ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
)درﺑﺎر اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن(

ﻓﻘﯾر ﺳﯾد اﻓﺗﺧﺎراﻟدﯾن
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
١٩١٠ – ١٩٠٧

ﺑرﮔردان :ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﻧوﻣﺑر ٢٠٢٠

2

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در ﺳﺎل  ١٩١٠ﺗوﺳط ﺳﯾد اﻓﺗﺧﺎراﻟدﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ
ﺧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﮔزارش ﺷﺎﻣل ده ﻓﺻل و ﯾﺎزده ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت .ﻓﺻل اول درﺑﺎره
اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ،اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ او )ﺑرادران ،ﺧواھران ،زﻧﺎن ،ﻓرزﻧدان( ،اﺷﺧﺎص ﺑرﺟﺳﺗﮫ،
وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﻣﯾر و اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻋﺿﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ او )ﻣﺣﻣدزی ھﺎ( اﺳت .ﻓﺻل دوم در
ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯾر )ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎرس ،روﺳﮫ و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( و ﻓﺻل ﺳوم در ﻣورد
ﺳﻔر اﻣﯾر ﺑﮫ ھﻧد و ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷﺎھﺎﻧﮫ از او در ھﻧد اﺳت .ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم در ﺑﺎره ﻧﯾروھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓﺻل ﭘﻧﺟم در ﺑﺎره اداره ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣظﺎھر ﻋﺻری
)ﻣوﺗر ،ﺑرق ،ﺗﯾﻠﻔون ،ﺗﻠﮕراف ،ﻣﮑﺗب وﻏﯾره( در ﮐﺷور اﺳت.
ﻓﺻل ﺷﺷم در ﺑﺎره دادﮔﺎھﮭﺎ ،ﻗواﻧﯾن و اﻧواع ﻣﺟﺎزات در ﮐﺷور اﺳت .ﻓﺻل ھﻔﺗم در ﻣورد
ﮐﺷت و زراﻋت و ﻓﺻل ھﺷﺗم ﻋواﯾد ﮐﺷور و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﻣﻊ آوری آن را ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻓﺻل ﻧﮭم ﮔزارش ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﻧﻔوس ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ در  ١٨٨٨ﺗوﺳط ﯾﮑﻧﻔر ﺑرای ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﮭﯾﮫ و در  ١٨٩۵ﻧﺷر ﺷده اﺳت و ﻓﺻل دھم در ﻣورد اﻗﻠﯾم ،ﻣردم و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی
ﻣﮭم در ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﺑﻌﯾض رﺳﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺟزﯾﮫ دھﯽ آﻧﮭﺎﺳت.
ﺿﻣﯾﻣﮫ اول ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻣﯾر ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻧﺷﯽ ھﺎ ،ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎ،
آﺑدارھﺎ ،ﭼﺎﯾدارھﺎ ،ﻣﯾوه دارھﺎ ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺎ ،ﻓراش ھﺎ ،ﻗﺎﺑوﭼﯽ ھﺎ ،ﺟﺎرﭼﯽ ھﺎ ،ﺷﺎطرھﺎ،
ﻋطﺎرھﺎ ،آﺷﭘزھﺎ ،ﺳﻘﺎ ھﺎ ،ﻧوازﻧدﮔﺎن ،درﺷﮑﮫ ﭼﯽ ھﺎ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن ھﺎ ،ﺧﯾﺎط ھﺎ ،راﻧﻧده
ھﺎ ،ﻣﯾرزا ھﺎ ،ﻋرض ﺑﯾﮕﯽ ھﺎ ،ﺻﻧدوﻗدارھﺎ وﻏﯾره اﺳت .ﺿﻣﯾﻣﮫ دوم ﺷﺎﻣل ﻧﺎم ھﺎی اﺳت
ﮐﮫ در ﻧﮭﺎد ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﺳراج اﻟﺧواﺗﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳوم ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻠﯾﺎﺟﻧﺎب
را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭼﮭﺎرم ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن اﺳت و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﻧﮭﺎد ھﺎی
ﺳردار اﻣﯾن ﷲ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﺷم ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻋﻣرﺟﺎن و ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﻔﺗم
ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد .ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺷﺗم ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ
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و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﮭم ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﺣﯾﺎت ﺧﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺿﻣﯾﻣﮫ دھم ﺷﺎﻣل ﻧﮭﺎد ھﺎی
ﺳردار اﻣﺎن ﷲ و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﺎزدھم ﻓﮭرﺳت دﻓﺎﺗر ﮐﺎﺑل را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ﮔزارش ﮐﺎﻣل از دوران دھﺳﺎل اول ﺳﻠطﻧت اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺑﯽ ﻧظﯾر اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳﻠطﻧت او را ﺗﺣﻠﯾل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده اﺳت .اﯾن ﮔزارش ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﻣورد
اﺻﻼﺣﺎت دوره ﺣﺑﯾب ﷲ و ﺑﮫ وﯾژه »ﺟﻣﻌﯾت ﺳری ﻣﻠﯽ« اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣورﺧﯾن
و ﺳﺎﯾر ﭘژوھش ﮔران و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ ارزش اﺳت.
در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻋث دﻟﭼﺳﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواﻧﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺎرﺑرد واژه ھﺎی ﻧﺎب ﭘﺎرﺳﯽ
و اﺻطﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﻋرﺑﯽ در درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،دﻓﺎﺗر و ادارات ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣوﺿوع دﻟﭼﺳب دﯾﮕر ،راﺑطﮫ درﺑﺎر و ﺳرداران ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺑﮫ وﯾژه ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎوﺟود درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ١٨.۵
ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ،ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻧﻣوده و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳوئ ظن
و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ را در ﻣورد اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ داﺷﺗﻧد و اﺳﺗﻔﺎده اﻋظﻣﯽ از ﺗﺣرﯾﮏ ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﺑر ﺿد
اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر ﺧود در ﻣﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ و ﺳرﮐوب ﻣردم ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﺑوده و
ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻧﮭﺎ ذﮐر ﻓﮭرﺳت ﻣﺟﺎزات آن دوره ھﺎ )از دھن ﺗوپ
ﭘراﻧدن ،ﺣﻠق آوﯾز ﮐردن ،ﮔﻠوﺑرﯾدن ،ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐردن ﯾﺎ از ﮐوه ﻟول دادن ،ﺑﺎ ﻣرﻣﯽ ﮐﺷﺗن،
ﭼﺷم ﮐﺷﯾدن ﯾﺎ ﻗطﻊ دﺳت و ﭘﺎ و ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ و زﺑﺎن ﯾﺎ ﺷﮑم ﭘﺎره ﮐردن ،ﺧﻔﮫ ﮐردن ،در
ﺳﯾﺎه ﭼﺎه اﻧداﺧﺗن ،ﺿﺑط اﻣوال و ﺗﺑﻌﯾد ﮐردن ،در ﻗﻔس اﻧداﺧﺗن ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردن ،ﺟرﯾﻣﮫ
ﮐردن ،ﺑﺎج ﭘرداﺧﺗن ،زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن وﻏﯾره( ،ﻣو در ﺑدن آدم راﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد!
ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ٢٧ ،ﻧوﻣﺑر ٢٠٢٠
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر )ﻣوﻟف(
ﻣن در  ۵ﻣﺎرج  ١٩٠٧ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷدم و اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﺑرای
ﺳﮫ ﺳﺎل و  ۴ﻣﺎه ،ﺑدون وﻗﻔﮫ اداﻣﮫ دادم .ﻣن در ﻣﻘﺎم ﺧود در دﻓﺗر ﭘﺷﺎور ﭘس از ﭼﺎﺷت ۵
ﺟوﻻی  ١٩١٠ﻗرار ﮔرﻓﺗم .ﻣن در ﺟرﯾﺎن وظﯾﻔﮫ ،ﻓرﺻت ھﻣراھﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر را در ﺳﻔر او
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗم ﮐﮫ ﺣدود  ٧ﻣﺎه دوام ﮐرد .ﻣن ﻏزﻧﯽ ،ﮐﻧدھﺎر ،ھرات ،ﻣﯾﻣﻧﮫ،
ﻣزارﺷرﯾف ،اﯾﺑﮏ ،ﻏوری ،ﺧﺎواک وﻏﯾره را دﯾدم .ﮔزارش ﮐﺎﻣﻠﯽ اﯾن ﺳﻔر را در ١٩٠٨
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ارﺳﺎل ﻧﻣودم .ﻣن در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﺳﺎﺗﯾر دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾم ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﮔزارش ھﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺎره اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﮐردم .ﺑرﺧﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎی اﯾن ﮔزارش در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﮔزارش ﭘﯾﺷﯾن
ﻣن ﻗرار دارد .ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎزم ﮐﮫ آن ﮔزارش ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ و ﺑدون ارﻗﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺗﯾﺎر ﺷده
ﺑود .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ،ھم ﺣﻘﺎﯾق ﺑﯾﺷﺗری در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار دارد ،ھم وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اراﯾﮫ ﻣﺳﺎﯾل
داﺷﺗم و ھم آﻧﮭﺎ را از ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ام .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻧظرﯾﺎت اراﯾﮫ ﺷده در
اﯾن اﺛر را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻧظر ﮔرﻓت.
ﺳﯾﻣﻠﮫ
 ١٩ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٩١٠
ﻓﻘﯾر ﺳﯾد اﻓﺗﺧﺎراﻟدﯾن
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ﻓﺻل اول – اﻣﯾر
اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ اﻣﯾر
اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻣرﺣوم در  ١٩٠١درﮔذﺷت و ﭘﻧﺞ ﭘﺳر و دو دﺧﺗر ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷت.
ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن در  ۵اﮐﺗوﺑر  ١٩٠١و ﺑﮫ ﻋﻣر  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن او در ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺷد .او
ﺳﺎل ﺑﻌد ﺗوﺳط ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺑرادر ﺧود ،ﻟﻘب »ﺳراج اﻟﻣﻠت واﻟدﯾن« را ﮐﻣﺎﯾﯽ
ﮐرد .ﭘﺳران دﯾﮕر اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
 .١ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ٣۶ ،ﺳﺎﻟﮫ.
 .٢ﺳردار اﻣﯾن ﷲ ﺟﺎن ٢۵ ،ﺳﺎﻟﮫ.
 .٣ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋﻣرﺟﺎن ٢١ ،ﺳﺎﻟﮫ.
 .۴ﺳردار ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ٢٠ ،ﺳﺎﻟﮫ.
ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺑرادر ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن و از ﯾﮏ ﻣﺎدر اﻧد .ﺳﮫ ﺑرادر دﯾﮕر
او از ﻣﺎدران ﻣﺧﺗﻠف اﻧد .ﻣﺎدر ﺳردار اﻣﯾن ﷲ ﺟﺎن ﯾﮏ ﮐﻧﯾز اﺳت .ﻣﺎدر ﺳردار ﻣﺣﻣد
ﻋﻣر ﺟﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺑوﺑو ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ زن ﻣﺗﻧﻔذ اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺑود .ﻣﺎدر ﻏﻼم ﻋﻠﯽ
ﺟﺎن ﯾﮏ ﺳﯾد و از ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧت ،ﺑرادران دﯾﮕر اﻣﯾر ﻋﻣﻼ ﺑدون ﻗدرت اﻧد
و زﻧدﮔﯽ ﮐم و ﺑﯾش ﻣﻧزوی دارﻧد.
ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن
ﯾﮏ ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗد و ﺿﻌﯾف اﻟﺑﻧﯾﮫ ﺑوده و ﭼﮭره ﺳرخ ﮔوﻧﮫ دارد .او رﯾش دراز و ظﺎھر
ﮐﺎﻣل ﯾﮏ »ﻣﻼ« را دارد و در ﺗﮫ ای دل ﺑﺳﯾﺎر زﯾرک و دﺳﯾﺳﮫ ﺑﺎز اﺳت .او واﻧﻣود ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎﺑﻊ اﻣﯾر اﺳت ،اﻣﺎ دﻻﯾل ﮐﺎﻓﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺻداﻗت او را ﻣورد
ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻗرار ﻣﯽ دھد .او ھﻣﯾﺷﮫ اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ روزی ﻋﻧوان »اﻣﯾر« را ﮐﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻧد .او ﻟﻘب »ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧت« )واﯾﺳرا( را دارا ﺑوده و از ﻗدرت ﻧﺎﻣﺣدود در اﻣور دوﻟﺗﯽ
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ﺑرﺧوردار اﺳت .او در اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾز دﺳت داﺷﺗﮫ و ﻣﺻروف ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﺳت ﺗﺎ
ﮐﭘﺗﺎن ھﺎ و ﺻوﺑﮫ دارھﺎی ارﺗش را ﻧﺎﻣزد ﮐﻧد ،اﻣﺎ از ﻣداﺧﻠﮫ آﺷﮑﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﯾﺎ ﻓرﺻت ﻧﺎدر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺧود دارد .ﭼﮭره ای واﻗﻌﯽ او وﻗﺗﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻓراﻧﺳوی در داﺧل ﺣرم دﯾده ﺷود .او ﻋﺎﺷق ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ
اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت زﯾﺎدی ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را از ﭼﺷم ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد و در ﺗظﺎھر
ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻣﻼ« ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت .او ﯾﮏ ﭘﺳر ﺣدود  ١٩ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻧﺎم ﻋزﯾزﷲ دارد.
ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،اﯾن ﭘﺳر ﺧوب ﺗرﺑﯾﮫ ﻧﺷده و اﺣﻣق ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .اﯾن ﺳردار ﯾﮏ دﺧﺗر
ﻧﯾز دارد ﮐﮫ دارای ﺳن ازدواج اﺳت .اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺳران اﻣﯾر
ازدواج ﮐﻧد.
ﺳردار اﻣﯾن ﷲ ﺟﺎن
ﭘﺳر ﺟوان و زﯾﺑﺎﺳت ،اﻣﺎ درﺳت ﺗرﺑﯾﮫ ﻧﺷده و ﺣﺎل ﺳن آﻣوزش او ﺳﭘری ﺷده اﺳت .او
ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ »ﭼرس« اﺳت و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳﻣﯽ ﻣﻘﺎم »ﺳردار ﻣداﻓﻌﮫ« )رﺋﯾس ذﺧﺎﯾر و ﻣﮭﻣﺎت
ﺣرﺑﯽ( را ﺑر دوش دارد .او اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺧود را در ﺣرم ﻣﯽ ﮔذراﻧد.
ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺟﺎن
در زﻧدﮔﯽ اﻣﯾر ﻣرﺣوم در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻋﻣرﺟﺎن ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻧﻔوذ زﯾﺎد ﻣﺎدرش در ﻧزد اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑر ﺗﺧت ﺧواھد ﻧﺷﺳت .ﺣﺗﯽ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن و
ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻧﯾز ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن زﻧده ﺑود ،اﺣﺗرام زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑرای او ﻗﺎﯾل
ﺑودﻧد .ﻋﻣرﺟﺎن ﯾﮏ ﮐودن ﺑوده و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗﺧت او را
ﻏﺻب ﻧﻣوده اﺳت ،زﯾرا او ﺧود را از ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت .ﺷﻣﺎر زﯾﺎد
دوﺷﯾزﮔﺎن ﺟوان و ﻗﺷﻧﮓ ﺗوﺳط ﻣﺎدر او در ﺣرم ﻧﮕﮭداری ﺷده و او را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﮑﺎره
ﮐﺎﻣل ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .او ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﺷد و ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺎق ﺷده اﺳت .او از ﻧﮕﺎه اﺳﻣﯽ ﻣﻘﺎم
رﯾﺎﺳت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻟﻘب »ﺳردار ﺻﻧﺎﯾﻊ« را ﺑر ﻋﮭده دارد.
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ﺳردار ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﺎن
در ﻣزار ﺷرﯾف ﺗوﻟد و ﺑزرگ ﺷده اﺳت .اﻣﯾر او را در  ١٩٠٧ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورد .او ذﮐﯽ ﺑوده
و ﭘس از ﯾﮏ آﻣوزش ﮐوﺗﺎه ،ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟرای ﮐﺎرھﺎی ﺧوب را دارد .ﺑﺎ آﻧﮭم او ھﻣرھﺎن ﺑدی
دارد و ﺗﺷوﯾش آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎدات ﺧراب ﮔرﻓﺗﺎر ﺷود.
ﺧواھران اﻣﯾر
ﯾﮑﯽ از ﺧواھران اﻣﯾر در زﻧدﮔﯽ اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﻧﺎﻣزد ﮐﻠوﻧل/ﺳرھﻧﮓ ﯾوﻧس ﺧﺎن ﭘﺳر ﺳردار
ﯾوﺳف ﺧﺎن )ﭘﺳر اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن( ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ ازدواج او در زﻧدﮔﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﺻورت ﻧﮕرﻓت .اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﭘس از ﻣرگ ﭘدر ﺧود او را ﺑﺎ ﯾوﻧس ﺧﺎن ﻧﺎﻣزدش ﻋروﺳﯽ
ﮐرد ،اﻣﺎ او ھرﮔز ﺑﺎ ﺷوھرش زﻧدﮔﯽ ﻧﮑرد و ھﻣﯾﺷﮫ اﺻرار داﺷت ﮐﮫ ﭼون ﭘدرش او را
ﻋروﺳﯽ ﻧﮑرد ،او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾوﻧس را ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷوھر ﺧود ﺑﭘذﯾرد .او دو ﺳﺎل ﭘس از
ازدواج اﺳﻣﯽ اش درﮔذﺷت .ﺧواھر دﯾﮕر ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺟواﻧﯽ ﻗرار دارد ،درﺧواﺳت ﺧود
را ﺑﮫ ﺻورت ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳﭘرد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺧواھد ازدواج ﮐﻧد و زﻧدﮔﯽ ﻣﺟرداﻧﮫ
را ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧد.
زﻧﺎن/ﺣرم اﻣﯾر
اﻣﯾر  ۶زن داﺷت ،اﻣﺎ دو زن ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اﺳﻼم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ طﻼق
داد .زن ھﺎی طﻼﻗﯽ او ﻣددﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﺟﺎزه دارﻧد ﮐﮫ ازدواج ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗرس اﻣﯾر ،درﺧواﺳت ازدواج ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑدھد!
اﻣﯾر ﺣﺎﻻ ﭼﮭﺎر زن دارد و ﺣوﯾﻠﯽ ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ در داﺧل و ﺧﺎرج ارگ ﺑرای ھر ﮐدام ﺷﺎن
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت .زن دﻟﺧواه او )ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿرت( »ﺳراج اﻟﺧواﺗﯾن« ﺑﺻورت داﯾم
در ارگ اﺳت و ﺳﮫ زن دﯾﮕرش ﻓﻘط ﮔﮭﮕﺎھﯽ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﭘرﭼﻣﯽ در ﺣوﯾﻠﯽ
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﺑراﻓراﺷﺗﮫ اﺳت و ﺳﻼم ﻧظﺎﻣﯽ  ٢١ﺗﻔﻧﮓ را ﻣﯽ ﭘذﯾرد .او ھﻣﭼﻧﺎن دارای
ﺑرﺧﯽ ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ در اﻣور دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت دارای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ﻧدﯾم
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ھﺎ و ﻣﻧﺷﯽ ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺧواھر ﺧود اﻣﯾر اﺳت .ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﮔﮭﮕﺎه درﺑﺎرھﺎی
داﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﺧوراﮐﮫ ھﺎ و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎ ﺻرف ﻣﯽ ﺷود .ﻧدﯾم ھﺎی ﺧﺎص او
ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
 .١ﺧواھر ﺟﻧرال اﮐرم ﺧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﮐو ﺟﺎن و ﺑﯾوه اﻣﯾر ﻣرﺣوم.
 .٢ﺑﯾوه ﻣرﺣوم ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﻏﻼم ﺣﯾدر ﺧﺎن ﭼرﺧﯽ.
ھر دوی آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ وﯾژه اوﻟﯽ ﻧﻔوذ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی ﻣﻠﮑﮫ دارد .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﺧوﺑﯽ در اﻋﺎده
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﺑﯾن ﺑﺎﻧوان و اﻣﯾر اﻧد ،اﮔر ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻗﮭر ﺷوﻧد .ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﺳپ ﺳواری ﮐﻧد .ﻟﺑﺎس اﺳپ ﺳواری او ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﺳر ،ﺣﺟﺎب ﻧﺎزک و
ﺑﺎﻻﭘوش اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدن را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد .زﯾرﻟﺑﺎس او ﻣﺗﺷﮑل از ﺷﻠوار ،ﻧﯾم ﺗﻧﮫ و ﺑوت ھﺎ
اﺳت .او ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳواری ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻧدﯾﻣﺎن )ﺑﺎﻧوان( ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز اﺳپ ﺳواری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻟﺑﺎس ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد.
زن دوﻣﯽ اش دﺧﺗر ﺳردار ﯾوﺳف ﺧﺎن اﺳت و ﻟﻘب ﻋﻠﯾﺎﺟﻧﺎب »ﻧوراﻟﺣرم« دارد .او ﻣﺎﻧﻧد
اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر اروﭘﺎﯾﯽ در ھﻧد آﻣوزش دﯾده اﺳت.
زن ﺳوﻣﯽ اش ﻟﻘب »ﻋﻠﯾﺎﺟﺎه ﺑدراﻟﺣرم« دارد .او دﺧﺗر اﻧدر اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر
اﺳت .او ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎم دارد و ﺣﻘوق زﯾﺎد از دوﻟت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
زن ﭼﮭﺎرﻣﯽ اش ﻟﻘب »ﻋﻠﯾﺎرﺗﺑﮫ ﺳﺗراﻟﺣرم« دارد .او دﺧﺗر ﻣرﺣوم ﺳردار اﺑراھﯾم ﺧﺎن
اﺳت و ﺗﺎ ﺣﺎل ﻓرزﻧدی ﻧدارد.
او در ﮐﻧﺎر اﯾن زن ھﺎ ،ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺻﯾﻐﮫ/ﮐﻧﯾز دارد و ﺷﻣﺎر ﺷﺎن ﻧظر ﺑﮫ زﻣﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷود .ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت دوراﻓﺗﺎده دﺧﺗران را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ
ﺣرم ﺗوﺳط ﯾﮏ داﮐﺗر ﻣرد ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺟون  ١٩٠٩ﺑﮫ
ﺗﻌداد  ٣٠دوﺷﯾزه از ﻋﻼﻗﮫ ﻟوﮔر ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗﺣﻔﮫ داده ﺷد .آﻧﮭﺎ ﻧﺧﺳت ﺑرای آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺻﺣﯽ
ﺑﺎ ﯾﮏ »رﻗﻌﮫ« ﻧزد داﮐﺗر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺗوﺳط ﻧﯾﮏ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﻧﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت:
»ﻣﺣﺗرم داﮐﺗر وزﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن؛
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در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻓراﻣﯾن اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﯾﮑﺗﻌداد دوﺷﯾزه ھﺎ از ﻋﻼﻗﮫ ﻟوﮔر آورده ﺷده اﻧد و
در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎدر ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻗﺎﻣت دارﻧد .ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه دوﺷﯾزه ھﺎ ﺑروﯾد و ﭘس از آزﻣﺎﯾش آﻧﮭﺎ ،ﮔزارﺷﯽ از ﺳﻼﻣﺗﯽ اﯾﺷﺎن ﺑرای ﻣن،
ﺧدﻣﺗﮕﺎر ﺳﻠطﻧت اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﺟرات ﻣورد ﻧظر ﺻورت ﮔﯾرد.
اﻣﺿﺎی ﻧﯾﮏ ﻣﺣﻣد
ﺷﻧﺑﮫ ﻣورخ  ١۴ﺟﻣﺎدی اﻻول  ١٣٢٧ھﺟری ) ۵ﺟون «(١٩٠٩
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﮐﮫ آوازه ای ﻗﺷﻧﮕﯽ دوﺷﯾزه ھﺎی ﺑﺎﮐره ای ﻣ ِﻠﮏ ھﺎ ﯾﺎ زﻣﯾﻧدارھﺎ ﺑﮫ ﻗﺻر
ﻣﯽ رﺳد ،ﺑﮫ ﺣرم ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﯾﻐﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓﺗﺧﺎر
ﺑزرﮔﯽ در ھدﯾﮫ ای دوﺷﯾزﮔﺎن ﺧود ﺑﮫ اﻣﯾر ﯾﺎ ﭘﺳران او اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ اﻣﯾر در
ﺳﺎل  ١٩٠٩در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑود ،ﻣ ِﻠﮏ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﮫ ھﻣرای دﺧﺗر ﺧود ﺳوار در ﯾﮏ ﮐﺟﺎوه
از ﺑﮭﺳود ﻧزد او آﻣد .دوﺷﯾزه ﺣدود  ١۶ﺳﺎل داﺷت و زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾده ﺑود .او ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﺣﻔﮫ ﺑﮫ ﺣرم ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﺑرای ﭘﺳر او ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .دﺧﺗر در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺷب ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد و روز ﺑﻌد ﺑﮫ ﻋﻠت »ﻋدم ﺗﺎﯾﯾد« ﻧزد ﭘدرش ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
زﻧدﮔﯽ ﺻﯾﻐﮫ ھﺎی اﻣﯾر در ﻣﺟﻣوع دﻟﭘذﯾر اﺳت و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای ﺧوراک و اﺗﺎق ھﺎی آﻧﮭﺎ
ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .ھر ﺻﯾﻐﮫ ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺷدﯾد »ﭘرده« روزھﺎی ﮐﮭن
ﺑﯾش از اﯾن در ﺣرم ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﺗﺎ ﻣﺣرﻣﯾت زﻧﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﺷود.
ﻓرزﻧدان اﻣﯾر
اﻣﯾر  ۵ﭘﺳر دارد:
 .١ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن  ٢٢ﺳﺎﻟﮫ.
 .٢ﺳردار ﺣﯾﺎت ﷲ ﺧﺎن  ٢٢ﺳﺎﻟﮫ.
 .٣ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن  ١٨ﺳﺎﻟﮫ.
 .۴ﺳردار ﮐﺑﯾرﷲ ﺟﺎن  ١۵ﺳﺎﻟﮫ.
 .۵ﺳردار اﺳدﷲ ﺟﺎن  ۴ﻣﺎھﮫ.
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ﻣﺎدر ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن »ﻋﻠﯾﺎﺟﺎه« اﺳت .ﻣﺎدر ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن »ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت«
زن ﻣﺣﺑوب و ﻣﺗﻧﻔذ اﺳت .ﻣﺎدر ﺳردار اﺳدﷲ ﺟﺎن »ﻋﻠﯾﺎﺟﻧﺎب« اﺳت .ﻣﺎدران ﺳرداران
ﺣﯾﺎت ﷲ ﺟﺎن و ﮐﺑﯾرﷲ ﺟﺎن ﺻﯾﻐﮫ ﯾﺎ »ﺻورﺗﯽ« ھﺎ اﻧد .اﻣﯾر در ﮐﻧﺎر اﯾن ھﺎ ،ﭘﺳران
زﯾﺎدی از ﺻورﺗﯽ ھﺎ دارد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﮐوﭼﮏ اﻧد و ذﮐر آﻧﮭﺎ ﺿرور ﻧﯾﺳت.
اﻣﯾر دو دﺧﺗر از »ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت« دارد ﮐﮫ ھر دو ازدواج ﻧﮑرده اﻧد .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳن ازدواج
رﺳﯾده اﺳت ،اﻣﺎ دﯾﮕری ﺑﻧﺎم ﺳﻠطﺎن ﺟﺎن ﺣدود  ٧ﺳﺎل دارد .او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻏرﺑﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳپ ﺳواری ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﮑل دواﻧﯽ ﮐﻧد .روزی ﺳﻠطﺎن ﺟﺎن ﺑﮫ درﺑﺎر
آﻣد و اﻣﯾر اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ دﺧﺗران را ھﻣﯾﺷﮫ در »ﭘرده« ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺳﻠطﺎن ﺟﺎن
ﭼﻧﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷد.
ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن
دارای ﻣﻘﺎم »ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧت« در دﻓﺗر ﻣﻠﮑﯽ اﺳت و »ﺳردار ﺳﺎﻻر« در دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ
اﺳت .اﻣﯾر در ﻣورد او ﻧظر ﺧوب دارد و ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺳردار ﺟوان ﻣﺳﺗﺣق آن اﺳت .او
ﮐﻧﺗرول ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﻻی زﯾردﺳﺗﺎن ﺧود دارد و ﻣطﯾﻊ ﭘدر اﺳت .او ﻣﺣﺑت زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت و ﭘﺳرش ،اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺑرادران و ﮐﺎﮐﺎھﺎﯾش ﻧﯾز
ﻋﻼﻗﮫ دارد .او ﻣﺎﻧﻧد ﭘدرش ﻋﺎﺷق ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻏرﺑﯽ اﺳت .او ﺗﯾزھوش و زﯾرک اﺳت و
در ﻓرﻣﺎن ھﺎی ﺧود ﺳﺧﺗﮕﯾر اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم در ﺣﺎﺿری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻧظم ﻧﯾﺳت و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎدت ﺳﺧن ﮔﻔﺗن زﯾﺎد را از ﭘدرش ﺑﮫ ارث ﺑرده اﺳت.
او در ﻧوﻣﺑر  ١٩٠٩ﺑﺎ دﺧﺗر ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ ﻣﺣﻣدزی ازدواج ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎدر او ﺑﺎﻧوی از ﺗرﮐﯾﮫ
آﺳﯾﺎﯾﯽ اﺳت ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ ﺑرای ﻣدﺗﯽ در آﻧﺟﺎ در ﺗﺑﻌﯾد ﺑود .در  ۶ﻣﺎرچ ١٩١٠
در ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﭘﺳری از ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن از دﺧﺗر ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ زاده ﺷد و ﻧﺎم او را
ﺧﻠﯾل ﷲ ﺟﺎن ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن طﻔل ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﭘس از ازدواج زاده ﺷد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷرﻋﯽ
ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷد .ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ رﺳوم اﻓﻐﺎن ھﺎ ،ﻧﺎﻣزدی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ »ﻧﮑﺎح« )ازدواج( در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﭼون رﺿﺎﯾت ھر دو ﺟﺎﻧب و اﻗﺎرب آﻧﮭﺎ را دارد .زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﺿرب اﻟﻣﺛل ﻣﺷﮭوری دارﻧد ﮐﮫ اﮔر دﺧﺗر ﻧﺎﻣزدی ﯾﮏ طﻔل ﭘﯾش از ازدواج ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن
ﭘﺳر ﺳوم اﻣﯾر اﺳت .او ذﮐﯽ و ھوﺷﯾﺎر اﺳت .او رﺋﯾس »ﺧﺎﺻﮫ دار«ھﺎ )ﻧﯾروھﺎی
ﻏﯾرﻣﻧظم( اﺳت و ﺑراﯾش ﻟﻘب »ﻋﯾن اﻟﺳﻠطﻧت« داده ﺷده اﺳت .او در ﺟواﻧﯽ ﻗرار دارد و
ﯾﮏ ﺳردار ﺟوان و اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده اﺳت .ﭼون ﻣﺎدرش زن ﻣﺣﺑوب اﻣﯾر اﺳت ،او زﻧدﮔﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ دارد و ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻣﯾزﺑﺎن ھﺎی ﺟوان و دوﺷﯾزه ھﺎی ﻗﺷﻧﮓ ﺣرم ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده
اﺳت.
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾر
ﺳردار آﺻف ﺧﺎن و ﺳردار ﯾوﺳف ﺧﺎن ﭘﺳران ﺳردار ﯾﺣﯾﯽ ﺧﺎن ﻧدﯾم ھﺎی ﻋﻣده ای اﻣﯾر
اﻧد .اﯾن ﺳرداران و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﺷده
ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن اﻣﯾر ﺳﺎﺑق در ھﻧد زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﯾش از ﻣرگ
اﻣﯾر ﻣرﺣوم ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧود ﺷﺎن اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾﻧد .اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﺧﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣددﻣﻌﺎش ﻣﻘرر ﻓرﻣود ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﺑوب ﻧﺳﺎﺧت و ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر ﺑرای
ﺷﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼون آﻧﮭﺎ ﻣﺟرم ارﺛﯽ ﺧﯾﺎﻧت )ﻋدم ﺻداﻗت( و دوروﯾﯽ اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺧود را از
اﻣور ﺳﻠطﻧت دور ﻧﮕﮫ دارﻧد .اﻣﯾر ﻣوﺟود ﭘس از ﻣرگ اﻣﯾر ﻣرﺣوم ،ھر دو ﺳردار را
ﻧدﯾم ھﺎی ﺧود ﺳﺎﺧت .اﯾن ﺳردارھﺎ ﻣورد ﻣﺣﺑوﺑﯾت زﯾﺎد ﻗرار دارﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﻌﺿﯽ
اوﻗﺎت ﺳﮭﻣﯽ از ﻣزاج اﻣﯾر را ﻣﯽ ﭼﺷﻧد .دﺧﺗر ﺳردار ﯾوﺳف ﺧﺎن )ﻋﻠﯾﺎﺟﻧﺎب( زن اﻣﯾر
اﺳت ،اﻣﺎ از اﯾن ﻓﺿﯾﻠت دارای ﮐدام اﻣﺗﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن وﺻﻠت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿﻣﺎﻧﺗﯽ
ﺑرای وﻓﺎداری آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺧت اﺳت .ھر دو ﺳردار ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺻﺎدق ،ﺣﺳﺎس و ھم ﺳطﺢ اﻧد.
آﻧﮭﺎ در ﻧظرﯾﺎت ﺧود ﻟﯾﺑرال اﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧظر ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ ﻧدارﻧد .ﭘﺳران
ﺳردارھﺎ دارای ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺧوب اﻧد .ﺳردار آﺻف ﺧﺎن دو ﭘﺳر دارد – ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎن و
اﺣﻣد ﺷﺎه ﺧﺎن .اوﻟﯽ ﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﯾر اﺳت و دوﻣﯽ ﻗوﻣﻧدان ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﺳوم اﺳت.
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ﺳردار ﯾوﺳف ﺧﺎن  ۶ﭘﺳر دارد و ﻧﺎم ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .١ﻧﺎدرﺧﺎن ،ﺟﻧرال ﺑرﯾﮕﺎد/ﺗﯾپ اردﻟﯾﺎ.
 .٢ﻋزﯾزﺟﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ.
 .٣ھﺎﺷم ﺧﺎن ،ﻗوﻣﻧدان ﺑﺎدﯾﮕﺎرد/ﻧﮕﮭﺑﺎن اول.
 .۴ﺷﺎه وﻟﯽ ،ﻗوﻣﻧدان ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﭼﮭﺎرم.
 .۵ﻣﺣﻣود ﺟﺎن ،ﻗوﻣﻧدان ﺑﺎدﯾﮕﺎرد دوم.
 .۶ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ،ﺳرھﻧﮓ ﺷﺎھﯽ رﺳﺎﻟﮫ اول.
ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ،اﻣﯾر را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣودل/ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺳﺑﮏ ﻏرﺑﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد .آﻧﮭﺎ دارای ﻧﺎم و آدرس ھﺎی ﺧوب اﻧد.
ﻣﻧﺷﯽ ھﺎی اﻣﯾر
اﻣﯾر ﺳﮫ ﻣﻧﺷﯽ دارد:
 .١ﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ/ﺣرﺑﯽ )اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺳﯽ ﻧظﺎﻣﯽ(.
 .٢ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠﮑﯽ )اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺳﯽ ﻣﻠﮑﯽ(.
 .٣ﻣﻧﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ )اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺳﯽ ﺣﺿوری(.
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﺳر ﺳردار آﺻف ﺧﺎن ﻣﻘﺎم اوﻟﯽ را ﭘر ﮐرده اﺳت .او ﯾﮏ ﺟوان ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ ﺑوده
و ﺧوش ﻣﺷرب ،ﺣﺳﺎس و ﺳﺧت ﮐوش اﺳت.
ﻣﻘﺎم ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن ﭘﺳر ﻟوﯾﻧﺎب ﺧوﺷدل ﺧﺎن و ﺑرادرزاده ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت
ﭘر ﺷده اﺳت .او ﻣدت زﯾﺎدی ﺑﮫ ھﻣرای ﭘدر ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﺎﺟر در راوﻟﭘﻧدی ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ای
ﺳردار اﯾوب ﺧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود .او اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺧواﻧده و ﺗﺎ ﻣﻌﯾﺎر ورودی در آﻣوزش ﺷﺧﺻﯽ
ﻣﮭﺎرت دارد .او ﻣرد ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻏﯾرﻣﺣﺗﺎط ،ﺗرﺳو و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﺑرای ﮐﺎر
داده ﺷده ﺑرای او اﺳت .او ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﺑﯾرون ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،اﻣﺎ در ﮐﺎرھﺎی دﻓﺗری
ﻣﺣﺗﺎط ﻧﯾﺳت .او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﺎه اﻓراطﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳت.
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ﻧﯾﮏ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﮏ ﻣرد ﺟوان ،ﺿﻌﯾف اﻟﺑﻧﯾﮫ و ﻣﻧﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾر اﺳت .او ﭘﯾش از
ﺗﻘرر ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﯽ اش در  ١٩٠٩ﯾﮏ ﭘﯾﺷﮑﺎر ) (Page boyﺑود .او ﯾﮏ آﻗﺎی ﮐﺎﻣل اﺳت
و ﮐﺎر ﺧود را ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .او اﺟﺎزه دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرم ﺑرود و اﻣﯾر و
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﺑرای او ﻟطف زﯾﺎدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .او از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺧوی و ﻋﺎدت اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت آﺷﻧﺎ اﺳت و از ﻣﻘﺎم ﺧود ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳردار ﻣﺣﻣد رﻓﯾق ﺧﺎن ﭘﺳر ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﺧﺎن ﻣﺣﻣدزی ﻣﻘﺎم »اﻣﯾن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﮫ« را دارد و
رﺋﯾس دﻓﺗر ﭘ ُﺳت رﺳﺎﻧﯽ اﺳت .او ﻣدت زﯾﺎدی در ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﺎﺟر زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﺳت.
او ﯾﮏ ﺟوان ﻗوی اﻟﺟﺛﮫ و ﺧوش ﻣﺷرب اﺳت .او دارای ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ﻧﯾﺳت )ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﻧﯾﻣﮫ-رﺳﻣﯽ ﻣن ﻣورخ  ٢۴ﺟوﻻی  ١٩٠٩ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( .او ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﺷم ﺑﮫ راه
اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ ﻣورد ﻟطف او ﻗرار ﮔﯾرد .او ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ای وظﺎﯾف رﺳﻣﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھد.
ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺳر ﺳردار ذﮐرﯾﺎ ﺧﺎن ﻣﺣﻣدزی ﻣﻘﺎم »اﻣﯾن اﻟﻌﺳس« )رﺋﯾس ﭘوﻟﯾس(
را دارد .او ﻣدت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﺎﺟر در ھﻧد ﺑود .او ﺑﮫ زﺑﺎن اردوی ﻓﺻﯾﺢ ﺻﺣﺑت
ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣرد ﺧوش ﻣﺷرب اﺳت و در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌﺎﺷرت ﺧوب
دارد .او زﻣﺎن زﯾﺎدی را در اﻧﺗظﺎر اﻣﯾر ﻣﯽ ﮔذراﻧد .او وﻗﺗﯽ در ﮐﺎﺑل اﺳت ،وظﺎﯾف رﺳﻣﯽ
ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرﺻت ﯾﺎﺑد.
ﻋﺑداﻻﺣد دارای ﻣﻘﺎم »ﻋرض ﺑﯾﮕﯽ-ﮐﻼن« اﺳت .او ﭘﯾﺷﮑﺎر اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑود .وظﯾﻔﮫ ﻋﻣده
او ارﺳﺎل ﮔزارش ھﺎ ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﻣرﺑوطﮫ ﯾﺎ ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ھﺎی وارده ﺑﮫ دﻓﺗر اﻋﻠﯾﺣﺿرت
اﺳت .او وظﺎﯾف ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد و در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﻘط دو
روز ﮐﺎر ﮐرد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ او اﻧﺗظﺎر ﺑرای اﻣﯾر اﺳت و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ آﻗﺎی ﺷﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﻣﯽ
ﭘوﺷد.
در ﮐﻧﺎر او ﺟواﻧﺎن ﭘﯾﺷﮑﺎر زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ وظﺎﯾف ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑرای اﻣﯾر
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و در ﺻورت ﺿرورت در ﮐﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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اﺷﺧﺎص ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﻣﮭم
 .١ﺳردار ﻋﺑداﻟﻘدس ﺧﺎن ﭘﺳر ﺳردار ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﺣﻣدزی )آﻗﺎی ﻣﺟﻠس( ،اﻋﺗﻣﺎد
اﻟدوﻟﮫ – او ﺳردار ﻣﺣﺑوب و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد در زﻣﺎن اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑود و
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣددﻣﻌﺎش ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۵٠ھزار روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( از دوﻟت ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ در ﮐﻧﺎر
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻠﮑﯾت زﯾﺎدی دارد .ﯾﮑﯽ از زن ھﺎی او ،ﻧواﺳﮫ اﻣﯾردوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﯾز ﻣددﻣﻌﺎش
ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۵ھزار روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( از دوﻟت دارد .او ﭘس از ﻣرگ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺷده و ﻧﺗواﻧﺳت ﻧﻔوذ ﺧود ﺑﺎﻻی ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن را ﻧﮕﮫ دارد .ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﻣﯾر ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗر
ﮔردﯾد و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺳردار ﻧﺷد .اﯾن ﺳردار اﻋﺗراض زﯾﺎدی در ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺣﺑﯾب ﷲ
ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻏرﺑﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺎده ﻣﻘﺎم ﺧود در اﯾن اواﺧر ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺧود را
ﺑﺎ آن ھﺎ ﻧﯾز ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺷﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ او در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری ﺑﺎﻻی ﺳرداران
دﯾﮕر ﻣوﻓق ﺷود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .او ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺗرﯾن ﭘﺗﺎن اﺳت
و زﯾرﮐﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده اﺳت .او در ﻣورد ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت و
اﻣﯾر ھم او را ﻣطﺎﺑق ارزش او ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرد .او ﺑﺳﯾﺎر ﺿد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت و ﺣﮑوﻣت
ھﻧد از ﻧﮕرش دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﺧﺑر اﺳت .او ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی دوﺳﺗﯽ ظﺎھری ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھد و ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻗرار ﮔﯾرد .او ﯾﮏ ﻣرد آزﻣﻧد اﺳت و از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻻ از ﺗﻣﺎم
ﻣﻠزوﻣﺎت و ﻟذاﯾد ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ای ﻣﺣروم ﺷده ﮐﮫ در روزھﺎی رﻓﺎه ﺧود ﺑرﺧوردار ﺑود،
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﺗﺎق آن اﺳت ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ذﺧﯾره ﺛروت ھﺎی ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧد.
 .٢ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ )ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ( – او ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺗرﯾن ﻧدﯾم
اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑود؛ ﺣﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﯾز ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧدی دارد و از ﻣوﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل اﺣﺗراﻣﯽ در
دوﻟت ﺑرﺧوردار اﺳت .او ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐوھﺳﺗﺎن و ﻣرد ﺛروﺗﻣﻧدی اﺳت .او اﻓزود ﺑر
ﻣﻘﺎم اﺳﺎﺳﯽ در دﻓﺗر ﻣﻠﮑﯽ دارای ﻣﻘﺎم ﻧﺎﯾب ﺳﺎﻻر در ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده و در ﻣﺣﺎﻓل درﺑﺎر،
ﮐرﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎﯾب ﺳﺎﻻر در ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .او از ﻣﻘﺎم
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﭘول ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺗﺣق آن اﺳت ،اﻣﺎ از ادﻋﺎی ﺧود
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ﺻرﻓﻧظر ﮐرده اﺳت ،زﯾرا او وظﺎﯾف واﻗﻌﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد .او ﺣدود  ۵٠ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده و
ﻧﻔوذ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎن دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردان ﻓداﮐﺎر ،وﻓﺎدار و ﻣﺳﻠﺢ
ﻗﺑﺎﯾل را ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد .اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب از ﻧﻔوذ ﻣﯾرزا و ﻧﺷﺎن دادن ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
و ﺣﺳن ﻧﯾت زﯾﺎد از ﮐﻣﮏ او ﺳودﻣﻧد ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺻورت ﮐوﺗﺎه ،ﻣﯾرزا ﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧدﯾم
دروﻏﯽ اﻣﯾر اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺷﺧص و ﻋﺎﻣل ﻣﻔﯾدی در ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن اﺳت .او ﻓوق
اﻟﻌﺎده ﻣﺗﻌﺻب و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر اﺳت؛ او ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣوﺟود را ﺧوش ﻧدارد و در ﻗﻠب
ﺧود ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾل اﺳت ،در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺣﺎﮐم ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﻣﯽ دھد .او ﻧﻔرت طﺑﯾﻌﯽ ﺑر ﺿد ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻏرﺑﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر را ﺧوش ﻧﮕﮫ دارد ،ﻟﺑﺎس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﭘوﺷد و ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﭘﻧﺎه
ﻣﯽ ﺑرد .او در ﺳﺧﺎوت ﺑﯽ رﻗﯾب اﺳت و ﺳرداران ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﮭرت او در ﺑﯾن ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر
ﺣﺳﺎدت ﻣﯽ ﺧورﻧد .او ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣرد دارای ذﮐﺎوت ﻋﺎدی اﺳت ،ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺧت
ﮐوش اﺳت و ﮐﺎر رﺳﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ
ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزد .او در ﮔرﻓﺗن ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑل اﺟﺎره
ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣﻘﺎم ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣﺎﺳب ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘق ﮐﺎﻣل ﻋواﯾد دوﻟت اﺳت ،ﭘرواﯾﯽ ﻧدارد اﮔر ﭘول اﺟﺎره ﺧود او ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دوﻟت
ﭘرداﺧت ﻧﺷود.
 .٣ﺳردار آﺻف ﺧﺎن و ﺳردار ﯾوﺳف ﺧﺎن ﭘﺳران ﺳردار ﯾﺣﯾﯽ ﺧﺎن – ﻣن اﯾن ﺳرداران
را در زﻣره ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺧﺻﯽ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺷﺎﻣل ﮐرده ام ،ﺑﺎ درﻧظرداﺷت آﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼ
ﮔﻔﺗم .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﯽ ﺗواﻧم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﻔزاﯾم ﮐﮫ ھر دوی آﻧﮭﺎ ﺛروﺗﻣﻧد ﺷده و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻼش در
ﺟﮭت ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﻧﻔوذ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود ﺷﺎن ﻣورد ﺣﺳد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣردم ﻗرار دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺻورت ﻋﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳرداران ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣرای اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮕﺎﻧﮫ وظﯾﻔﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺗظﺎر ﺑرای
اﻣﯾر اﺳت.
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 .۴اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر – ﻣن ﻗﺑﻼ ﮔزارﺷﯽ در ﻣورد اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﮭم در ﻓﺻل
»ارﺗش« داده ام و ﺿرورت ﺑﮫ ﺗﮑرار آن در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت.
 .۵ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌداﻟدﯾن ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت – او ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﺧت ﮔﯾر اﺳت و ﺣدود  ۶٠ﺳﺎل
دارد .او ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرزی در ﻣرزھﺎی روس-اﻓﻐﺎن ﺣﺎﮐم ھرات ﺑود و ﻧظرﯾﺎت
او در ﺟرﯾﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧوی و روﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت .او در ﺑرﺧورد
ھﺎی ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭼﺎق اﺳت و از ﻧﻘرس رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ،ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی
روزاﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻗﻧﺎﻋت
ﺑﺧش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .او اﻓزود ﺑر ﻣﻌﺎش ﻣﻌﯾن و ﺣﻘوق از دوﻟت ،ﻋواﯾد ﺧوﺑﯽ از زﻣﯾن
ھﺎی ﺧود دارد و در ﻣﺟﻣوع ﻣرﻓﮫ اﺳت .ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران او ﺑﺎ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ازدواج
ﮐرده ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎﻧوی ﮐم طﺎﻟﻊ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣﯾر طﻼق داده ﺷد .اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺑﺎز ھم ﻣﺎﯾل او اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣرم از دﺳت داده اش را دوﺑﺎره ﺑدﺳت آورد .ﻗﺎﺿﯽ
رﻓﯾق ﺻﺎدق ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن اﺳت و ﭘﺳرش ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺧﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠدار ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از
ھﻣرھﺎن ﺛﺎﺑت ﺳردار اﺳت .ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌداﻟدﯾن ﻣﺷﮭور اﺳت.
 .۶ﻧظر ﺻﻔرﺧﺎن – او ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﮭم و ﯾﮑﯽ از ﻧدﯾﻣﺎن ﺳﺎﺑق و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر
ﻣرﺣوم اﺳت .او ﻣﻘﺎم »اﻣﯾن اﻻطﻼﻋﺎت« )رﺋﯾس اﺳﺗﺧﺑﺎرات( را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد و رﻓﯾق
ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن اﺳت .او در  ١٩٠٩ﻣورد ﻧﺎﺧوﺷﯽ اﻣﯾر ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺳﮭم ﮔﯾری در »ﺳری-ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ؛ اﻣﺎ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﺑق ﺧود اﻋﺎده ﺷد.
ﭘﺳرش ﻧﯾز ﮐﮫ در اﯾن ﺗوطﯾﮫ دﺳت داﺷت ،ھﻧوز در زﻧدان اﺳت.
 .٧ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺑوﺑو ﺟﺎن – ﺑﯾوه اﻣﯾر ﻣرﺣوم و ﻣﺎدر ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋﻣرﺟﺎن اﺳت .او
ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﺑﺎﻧو در زﻧدﮔﯽ ﺷوھر ﺧود ﺑود و اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺣﺎﻻ ﻧﯾز اﺣﺗرام ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ
زﯾﺎدی ﺑرای او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﻗﻠب ﺧود او را ﺧوش ﻧدارد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣﮫ ﺑﺎ
ﺗدﺑﯾر و ھوﺷﯾﺎر اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻼش دارد ﮐﮫ ﺑﺎ زن ﻣطﻠوب اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳت ﺑﺎﻗﯽ
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ﺑﻣﺎﻧد .او دارای ﺟواھرات ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾﯽ اﺳت و ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل آن ﺗوﺳط اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺑدﺳت
آﻣده اﺳت .اﻣﯾر ﻓروش آن ﺟواھرات را ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ﻣﻣﻧوع ﻗرار داده و اﯾن آﺷﮑﺎر
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت آن را ﺑدﺳت آورده اﺳت .او در دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ ﺳﮭم ﻧدارد،
اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓرﺻت ﻣطﻠوب ﻣطﻣﺋﯾن اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﯾر
ﻧﺷﺎن دھد ،ﭼون او را ﻏﺎﺻب ﺣﻘوق ﭘﺳر ﺧود ﻣﯽ داﻧد.
 .٨ﺳردار ﻋﺑداﻟوھﺎب ﺧﺎن ﻣﺣﻣدزی »اﻣﯾن اﻟﻣﮑﺎﺗب« )ﻣﻧﺷﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت( – او ﯾﮏ ﻣرد
ﻣﻌﻘول ﺑﺎ ﭼﮭره ﺗرﺳو و ﺳﻠوک ﻣودﺑﺎﻧﮫ اﺳت .او ﺿد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ ﺳردار
ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﺳﯾﺎر ﺛروﺗﻣﻧد ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن درآﻣد زﯾﺎدی
ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧوب دارد .او در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳرﺣدی
ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻗﺑﯾﻠوی ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی دوﻧﺎﻟد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .٩ﺳردار ﯾوﻧس ﺧﺎن ﻣﺣﻣدزی »اﻣﯾن اﻟوﺟوھﺎت« – او ﯾﮏ ﻣرد ﺳﺎده و آرام اﺳت .او
اﻓزود ﺑر وظﺎﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود اﻓﺗﺧﺎر اﻧﺗظﺎر ﺑرای اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت را دارد .او ﺑﺳﯾﺎر ﺛروﺗﻣﻧد
ﻧﯾﺳت و ﺑﯽ ﺟﮭت در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدﺧواه ﻧﯾﺳت.
 .١٠ﮐﻠوﻧل دﯾوان ﻧﯾرﻧﺟن داس – او ﯾﮑﯽ از اوﻻده ﺑرﺑل اﺳت ﮐﮫ وزﯾر ﻣطﻠوب اﮐﺑر
ﺑزرگ اﻣﭘراﺗور ﻣﻐول ﺑود .او ﻣﺳﺋول ﺧزاﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾر و ﯾﮏ درﺑﺎری ﻣﻔﺗﺧر اﺳت .او
وظﺎﯾف ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺣو آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﻣﻘﺎم ﺧود اﺣﺗرام ﻗﺎﯾل اﺳت.
اﺟداد او ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش در ﮐﺎﺑل اﻗﺎﻣت ﮔزﯾدﻧد و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده او ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ در اﺟرای وظﺎﯾف
رﺳﻣﯽ و ﮐﻧﺎره ﮔﯾری از ﺗﻣﺎم دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ و ﮔروھﺑﻧدی ھﺎ .ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻣوال
ﻏﯾرﻣﻧﻘول دﯾوان ﺣدود ھﻔت ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
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 .١١ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟروف – او ﯾﮏ درﺑﺎری ﻣﻔﺗﺧر و داﻧﺷﻣﻧد ﺑزرگ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ
اﺳت .او روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑرای اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺑرﮔردان ﻣﯽ ﮐﻧد .او زﯾﺎد
ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ دارد؛ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺗﻌﺻب اﺳت و اﻣﯾر ﺣﺎﺿر را ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻋﻼﻗﮫ اش ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺧوش ﻧدارد .ﭘدر او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺳردار
اﯾوب ﺧﺎن ﺑﺎ دﺳت ھﺎی اﻣﯾر ﻣرﺣوم در ﻗﻧدھﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
 .١٢ﻟوﯾﻧﺎب ﺧوﺷدل ﺧﺎن – او در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺣﺎﮐم وﻻﯾت ﮐﺎﺑل اﺳت ،اﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎری
ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺳﭘرده ﺷده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﮐﺎر رﺳﻣﯽ او ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط ﺑرادرش
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود و او اﯾن ﻣﻘﺎم را ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗن راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ زن ﻣﺣﺑوب
اﻣﯾر ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .او ﯾﮑﯽ از ﻣظﺎھر طﻧز اﺳت و اﻣﯾر را ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﻣﺳرور ﮐﻧﻧده
ﺧود ﺧوش ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ﭘﺳرش ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻣﯾر اﺳت و در ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ
ﺑﺎ ﭘدرش ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت.
 .١٣ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﺣﻣدزی ﺣﺎﮐم ﮐﻧدھﺎر – او ﯾﮏ ﻣﺳﺗﺑد ،ﻓﺎﺳد و ﺿد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺳت.
 .١۴ﺳردار ﻣﺣﻣد ﺳرورﺧﺎن ﺣﺎﮐم ھرات – او ﯾﮏ ﻣرد ﺣﺳﺎس اﺳت و وظﺎﯾف ﺧود را
ﺑﺻورت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .او اﺣﺳﺎس ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺿد ﺑرﺗﺎﻧوی
را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد.
 .١۵ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﺗوﺧﯽ ﺣﺎﮐم ﻣزارﺷرﯾف – ﮐﮭن ﺳﺎل ،ﻏﯾرﺻﺎدق و ﻣﺳﺗﺑد اﺳت.
ﭘﺳراﻧش ﮐﺎر رﺳﻣﯽ او را ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ زﯾﺎد ﻣردم و ﺳرﮐوب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد.
 .١۶ﺳردار ﺣﯾﺎت ﷲ ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﺑدﺧﺷﺎن – او ﭘﺳر دوم اﻣﯾر از زن ﺻورﺗﯽ ﭼﺗراﻟﯽ او
اﺳت .او ﻓﺎﺳد ،درﻧده ﺧو و ﻋﺎﺷق ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ اﺳت .اﻣﯾر او را در  ١٩٠٩ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺧواﺳت
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و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺧود ﺣدود ﺷش ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ای ﻧﻘد آورد .او ھﻧوز در ﮐﺎﺑل اﺳت و
ﮔﻣﺎن ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎم او ھﻧوز ﺧﺎﻟﯽ اﺳت.
 .١٧ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋظﯾم ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﺟﻼل آﺑﺎد – او ﭘﺳر اﻣﯾر ﻣرﺣوم دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
اﺳت .در ﻣﺟﻣوع ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺗﻌﺎدل اﺳت و ﻧﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧﺎص اﻣﯾر را دارد و ﻧﮫ
اھﺎﻧت او را.
ﻣوﺳﺳﺎت/ﻧﮭﺎد ھﺎ
ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل ﻣوﺳﺳﺎت/ﻧﮭﺎد ھﺎ ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﮭم و دﻓﺎﺗر آﻧﮭﺎ در ﮐﺎﺑل در ﺿﻣﯾﻣﮫ داده
ﺷده اﺳت.
ﻧﻔوذ ﺗرک ھﺎ
ﺷﺧص ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﮐﺎﺑل در ﻣﯾﺎن ﺗرک ھﺎ ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ اﻓﻧدی اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﺎر اول در
ﺟﻼل آﺑﺎد در ﻣﺎرچ  ١٩٠٧ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم .او در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﻋﺎدی ﺑر ﺗن داﺷت،
اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧت ﺑﺎﺷد .ﻣﺣﻣود
ﺳﺎﻣﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ورود اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل در اﭘرﯾل  ١٩٠٧از اﻣﯾر درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣدود
 ٢٠٠ﺟوان ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎﻧﯽ )ﺟدﯾدی ھﺎ( را ﺑرای آﻣوزش و ﺗﻣرﯾﻧﺎت زﯾر ﻧظﺎرت ﺧود ﻗرار
دھد .اﻣﯾر درﺧواﺳت او را ﭘذﯾرﻓت و ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد .اﻣﯾر در ﭘﺎﯾﺎن
 ١٩٠٧و ﭘس از ﺑرﮔﺷت از ﺳﻔر دراز ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﯾن ﺳرﺑﺎزان را ﺑررﺳﯽ
ﻧﻣود و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوش ﺷد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳرھﻧﮓ
در ارﺗش ﺑﮫ ﻣﻌﺎش  ۵٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﺳﺎل ﻣﻘرر ﮐر د.
ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗرک ھﺎ ارﺗﺑﺎط دارد ،ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺣﻣدزی اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﺑق ﻧﺎﯾب
ﮐوﺗوال ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑود و ﺣﺎل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗﺿﯾﮫ »ﺳری-ﻣﻠﯽ« زﯾر ﻣراﻗﺑت اﺳت .او ﻣدﺗﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻌﯾد در ﺗرﮐﯾﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮔذراﻧد و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧو از ﺗرﮐﯾﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ را
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ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ازدواج ﮐرده ﺑود؛ ﺑﺎ ﺧﺳرﺑره ﺧود ﯾﮑﺟﺎ ﺷد ﮐﮫ ھﻧوز در
ﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ ﻣﺣﻣدزی ﮐﮫ او ﻧﯾز در ﺗﺑﻌﯾد در ﺗرﮐﯾﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑود ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی ﺑوﻣﯽ ازدواج
ﮐرد و او را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورد .ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران او از اﯾن ﺑﺎﻧو در ﻧوﻣﺑر  ١٩٠٩ﺑﺎ
ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ازدواج ﮐرد.
اﯾﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻧﻔری ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﺧواھﺎن ورود ﺗرک ھﺎ ﺑودﻧد و در واﻗﻌﯾت ﺑﻧﺎ ﺑر
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ وﯾژه درﺧواﺳت ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗرک ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد .در
ﺟرﯾﺎن دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣدود ﻧﯾم درﺟن ﺗرک ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﯾر ﻋزت
دارای ﻟﯾﺳﺎﻧس طﺑﯽ/ﺻﺣﯽ ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل رﺋﯾس ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد؛ او ﮐﺎﺑل را
در ﭘﺎﯾﺎن  ١٩٠٩ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺧرﯾداری ادوﯾﮫ و وﺳﺎﯾل ﺟراﺣﯽ ﺟدﯾد ﺗرﮐﯽ ﺗرک ﮐرد .اﯾن داﮐﺗر
ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑرﻧﮕﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗرک ھﺎی دﯾﮕری ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد .ﻓﮭرﺳت ﺗرک ھﺎی ﻣوﺟود
در ﮐﺎﺑل ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .١ﺣﺳن ﺣﻠﻣﯽ اﻓﻧدی ﻣﺳﺎح و ﻧﻘﺷﮫ ﮐش :ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش آﻣد و  ١٠٠٠روﭘﯾﮫ
)ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﻣﺎه ﻣﻌﺎش دارد.
 .٢ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑﯾﮓ اﻓﻧدی ﺳﺎزﻧده ﭘودر ﺗﻔﻧﮓ :ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺧدﻣت اﺳت و ﻣﻌﺎش
 ١۴٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﻣﺎه دارد.
 .٣ﻋﻠﯽ ﻓﮭﻣﯽ اﻓﻧدی ﻣﻌﻠم رﯾﺎﺿﯽ :ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺧدﻣت اﺳت و  ۶٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
ﻣﻌﺎش دارد.
 .۴ﻣﺣﻣد ﻓﺿﻠﯽ ﺑﯾﮓ اﻓﻧدی ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺧدﻣت ﻗرار داﺷت :در رﺧﺻﺗﯽ ﺗرﮐﯾﮫ
رﻓت و در اﯾن اواﺧر ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 .۵داﮐﺗر اﺣﻣد ﻓﮭﯾﻣﮫ ﺑﯾﮓ دراﯾن اواﺧر آﻣد ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ۴۵٠ﺳﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧوی.
 .۶ﺳرھﻧﮓ ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ اﻓﻧدی ﻣدﯾر ﻣﮑﺗب ﺣرﺑﯽ ﺳراﺟﯾﮫ :ﺣدود  ۴ﺳﺎل در ﺧدﻣت
اﺳت و  ۵٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( ﻣﻌﺎش دارد.
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 .٧ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺑﯾﮓ .٨ ،ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑﯾﮓ و  .٩ﻋﺎﺻم ﺑﯾﮓ ﮐﮫ در اﯾن اواﺧر
آﻣدﻧد و ﺗﺎ ھﻧوز اﺳﺗﺧدام ﻧﺷده اﻧد .ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻓﻌﻼ ﻣددﻣﻌﺎش  ٢٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
دارﻧد.
 .١٠ﻋﺑﺎس ﺑﯾﮓ ﻣﺎﺳﺗر ﺗﻣرﯾﻧﺎت :ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺧدﻣت اﺳت و  ٣٠٠روﭘﯾﮫ
)ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﻣﺎه ﻣﻌﺎش دارد.
 .١١ﻋﺑداﻟوھﺎب .ﻣﻌﻠم در ﻣﮑﺗب ﺣرﺑﯽ ﺳراﺟﯾﮫ :ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﻣد و  ۴٠٠روﭘﯾﮫ
)ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﻣﺎه ﻣﻌﺎش دارد.
 .١٢ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ اﻓﻧدی .١٣ ،ﻣﺣﻣد ﻧﺟﯾف اﻓﻧدی .١۴ ،ﻋزت اﺣﻣد اﻓﻧدی .اﯾن ھﺎ ھﻧوز
اﺳﺗﺧدام ﻧﺷده اﻧد و  ٢٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﻣﺎه ﻣددﻣﻌﺎش دارﻧد.
 .١۵ﻣﺣﻣد ﻋﻣرﺑﯾﮓ ﺑرادر زاده ﺣﺳن ﺣﻠﻣﯽ اﻓﻧدی در ﺟون ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗرﮐﯽ ھﻧوز ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺳب ﻧﻔوذ زﯾﺎد در درﺑﺎر ﯾﺎ ﻣردم ﻧﺷده اﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
اﻓﻐﺎن ﺑر آﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎدت دارﻧد و ﺷﯾوه ھﺎی ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ در راس آﻧﮭﺎ ﺧود
اﻣﯾر ﻗرار دارد .ﻣردم ﺷﮭر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن ﺑرﺧورد ھﺎی ﻏرﺑﯽ آﻧﮭﺎ آزاداﻧﮫ ﮔﻔﺗﮕو
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.،
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ و ﺧﺳرﺑره اش ﻋﺑﺎس ﺑﯾﮓ ﺳﭘرده ﺷده
اﺳت .آﻧﮭﺎ در ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗرﮐﯽ آﻣوزش دﯾده اﻧد ،ﭼﻧد ﻧﻔری ﮐﮫ اﮐﺛرا ﻣﺗﺷﮑل از ﺟدﯾدی ھﺎ
اﻧد .ﻋﺑﺎس ﺑﯾﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﺎھﯽ درس ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﯽ دھد.
ﻣﮑﺗب ﺣرﺑﯽ ﺑرای ﺗرﺑﯾﮫ ﺳرداران ﺟوان – ﮔزارش ﺟداﮔﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ در ﻓﺻل  ۴داده ﺷده اﺳت
– و در زﯾر ﻧظﺎرت اﻓﺳران ﺗرﮐﯽ ﻗرار دارﻧد.
ﺣﺿور ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻓﻧدی ﯾﺎ ﭘﯾر ﺑﻐدادی ﮐﮫ ﺑرادر ﺳﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﻧﻘﯾب ﺑﻐدادی اﺳت ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن
ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﮐﯽ در ﮐﺎﺑل اﺳت .ﭘﯾر در ﺳﻠطﺎﻧﭘور ﻧزدﯾﮏ ﺟﻼل آﺑﺎد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣورد
اﺣﺗرام زﯾﺎد اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت و ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻗرار دارد .اﻓزود ﺑرآن ازدواج ﺟدﯾد
ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی ﮐﮫ ﻣﺎدرش ﺗرﮐﯽ اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﻧزدﯾﮏ ﺷدن دﺳﺗﮫ ﺗرﮐﯽ
ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷده اﺳت و اﯾن ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ آﻧﮭﺎ در آﯾﻧده ﮔردد .ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود
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ﺗرک ھﺎ در ﮐﺎﺑل و ﺳﮭوﻟت آﻧﮭﺎ ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ و ﻣوﺟودﯾت ﭘﯾر
ﺑﻐدادی ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ آﺳﺎن ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل رﺳﺎﻟت ﻟﯾﮓ/ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎن-اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳردار ﻧﺻرﷲ
ﺧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾرﯾن اﺳت.
ﻣﺣﻣد ﻓﺿﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﮐﮫ در  ١٩٠٩ﺑرای رﺧﺻﺗﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود ،اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔﺷت.
او ﺣدود  ٢٠ﺧﺑر-ﻧوﯾس در ﺗرﮐﯾﮫ و ﭘﺎرس اﺳﺗﺧدام ﮐرده اﺳت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎش ﺧود را
از ﺧزاﻧﮫ اﻓﻐﺎن ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .او ﭘﯾﺎم ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧود آورد و ﻏﯾﺎﺑت او در واﻗﻌﯾت
ﯾﮏ ﺳﻔر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود.
ﺗرک ھﺎی ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد ،از ﻧﮕﺎه ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﻣود اﻓﻧدی ﻗوی ﺗر
اﻧد و از ﮐﺎر ﮐردن زﯾر دﺳت او اﻋﺗراض ﮐردﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﻣﺣﻣود
ﺳﺎﻣﯽ را ﻧﺎراﺣت ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺗرک ھﺎ ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ در ﭘﯽ رﺷد
ﺣﺳﺎدت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﻧد و اﺻطﮑﺎک و اﺧﺗﻼف در ﺑﯾن ﺷﺎن ﭼﻧﺎن ﺑزرگ ﺷده ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷروی ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺻﻔﺎت و ﻋﺎدات اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ
او ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﺳﯾﺎر ھوﺷﯾﺎر و داﻧﺷﻣﻧد ﺧوب زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﺳت .او ﮐﻣﯽ ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد
و ﭘﺷﺗو را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را روان ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .او ﺗرﮐﯽ ای را ﮐﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗوﺳط اوزﺑﮏ ھﺎ و ﺗرﮐﻣن ھﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ داﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم زﺑﺎن آﻧﮭﺎ از ﺗرﮐﯾﮫ
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و اﻣﯾر آن را ﻧﻣﯽ داﻧد .او داﻧش ﺧوﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ دارد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد ھﻧد
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .دﺳت ﻧوﯾس ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻋرﺑﯽ اﺳت.
ﻟﺑﺎس اﻣﯾر و ﺳﺎﯾر ﻋﺎدات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ او ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻋﺷق ﻓوق اﻟﻌﺎده او ﺑرای ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎی
ﻏرﺑﯽ اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ او در ﺣرم ﮐﺎﻣﻼ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳت .آن ﺳرداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه
ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﻧد و ﯾﺎ در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﮐﻧد اﻧد ،ﻣورد ﭘﺳﻧد اﻣﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺷﺧص ﺧود-اراده اﺳت و زﯾر ﻧﻔوذ ﮐﺎﻣل ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ اﻗﺎرب ،ﻣرد
ﯾﺎ زن ﻗرار ﻧدارد .او دارای ﺷﺟﺎﻋت اﺧﻼﻗﯽ ﻓراوان اﺳت .او ﻣرد دﻟﯾر اﺳت و ﻗﻠب ﺑزرگ
دارد .او ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻼش دارد ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ھوﺷﻣﻧد ﻧﺷﺎن دھد ،اﻣﺎ وزن
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ﺑزرگ و زﻧدﮔﯽ آﺳﺎن در ﻣﻘﺎﺑل او ﻗرار دارد .او ﻓﻌﻼ در ﺑﯾن  ١٧و  ١٨ﺳﻧﮓ وزن دارد
)ﺣدود  ١١۴ - ١٠٨ﮐﯾﻠوﮔرام( .ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد:
در ﻣﻘﺎﺑل ،او ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن را ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش دارد و ﻣورد ﻟطف و ﻧوازش ﻗرار ﻣﯽ دھد .او از
ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟف ﻧﻔرت دارد و ﻣﺗوﻗﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑدون درﻧﮓ در ﺗﻣﺎم ﻧظرﯾﺎت ﺧود اﺳت .او
ﻧﮫ روﺷﻣﻧد اﺳت و ﻧﮫ وﻗت ﺷﻧﺎس .او ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﮔر وﻗت ﺷﻧﺎﺳﯽ رﻋﺎﯾت ﺷود ،ﻣﻔﺎد ﺷﺎه
ﺑودن در ﭼﮫ اﺳت« .او وﻗت ﺧود را در ﮔﻔﺗﮕو ،ﺗﻔﮑر و رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﮔذراﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت او اﺟرا ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم زﯾﺎدی ﮐﮫ
ﺗوﺟﮫ ﺷﺧﺻﯽ او را ﻣﯽ ﺧواھد ،ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﮐﻣﺑود ﺑﺎﻋث اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑر
او اﻣﯾر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺗﻧﺑل اﺳت و اﻣور دوﻟﺗﯽ را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﯾﭻ زﻣﯾﻧﮫ
ای ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺷﮑﺎﯾﺎت وﺟود ﻧﻣﯽ داﺷت ،اﮔر زﻣﺎن ﻣﺻرف ﺷده ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻣﺳﺎﯾل
دوﻟﺗﯽ ﺑﺻورت ﻧظﺎم ﻣﻧد در ﺑﺎﻻی ﻣﺳﺎﯾل واﻗﻌﺎ ﻣﮭم ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳﯾد.
ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی اﻣﯾر
ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی ﻋﻣده اﻣﯾر ﺷﺎﻣل ﮔﻔﺗﮕو ،ﺷﮑﺎر ،ﭘﺧت و ﭘز ،ﻧﺷﺎﻧدن ﮔل و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﻗطﻌﮫ
ﺑﺎزی و ﺳﺎﯾر ﺑﺎزی ھﺎی طﻔﻼﻧﮫ اﺳت .اﯾن ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳرداران و ﯾﺎ در »زﻧﺎﻧﮫ« ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اول اﻣﯾر در اﺳپ ﺳوار ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﯾﮏ »ﺑﮕﯽ/ﮔﺎدی« را
ﻣﯽ راﻧد ،اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺧوﺷﯽ زﯾﺎدی در ﻣوﺗر راﻧﯽ دارد.
ﻋﻘﯾده و ﺷﺧﺻﯾت اﻣﯾر
ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎور ﮐﺎﻣل دارد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎﻻﺗر از
ﺗﻣﺎم وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﺿﻌف ھﺎ ﻗرار دھد ،اﻣﺎ ﻣردم ﺑرﺧﻼف او ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و
داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ اﺳت ،ﻣطﻠوب ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺷﮑل اﺳت ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت
ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎ ﭼﻘدر واﻗﻌﯾت دارﻧد.
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ﺧوی و ﻣزاج اﻣﯾر
اﻣﯾر ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑدﺧوی و ﺑدﺧﻠق اﺳت .ﺣﺎﻟت ﺧوﺷﯽ او ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺷم و ﺑرﻋﮑس
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ اﻣﯾر ﺑدﺧﻠق ﺑﺎﺷد ،ﺳرداران را ﺗوھﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت آﻧﮭﺎ را
ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ از زدن زﻧﺎن و ﭘﺳران ﺧود ﻧﯾز درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .او در اﺧﺎذی
ﭘول از دﯾﮕران ﺑﺎ ﻓرﯾب ﯾﺎ ﮐﻼھﺑرداری ﻣﺷت ﺑﺳﺗﮫ و زﯾرﮐﯽ زﯾﺎد دارد .اﻣﯾر از اﺳﺎﺳﺎت
ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻏﺎﻓل ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺑود ﻣﺎدی در اداره از طرﯾق ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ واﻗﻌﯽ
اﻣور دوﻟﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .ﺑدﺗرﯾن ﺿﻌف او اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت و ﻋﺎدت
دارد ﮐﮫ ﻓﻘط ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎﻧﮫ را ﺑﺷﻧود .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت را در ﺣﺎﻟت
ﺧوﺷﺧوﯾﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧد ،ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ او را ﻣطﻣﺋﯾن ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد او
ھﯾﭻ ﺣﺎﮐم ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن ﺗر از او در دﻧﯾﺎ وﺟود ﻧدارد و ﻣردم/رﻋﺎﯾﺎ در ﭘﻧﺎه ﺣﮑوﻣت او
ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﻓﮫ و راﺿﯽ اﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،اﻣﯾر در ﻣورد ﻧﺎراﺣﺗﯽ زﯾﺎد ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﺷﺎر
ﺳﻧﮕﯾن »ﺑﯾﮕﺎر« اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗرار دارد و وﻗﺗﯽ او از ﮐﻧﺎر ﺑﯾﮕﺎری ھﺎ در ﮐﻧﺎر
ﺳرک ھﺎ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺳﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻗدم ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ و از طرف آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻣﯾر
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ أﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺳﻼﻣﺗﯽ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﺎرھﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻋث ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﮔوش ھﺎی اﻣﯾر ﻣﯽ ﺷود و او ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﺎور
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺧوراک اﻣﯾر
اﻣﯾر ﺧوراک اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ و ھﻧدی ﻣﯽ ﺧورد و آﺷﭘزھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ھر ﻧوع ﻏذا
اﺳﺗﺧدام ﺷده اﻧد .ﺧوراک ھﻧدی ﺗوﺳط آﺷﭘز ھﻧدی ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت از ﺻﻣﯾم
ﻗﻠب ﻣﯽ ﺧورد .او ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ را در ﺻﺑﺢ ،ﭼﺎﺷﺗﺎﻧﮫ را ﺳﺎﻋت ﯾﮏ ،ﭼﺎی را در ﻋﺻر و
ﺷﺑﺎﻧﮫ را در ﺳﺎﻋت  ١١ﺷب و ﺑﻌﺿﺎ ﻧﺎوﻗت ﺗر ﻣﯽ ﺧورد .ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺑﺻورت ﻣﻧظم در
ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﻗرار دارد و ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در زﻣﺳﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﮔرم ﻧﮕﮫ دارﻧد.
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ﺻﺣت اﻣﯾر
اﻣﯾر ﯾﮏ ﺷﺧص ﻗوی اﻟﺟﺛﮫ و دارای ﻗد ﻣﺗوﺳط اﺳت ،اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻘرس ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﮐﮫ از ﭘدرش ﺑﮫ ارث ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .از دوای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ اﻣراض اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻣرﯾﺿﯽ او ﺑرای ﭼﻧد روز اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده ﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺣت ﯾﺎب ﺷود.
درﺑﺎر
ھﯾﭻ روز ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای درﺑﺎر اﺧﺗﺻﺎص ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود
اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت وارد درﺑﺎر ﻣﯽ ﺷود ،ﺻرﻓﻧظر از ﻋﺟﺎﻟت ﯾﺎ ﭘﺳﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﮐﺎرھﺎی
دوﻟﺗﯽ .وﻗﺗﯽ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ درﺑﺎری ﺑرای اﻣورات دوﻟﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﯾﮏ
ﯾﺎ دو روز ﭘﯾش ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﭻ ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ
ﺷود و ﺣﺿور ﺳرداران و ﺳﺎﯾر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ﻧﯾز ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟرﻣﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در
ﺣﺿور زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺣﮑوم ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺷﻧﯾده ﺷده و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ روزھﺎی ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﻧﺎم »درﺑﺎر ﺑﻧدی ھﺎ« )دادﮔﺎه ﻣﺟرﻣﺎن( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﯾر در روز ھﺎی ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ )اﻣﺎ
ﻧﮫ ھر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ( ﻧﯾز »درﺑﺎر ﻋﺎم« را ﺑﺎ ﺷﺎن و ﺷوﮐت زﯾﺎدی ﺑرﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﺗوﺳط ﺧود اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﭘﯾش ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻣﺗﺎز ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن درﺑﺎر داده ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ھداﯾﺎﺗﯽ در ﻣورد
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد .ﻣﺟﻠس ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺳﺎﻋت  ۶ﺻﺑﺢ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن و  ٨ﺻﺑﺢ
در زﻣﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺎﻻر ھر ﺟﺎﻧب ﺳﺎﻟون ﻣرﮐزی »ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﻋﻧوان »اﺗﺎق
اﻧﺗظﺎر« ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘﺎﻣﺎت در روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد
و از ﻧﺎراﺣﺗﯽ زﯾﺎد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﭼون آﻧﮭﺎ درﯾﺷﯽ دارﻧد و ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻋت ھﺎ ﻣﻧﺗظر ورود
اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳردارھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ،ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ،اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﺣدود ﺳﺎﻋت  ١١ﺻﺑﺢ ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺷوﻧد
و در اﻣﺗداد ﺳرک ﺻف ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﮔﺎرد اﻓﺗﺧﺎر در ﭘﯾش روی ﺻف اﯾﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﻋﻠﯽ
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ﺣﺿرت در اﺳﭘﯽ ﺳوار اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﻣﻼت ﭘر زرق و ﺑرق ﺑرای ﻣﺣﻔل ﻣزﯾن ﺷده اﺳت؛
زﯾن و ﻗﯾﺿﮫ ﺑﺎ طﻼ ﮔﻠدوزی ﺷده اﻧد .ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎدﯾﮕﺎرد در ﺻف دراز ﭘﯾﺷروی اﻣﯾر
ﻣﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻣﺟرد اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻓرﻣﺎن
ﺳﻼم ﻧظﺎﻣﯽ را ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن او ،ﮔﺎرد اﻓﺗﺧﺎر ﺳﻼح ھﺎ را آﻣﺎده ﻧﻣوده ،ﺳرداران و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﮐردن دﺳت ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳﻼم ﻣﯽ دھﻧد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت
ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ »ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ« از اﺳپ ﭘﺎﯾﯾن ﺷده و ﺑﮫ اﺗﺎق ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻗﺑﻼ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای
ﭘذﯾراﯾﯽ ﺗﺷرﯾف ﻣﯽ ﺑرد.
ﺳﭘس ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﯾﮏ ﺻف ﺑﮫ طرف ﺳﺎﻟون ﻣرﮐزی ﺧﺎﻧﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ
ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭼوﮐﯽ ﻣﺧﺻوص ﺧود را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣدود  ۴٠٠ﻧﻔر
ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼوﮐﯽ ھﺎ در ﺳﮫ ﻗطﺎر در ھر ﺟﺎﻧب ﺗﺧت اﻣﯾر ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد؛ ﺟﺎﻧب راﺳت
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و ﭼپ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺧﺻﯾص دارد .ﺑرادران اﻣﯾر در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺧت ﺑﮫ
طرف راﺳت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد؛ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑرای ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن اﺧﺗﺻﺎص دارد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﺳران اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﺟﺎﻧب ﭼپ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد .ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺟﮭز
ﺑوده و در ﮐﻧﺎر دﯾوار در ھر دو ﺟﺎﻧب ﭘﺷت ﭼوﮐﯽ ھﺎ ﺻف ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ
ﺳرداران ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن و ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼوﮐﯽ ھﺎ راﺿﯽ ﺷوﻧد،
اﻣﯾر داﺧل »ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎم ﻣردم از ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﺧود ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﭘﯾش از ﮔرﻓﺗن ﭼوﮐﯽ ﺧود در ﺑﺎﻻی ﺗﺧت در ﺑﺎره ﺻﺣت و ﺳﻼﻣﺗﯽ درﺑﺎرﯾﺎن
ﭘرﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ اﻣﯾر در ﺑﺎﻻی ﭼوﮐﯽ ﺧود در ﺗﺧت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ،او در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺷﺧص او اﺳت ﯾﺎ از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧود ﺑﺎ آﻣوزه ھﺎی ﮐﺗﺎب ھﺎ
ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻣﻧﺷﯽ ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﺷﺧﺻﯽ در ﭘﯾش روی ﺗﺧت اﻣﯾر اﯾﺳﺗﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎر اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻣﯾر ﻣﺧﺎطب ﺑﮫ ﻣﻧﺷﯽ ھﺎﺳت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون
درﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎﻧﮫ اﻧزاﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﺑﻠﯽ ﺻﺎﺣب« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻧد و ﺗوﺳط اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت ﻣورد ﭘذﯾرش ﮐﺎﻣل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺳﺎﻣﻌﯾن ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ دﻗت ﺑﺳﯾﺎر
ﮔوش ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﭼرت زدن در ﭼوﮐﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾﮕران
ﺑدون ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧﺗظر اﻧد ﺗﺎ اوﻟﯾن ﺑوی »ﭘﻠو« ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﺷﺎن ﺑرﺳد .وﻗﺗﯽ درﺑﺎر رﺳﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن
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ﯾﺎﻓت ،ﺣدود ﯾﮏ درﺟن ﻣﻼ در ﯾﮏ ﭘﺗﻧوس ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺧﺷﮏ و ﻣﺗﺑرک ﻣﯽ آورﻧد .آﻧﮭﺎ در
ﯾﮏ ﺻف در ﭘﯾش روی اﻣﯾر ﺗرﺗﯾب ﺷده و ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺟﺎن او دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت ﭘس از ﺗﺷﮑر ﮐردن از ﻣﻼ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﺑﺧﺷﺎﯾش روح اﺟداد ﺧود و
اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻣﮏ ﭘروردﮔﺎر در زﻧدﮔﯽ ﺑﻌدی دﻋﺎ ﻧﻣوده و ﺗﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﺑﺎ او دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌدا
ﭘﺗﻧوس ﺑﮫ اﻣﯾر اھدا ﻣﯽ ﺷود؛ او ﯾﮑﻣﻘدار ﻣﯾوه ﺧﺷﮏ ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده در
ﻣﯾﺎن ﻣﺟﻠس ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از آن ﭼﺎی و ﺳﯾﮕﺎر/ﭼﻠم ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ اﻓﻐﺎن
ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل روﺷن ﻧﻣودن ﺳﯾﮕﺎر/ﭼﻠم ﺑﺎ ﭼراغ اﻟﮑوﻟﯽ ﺗﻌﺻب دارﻧد و ﺑر اﯾن ﺑﻧﯾﺎد دود
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻼ ھﺎ دود ﭼراغ ھﺎی اﻟﮑوﻟﯽ را ﺧوش ﻧدارﻧد.
ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ﺣدود ﺳﺎﻋت  ١در ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﺧورده ﻣﯽ ﺷود )ﻗﺑﻼ ﻏذا در روی زﻣﯾن ﺗوزﯾﻊ
ﻣﯽ ﺷد و اﻣﯾر ﭘس از آن ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﻣﯽ ﮐرد( ،اﻣﺎ ﭘﻧﺟﮫ و ﮐﺎرد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود؛
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻣﯾر و دﺳﺗﮫ ای او ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از دو درﺟن ﺳرداران و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻧﺗﺧب اﻧد ﮐﮫ
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ او در ﻋﯾن ﻣﯾز ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،اﻣﯾر
اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و درﺑﺎر ﻣﻧﺣل ﻣﯽ ﺷود .اﻣﯾر ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ را از دروازه ﭘﺷت ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ
ارگ در رﯾﮑﺷﺎ ﻣﯽ رود .ﺟرﯾﺎن درﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺑود ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﺷود
و ھدف ﻣﺟﻠس ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻟذت ﺑردن از ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ و ﺧدﻣت ﺑرای ﺧوﺷﯽ او اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﺑﮫ درﺑﺎر ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر »درﺑﺎر ﭘﻠو« داده اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ آوری درﺑﺎرھﺎی اﻣﯾر ﻣرﺣوم
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧوش ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺟﻠل
ﺗر داده ﻣﯽ ﺷد و درﺑﺎرﯾﺎن ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
درﺑﺎرھﺎی ﺧﺎص ﻧﯾز در ﺟﺷن ھﺎ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردﯾد ،اﻓزود ﺑر آن ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر روز
ﺗوﻟد اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت و ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﻠت ھر ﺳﺎل ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .در ﻣوارد اﯾن ﺟﺷن ھﺎ،
ﺷﮭر ﺗوﺳط ﭼراغ ھﺎ روﺷن ﻣﯽ ﺷود؛ دﮐﺎن ھﺎ ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﮔردد و دﺳﺗﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ در
ﺑﺎزارھﺎ ﻣﯽ ﻧوازﻧد .درﺑﺎر ﺑﺻورت ﻣﻌﻣول در ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ از »درﺑﺎر
ﻋﺎم« ﻓﻘط در ﯾﮏ ﻣورد ﻓرق دارد ﮐﮫ اﻓزود ﺑر ﻏذا ھﺎ ،ﮔوﺷت ﺷﯾرﯾن ﺑﮫ ﻣﻘدار ﺣدود ٢
ﭘوﻧد )ﺣدود ﯾﮏ ﮐﯾﻠو( ﺑرای ھر ﮐس داده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود،
و از ﻧدﯾﻣﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر آزاداﻧﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﭼﻧﯾن ﺟرات
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ﻧدارد ،زﯾرا ﻗوﯾﺎ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺣﺎﻻ ﺧﺑرﮔﯽ زﯾﺎدی در ﻣﺳﺎﯾل اﻧﺿﺑﺎط و
آداب ﮐﺳب ﻧﻣوده اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺑﮫ »درﺑﺎر ﻋﺎم« ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود،
اﻣﺎ در درﺑﺎرھﺎی دﯾﮕر اﺟﺎزه ﻧدارد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑرای ﻣن اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ در روز ﺟﺷن
درﺑﺎرھﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧم و ﺣﺗﯽ دﻋوت ﺷدم ﺗﺎ در ﻣوﮐب ازدواج ﺳردار ﻋﻣرﺟﺎن اﺷﺗراک
ﻧﻣﺎﯾم .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرھﻧﮓ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه ﺑﯾﮓ ﺧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮐﺎﺑل ﺑرای اﻣﯾر ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد ﮐﮫ او در ﺟﺷن ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ﺳﺎل ﻧو ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت دﻋوت
ﻧﺷده ﺑود .ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ،ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داد
ﮐﮫ ﭼون ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﯾﺷﯾن ﮐﺎﺑل از اﺷﺗراک در ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ھﺎی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧت
ﺻرﻓﻧظر ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن او ﻋﻣل ﻧﻣود و اﺳﺗﺛﻧﺎی
در ﻣورد ﺳرھﻧﮓ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه ﺑﯾﮓ ﺧﺎن ﻗﺎﯾل ﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت
اطﻣﻧﯾﺎن داد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در آﯾﻧده در ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ﺳﺎل ﻧو دﻋوت ﺧواھد ﺷد ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺻورت داﯾﻣﯽ اﻣﺗﯾﺎز اﺟﺎزه ورود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﺷن روز درﺑﺎرھﺎ را
ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺳﻔر اﻣﯾر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣﯾر دو ﻣﺎه ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از ھﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻔر دراز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷروع ﮐرد ﮐﮫ از ٨
ﻣﯽ ﺗﺎ  ٢۵ﻧوﻣﺑر  ١٩٠٧اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺗﻣﺎم ﺳﻔر  ١٩٩روز دوام ﮐرد و ﺣدود  ١۵۴١ﻣﯾل را
در ﺑر ﮔرﻓت .اﻣﯾر در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺳﻔر از اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﮭم دﯾدن ﮐرد :ﻏزﻧﯽ ،ﻗﻧدھﺎر ،ﻓراه،
ھرات ،ﻣﯾﻣﻧﮫ ،آﻗﭼﮫ ،ﺗﺧﺗﮫ ﭘل ،ﻣزارﺷرﯾف ،ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن ،اﯾﺑﮏ ،ﻏوری و ﺧﺎواک .او ﻣدت
ﺑﯾﺷﺗری در ﻗﻧدھﺎر ،ھرات و ﻣزارﺷرﯾف ﮔذراﻧد و در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﻧﺎطق درﺑﺎرھﺎ
ﺑرﮔزار ﮐرد ،در آن ھﺎ ﻣردم را ﺑﮫ ﺣﺿور ﭘذﯾرﻓت و ﺳﺧن راﻧﯽ ھﺎ ﮐرد .ﮔزارش ﮐﺎﻣل
اﯾن ﺳﻔر در ﮔزارش ﻣن در ﺑﺎره »ﺳﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  «١٩٠٧وﺟود دارد.
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اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ زﻣﺎﻣدار
اﻣﯾر زﯾﺎد ﻣﺣﺑوب ﻧﯾﺳت .ﻣﻼ ھﺎ او را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﺷق او ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺧوش ﻧدارﻧد؛
ﺳرداران او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧدﻣزاج و ﻣﺷت ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و دھﻘﺎﻧﺎن او را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎر
ﺳﻧﮕﯾن اﺟﺑﺎری و ﺳرﮐوب رﺳﻣﯽ ﻣﻼﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾز از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺧوﯾش
راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾن ﻧﮑﺎت ،اﯾن ﺳوال ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣﺑﯾب ﷲ ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ
آﺷﻔﺗﮫ ﺣﺎل ﻧﯾﺳت .اﯾن راز آﺷﮑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾق زﯾر اراﯾﮫ ﺷود:
 .١ﺣﺳﺎدت ھﺎ و اﺧﺗﻼﻓﺎت در ﻣﯾﺎن ﺳرداران ﺑﺎﻋث آن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﻧد و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﮑﺟﺎ ﻧﺷوﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭼﺎﻧس اﻧدﮐﯽ ﺑرای ﻗدرﺗﻣﻧدان
داﺧﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﯾر اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧد.
 .٢رﻋﺎﯾﺎ ھم-ﻣذھب اﻣﯾر اﻧد و ﺻرﻓﻧظر از ﺗﻣﺎم اﻓﮑﺎر و اھداﻓش ،او را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﺧﺎرﺟﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد.
در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت ﺟرﯾﺎن دﻗﯾق اوﺿﺎع ﻣوﺟود را ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﻣﯽ ﺗوان ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﻣدت زﯾﺎدی ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻓوق اﻟﻌﺎده رخ دھد.
دﺳﯾﺳﮫ »ﺳری-ﻣﻠﯽ« در ﮐﺎﺑل
ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺧﻔﯽ/ﺳری در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ در ﻣﺎرچ ١٩٠٩
آﺷﮑﺎر ﺷد .اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﻧﺎم »ﺳری-ﻣﻠﯽ« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھدف ﺟﻣﻌﯾت ﻧﺎﺑودی ﺳﻠطﻧت اﺳﺗﺑدادی و اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋوض آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ ﻣدﯾر ﭘﯾﺷﯾن ھداﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﺑﺎﺷﻧده ﺟﻼﻟﭘور ﺟﺗن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔﺟرات )ﭘﻧﺟﺎب( رھﺑر ﺣﻠﻘﮫ ﺑود؛ ھﻣﮑﺎر ﻋﻣده او در اﯾن
ﮐﺎر ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﺎﺷﻧده ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟﻼﻟﭘور و ﻓﺎرغ ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر ﺑود .آﺧری ﺣﺗﯽ در
دوران ﮐﺎﻟﺞ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ دارای ﻧظرﯾﺎت آزاد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﺟﻣﻌﯾت
ﺑﺻورت ﻣﻧظم در ﺟرﯾﺎن ﺷب ﺑﻧﺎم »ﻣﮑﺗب ﺷﺑﺎﻧﮫ« ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑرای آﻣوزش
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ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳت .ﻣﺟﻣﻊ ﮐﺎر ﺧود را در ﺟرﯾﺎن ﻏﯾﺎﺑت اﻣﯾر و ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل در
ﺳﻔر زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻼل اﺑﺎد ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ ﻣﺟرد اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر از ﻣوﺟودﯾت ﺟﻣﻌﯾت
ﺳری در ﮐﺎﺑل ﺷﻧﯾد ،ﺣدود  ۶٠ﻧﻔر را ﮔرﻓﺗﺎر و زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧت .ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد
و ﺷﻣﺎری از دھﺎن ﺗوپ ﭘراﻧده ﺷدﻧد .اﻣﯾر در ﺟرﯾﺎن  ١٨ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺣدود  ٢٠ﻧﻔر آﻧﮭﺎ را
رھﺎ ﮐرد ،اﻣﺎ ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ ھﺎی ﮐﮫ زﯾر ھﻧوز زﯾر ﻣراﻗﺑت اﻧد و ﻣﺷﮑل اﺳت ﮔﻔت ﮐﮫ آزاد ﺧواھﻧد
ﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .١داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ
 .٢ﻧﺟف ﻋﻠﯽ .٣ ،ﻣﺣﻣد ﭼراغ :ﺑرادران داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ
 .۴ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن از ﺟﻼﻟﭘور
 .۵ﻣظﻔر ﺧﺎن از ﮐوھﺎت
 .۶اﻣﯾراﻟدﯾن از ﭘﺷﺎور
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑل اﺳت در ﺑﺎره ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻧظر داد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﮔﻧﮭﮑﺎر اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ؛ ﭼون در ﻣﺟﻣوع
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان اﻋﺗراف
ﮐرد ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺧﻔﯽ در ﮐﺎﺑل ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﺷوره ﺑود ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن
زﻣزﻣﮫ در ﺑﯾن دو دوﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان »دﺳﯾﺳﮫ« ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک و
ﮔﺎم درﺷﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎره اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ وﯾژه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺧواھر ﻣﺎﻧﻧد ﺗرﮐﯾﮫ و ﭘﺎرس ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود .ﻣﻘﺎﻣﺎت
رﺳﻣﯽ در اﯾن اواﺧر ﻋﻼﻗﻣﻧدی زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ ﺷروع ﮐرده ﺑودﻧد و ﻣن از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ اﮔر ﺟﻣﻌﯾت ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕر وﺟود ﻣﯽ داﺷت ،وﻗوع اﻧﻘﻼب در
ﮐﺎﺑل ﻧﺎﮔزﯾر ﺑود .ﮔروه ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ رھﺑری ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن زﯾﺎد ﺗﻼش ﺑﯽ ﺛﻣر
ﻧﻣود ﺗﺎ اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزد ﮐﮫ دﺳﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت؛ آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن اﺳﺑق ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن دﺳﯾﺳﮫ ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد.
ھﯾﭻ ﺷﮏ و ﺗردﯾد وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻧﺣل ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد دوﺑﺎره زﻧده ﺷود.
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ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻣﯾر
ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻣﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣدزی ھﺎ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺣﻘوق ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود،
ﻣددﻣﻌﺎش ﺳﺎﻻﻧﮫ زﯾر را از دوﻟت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد:
 ۴٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ھر ﻣرد ﺑﺎﻟﻎ.
 ٣٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ھر زن ﺑﺎﻟﻎ.
 ٢٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ھر طﻔل.
ﻣﺻﺎرف ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﻟﮏ ھﺎ روﭘﯾﮫ ﻣﯽ رﺳد و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ رﺷد ﻣﻌﻘول
دارﻧد ،در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻣددﻣﻌﺎش ھﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺣﻣدزی ھﺎ درد ﺟﺎﻧﺳوزی را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺳرﺑﺎزان ارﺗش ﻧﯾز در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﻧﺎﭼﯾز ﺧودﺷﺎن از اﯾن ﻣﺻﺎرف ﺳﻧﮕﯾن ﺑﯾزار
اﻧد و در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﻔرادی ﺑرای ﻣﺣﻣدزی ھﺎ ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔﻔﺗﮕو
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎی ھرﮔوﻧﮫ ﺷورش داﺧﻠﯽ در آﯾﻧده ،اﻓزود ﺑر ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل،
ﻋﻣدﺗﺎ در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳوزان ﻣددﻣﻌﺎش ﻣﺣﻣدزی ھﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن
ﺗﺎ ﮐﻧون ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻣﯾر ﯾﺎ وﻟﯾﻌﮭد او در ﺗﺧت ﻧﺎﻣزد ﻧﺷده اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ
اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻧﯾز در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑرده ﺑود .ﻗرار ﻣﻌﻠوم
ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣزدی ﺷﺎه آﯾﻧده در ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣردم ارﺗﺑﺎط ﺧواھد داﺷت ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣوﺟود.
ﺑﺎ ﻣرگ ﺣﺑﯾب ﷲ ،ﺳوال ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن و ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن
ﻣطرح ﺧواھد ﺑود .اﻣﯾر طرﻓدار آﺧری اﺳت ،اﻣﺎ اوﻟﯽ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ ﺧود زﻣﯾﻧﮫ ﺑدﺳت
ﻣﯽ آورد .ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﺗﻧدﻣزاج و ﻟﺟﺑﺎز اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن
ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ و ﺑﺎ ﮔذﺷت اﺳت .اﮐﺛر ﺳرداران و ﻣﻼ ھﺎ ،ﻧﺻرﷲ را اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﻧد ﮐرد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎﯾد طرﻓدار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺷوﻧد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﺎﻧس ﻋﻧﺎﯾت ﷲ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺻرﷲ ادﻋﺎی ﺳﻠطﻧت ﻧﮑﻧد.
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وﻗﺗﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن درﮔذﺷت ،ﭘﺳران او ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺛﺑت و اﻣﺿﺎ ﺷد.
ﻣطﺎﺑق آن ،ﻧﺻرﷲ ﭘس از ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑر ﺗﺧت ﺧواھد ﻧﺷﺳت .ﻣن ﮔزارﺷﯽ در  ١٩٠٨در
ﺑﺎره »ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ« ﻓوق اراﯾﮫ ﮐردم .ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺑﺎ ھدف اﯾﺟﺎد دﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧﺎﯾت
ﷲ راﺑطﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت دارد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ او ﺷﺎﯾد ﺑﺎ دادن دﺧﺗر ﺧود
ﺑﮫ ازدواج ﭘﺳر او )اﻣﺎن ﷲ در ﺗرﺟﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت ﷲ( رواﺑط ﻗوی ﺗری اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯾﮭوده ﮐرده اﺳت.

40

ﻓﺻل دوم – ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯾر
ﭘﺎرس
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ راﺑطﮫ ﯾﺎ ھﻣدردی ﺑﺎ ﭘﺎرس ﻧدارد .اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻧﻔرت دارﻧدَ ،زﯾرا
آﻧﮭﺎ ﺷﯾﻌﮫ اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﻣﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧده ای در ﻣﺷﮭد دارد و ﻣﺗﺻدی ﻓﻌﻠﯽ اﯾن ﻣﻘﺎم ،ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم
ﻋﺑدﷲ از ﮐﺎﺑل اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ او در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣور ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ در
ﻣﺷﮭد اﺳت ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،ﮐﺎر او »ﺳﯾﺎﺳﯽ« اﺳت .ﻋﺑدﷲ در  ١٩٠٧ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه اﻣﯾر در
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﻣﻧﮫ )ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ( آﻣد و ﺑﺎ او دﯾدار ﮐرد .او در آن زﻣﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻘﺎم
او ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ او ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .اﻣﯾر ھر دو ﺗﻘﺎﺿﺎی او را
ﺑرآورده ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺑراﯾش ھداﯾت داد ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺧود را در ﺑﯾن ﻣردم ﮔﺳﺗرش دھد .ﺗﻐﯾﯾرات
ﺟدﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﺎرس ھﯾﭻ اﺛری ﺑﺎﻻی ﻣردم و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧداﺷت و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
وﻻﯾت ھرات ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎرس ھم ﺳرﺣد اﺳت ،ﻓﻘط ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزی واﻗﻌﺎ در ﭘﺎرس اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت.
روﺳﯾﮫ
ھﯾﭻ روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد .اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ھر ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕر در ﻣﻘﺎﺑل
روس ھﺎ ﺣﺳﺎدت و ﺗﻌﺻب ﺑﯾﺷﺗر دارﻧد .روس ھﺎ از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر از ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎن ھﺎ درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣرزھﺎی ھرات و ﻣزارﺷرﯾف ﺑرای ﻣردم ﻓﻘﯾر
ﮐﺎر ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻏﻠﮫ را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ارزان ﺗری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد .رﻋﺎﯾﺎی
اﻓﻐﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻣرﻗﻧد ،ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ روﻧد .ﻣردم ﺑﺎ وﺟود ﻗﯾودات
وﺿﻊ ﺷده ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در ﺑﺎره ﻓروش ﮔوﺳﻔﻧد ،ﺑز و اﺳپ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت
ﺧود را ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻗﻠﻣرو روس ھﺎ ﺑﮫ ﻓروش ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎﻻی
روس ھﺎ ﺑد ﮔﻣﺎن اﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﮫ او ﺑﮫ دﯾده ای ﺟﺎﺳوس ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺷده و ﺗوﻗﯾف ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﻣدت ﻧﺎﻣﺣدودی
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در زﻧدان ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﮔر ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ او واﻗﻌﺎ ﺟﺎﺳوس اﺳت ،در زﻧدان ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﮕرش اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﻣﯾر ،ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺳرداران ﺑﯽ ﺧﺑر از اﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﺎد ﺑﯽ اﻧدازه از
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺎﭘذﯾر ﭘﺎﺑﻧد ﺑوده اﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﻣﻔﺎد را داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺎﺑﻌﯾت از ﻣﺷوره ھﺎ ﯾﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﻧد .ﺗوﺿﯾﺢ آن در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن
ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،زﯾرا
ﻣوﻗﻌﯾت ﻓزﯾﮑﯽ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﺎﺟم روﺳﯾﮫ ﺑر ھﻧد ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد
و در ﺣﺎﻻت دﯾﮕر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوان ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧدارد .ﺑﺎ درک اھﻣﯾت
ﻣوﻗﻌﯾت واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در ادﻋﺎ ھﺎی ﺧود ﭼﻧﺎن ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورﻧد ،ﺑدون
آﻧﮑﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش ﺧواﺳت ھﺎ ﯾﺎ ﺑرآورده ﺳﺎزی اﻟزاﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ
ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ای ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﺑﮫ
ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﺟﺑران ﺷود ،ﺳوئ ﺗﻌﺑﯾر ﺷده و ﺿﻌف ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻔﺳﯾر
ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﺎراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١٨.۵ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد
ﺗﺎﺑﻊ ھﯾﭻ ﻣﮑﻠﻔﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و آﻣﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺟﺑران ﻋﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﺎن ﻣﻘدار
ﺑزرگ ﻧﺷﺎن دھﻧد.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ،آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣق اﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﺑدﺳت آورﻧد،
طورﯾﮑﮫ ﮔوﯾﺎ ﺣق ﻣﺷروع آﻧﮭﺎﺳت .اﻓزود ﺑر آن ،آﻧﮭﺎ ذاﺗﺎ ﻋﻘﯾم اﻧد و اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣﺣرک اﺿﺎﻓﯽ در ﺟﮭت ﻣﺣدود ﺳﺎزی اﻗداﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد-ﺷﺧﺻﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد.
آﻧﮭﺎ در ﻣﺟﻣوع ،ھر اﻗدام ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺣراﻓﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
دوﺳﺗﺎن ﺻﺎدق ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﺳﺗﮕﺎه ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺻدﻣﮫ
ای ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑر ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ رﺳﺎﻧده اﺳت ،ﺑدون آﮔﺎھﯽ اﻣﯾر ﻧﯾﺳت .ﺗﻼش
ھﺎی ﺷدﯾدی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی را از ﺧود ﺳﺎزﻧد .ﻗﺑﻼ ﻧﯾز اﻗداﻣﺎﺗﯽ در اﯾن
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ﺟﮭت اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت .ﻣﻼ ھﺎ و ﺻﺎﺣب زاده ھﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎدی
ﺑﺎﻻی ﺳردار دارﻧد و در ﺗﺣﺳﯾن او ﻣﯽ ﺳراﯾﻧد.
ﻣن ﻗوﯾﺎ ﺑﺎور دارم ،ﺣﻣﻼت زﯾﺎد ﻣرزی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾش و آزار ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود،
ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد اﮔر درﺑﺎر اﻓﻐﺎن ﺻرف از ﺗﺷوﯾق ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻗﺑﺎﯾل دﺳت
ﺑردارد .اﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ھرﮔز دﺳت از ﻓﺗﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑردارﻧد و آن را ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود
ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل آزاد را ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزﻧد ،اﺣﺳﺎس آن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺗﻠﺦ
ﺗر ﺳﺎزﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﺷﺗرک ﺑﺑﻧدﻧد و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری و ﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺗﺧت اﻓﻐﺎن
را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﻧﺎ
ﺑر دﻻﯾل آﺷﮑﺎر ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔوذ روزاﻓزون درﺑﺎر اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻻی ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی
ﺷود ،زﯾرا ﺗوﺳل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗداﺑﯾر ﺟﻧﮕﯽ و ﻣﺻرف ﭘول اﺳت ﮐﮫ اﺛرات
ﻣوﻗﺗﯽ دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺛر اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎ ﭘول ﮔرم ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ زﻣزﻣﮫ ھﺎی آن ﺑﮫ
ﮔوش ﺷﺎن ﺑرﺳد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣﮑم ﻣدذھﺑﯽ دارد و اﻗﻧﺎع
ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗوﺳط اﺟﻧﺳﯽ ھﺎی رھﺑران روﺣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .از طرف دﯾﮕر ،ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎﯾل طﺑﯾﻌﯽ ﻗﺑﺎﯾل ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ،ﺧوﻧرﯾزی و ﻏﺎرت را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ روﺣﯾﮫ
ذاﺗﯽ آﻧﮭﺎﺳت .در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯾر در ﻣورد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮑﺎت
زﯾر را ﺗذﮐر داد ﮐﮫ ﺳزاوار ﺗوﺟﮫ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ اﺳت:
 .١اﻣﯾر ورود ﺳﻼح ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را آزاداﻧﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد.
 .٢ﺗرک ھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣردان آﻣوزش دﯾده ارﺗش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺗدرﯾس ﺗﻣرﯾﻧﺎت
ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻧﮑﺗﮫ اول ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر و ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗﻠﺑﯽ
ﺧود را ﺑرای وارد ﮐردن ﺳﻼح اﺑراز داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﭼون در اﯾن ﻣوﺿوع ظﺎھرا دو ﻣﻔﺎد را
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﻧﺧﺳت ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش زﯾﺎد ﺳﻼح وارداﺗﯽ ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﺧرﯾداری
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯾدان ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮭره ﺑرداری از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی اﺳت و ﺗﺟﮭﯾز ﺑﮭﺗر
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣوارد ﺿروری اﺳت .دوم ،ﺧرﯾداری ﺳﻼح ﺗوﺳط ﺧود
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اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷود .ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ در ﺣﺎﻟت ﺗرس از دﯾﮕری
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻﺗﯽ آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺧطرات ﺷورش داﺧﻠﯽ ﯾﺎ
ﺣﻣﻼت ﯾﮑﺟﺎﯾﯽ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧت اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد .از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر درﺑﺎر اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻓﮑر
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم وﻗوع ﯾﮏ ﺟﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ،رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ
دﺷﻣﻧﯽ روﺑرو ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ دوﻟت ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﻣﮭﻣﺎت ﺑﺎﺷد .ﺣﻣﺎﯾﮫ از اﯾن ﻧظر
درﺑﺎر اﻓﻐﺎن ﺗﺎ اﻧدازه ای ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺳﻼح در ﺻورت ﯾﮏ ﺷورش داﺧﻠﯽ
ﺑﮫ ﺿرر ﻧﺧواھد ﺑود ،اﻣﺎ ﻧظر آﻧﮭﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺷور در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺗری ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎدرﺳت ﻧﯾﺳت .ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺳط ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ ﻣﻠت و ﻣذھب ﻣﺷﺗرک دارﻧد ،اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﺑﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن و ﻣردم اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده اﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻗﺑﯾﻠوی ﺧوﯾش را ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻧﻧد ﺗن
واﺣد ﻋﻣل ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻧﮑﺗﮫ دوم ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗرﮐﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان آزﻣوده
ارﺗش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارد و
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷود .در ﭘﯾﮕﯾری ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺳت
ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﻣﺟﺑور اﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ در درون دروازه ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺣرﮐﺎت
او ﺷدﯾدا زﯾر ﻣراﻗﺑت ﻗرار دارد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﮔوار و ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده اﺳت .ﺗﻌﺎﻣل اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرد اﺳت .او ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .او ﺗوﺳط اﻣﯾر اﺟﺎزه ﻧدارد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده
ﺧود را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻ ﮐس اﺟﺎزه ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت و ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد .ھر ﭘﯾﺎده
ای ﺳرک را رھﺎ ﮐرده و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎ او روﺑرو ﺷود .ﺣﺗﯽ اروﭘﺎﯾﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت اﻣﯾر
ﻗرار دارﻧد ،اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد .در واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﮐﺎﺑل در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرﻗﯽ ﻧدارد.
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ﺳوال ﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺗر ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب ﻻرد ﮐرزن ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔزارش داده ﺷد،
اﻣﺎ ﺳودی ﻧداﺷت .ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺷود ،ﻣﻔﺎدی در ﺑر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،زﯾرا اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ
ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮭت درﺳت ﺑردارﻧد .ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود را
ﻣﺣﺑوب ﺳﺎزد .او ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﺑرای ﭘﺗﺎن ھﺎ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺳﺎزد.
ﻓﻘط ﯾﮏ ﭼﯾز را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد در ﺑﺎره ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺑر ﺿد ﻋﯾﺳوﯾت،
ﻣردم اﻧﮕﻠﯾس و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد .اﯾن ﻋﻣل او را در ﭼﺷم اﻓﻐﺎن ھﺎی زﯾرک،
ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﯾﮏ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ طرﻓداری از اﻣﯾر در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﮔﻔت و آن اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ در ١٩٠٧
ﺑﮫ ﺳﻔر در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓت ،ﻣرا ﺑﺎ ﺧود ﺑرد .دﻟﯾل آن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ
داد:
 .١اﯾن ﻏﯾرﻣﺗرﻗﺑﮫ ﻧﺑود ،زﯾرا وﻗﺗﯽ ﭘدرش اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑﮫ ﻣزارﺷرﯾف )ﺗرﮐﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ( رﻓت ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﺎ ﺧود ﺑرد.
 .٢ﻗﯾوداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻣن وﺿﻊ ﺷده ﺑود اﺛﺑﺎت اﯾن اﻣر ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣرا ﺑﺎ
ﺧود ﺑﺑرد ،اﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧد .ﻣن اﺣﺗراﻣﺎﻧﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐردم و او ﻧﺗواﻧﺳت
رد ﮐﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧطر رﻧﺟش ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﻧﺎدﯾده ﮔﯾرد و ﺑﮫ وﯾژه ،ﻣﮭﻣﺎن
ﻧوازی و دوﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺷﺎﯾﺑﮫ ای را ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش در ھﻧد دﯾده ﺑود.
 .٣ﻗﯾوداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻣن وﺿﻊ ﺷده و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﺣرﯾری ﺑرای ﻣن داده ﺷده ﺑود ،ﻗرار
زﯾر اﺳت:
 .١ﺧﯾﻣﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھزار ﯾﺎرد از ﺧﯾﻣﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت دور ﺑﺎﺷد.
 .٢ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﭘﯾش ﯾﺎ ﭘس از اﻣﯾر ﺣرﮐت ﮐﻧم.
اﯾن ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده و ﺗوھﯾن آﻣﯾز ﺑود ،زﯾرا ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻣﺎرش
ﻣﯽ ﮐردم .اﻣﯾر زﻣﺳﺗﺎن ھر ﺳﺎل را در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او را در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ اش ھﻣراھﯽ ﮐﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ او ﻣدت  ۵ﻣﺎه
اﻗﺎﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد در ﺧﯾﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﭼون ﺑراﯾش ﺧﺎﻧﮫ ای داده
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ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﮑﺗﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد روزی ﺑرای اﻣﯾر ﺑﻧوﯾﺳد .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی راﺣﺗﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در ﺳﯾﻣﻠﮫ و ﮐﻠﮑﺗﮫ ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﯾم ،اﻣﯾر ﺑﺎﯾد
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ در ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓراھم ﮐﻧد.
ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن در  ٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐرده ،ﮐوﭼﮏ ﺑوده و راﺣت
ﻧﯾﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻓراد زﯾر دﺳت ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد از اﻣﯾر در ﺟرﯾﺎن
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب ﻻرد ﮐرزن درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻧﮫ راﺣﺗﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻓراھم ﮐﻧد و اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﺑل را در اﺧﺗﯾﺎر دارد .ﻣن ﺑﺎ آﻧﮭم
ﻣﺷﮑﻼت را ﺗﺣﻣل ﮐردم و ﭼﻧد اﺗﺎق در ﻣﻧزل دوم اﻋﻣﺎر ﮐردم .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧد راﺣت
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺷﮑﺎﯾت اﺗﺎق ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رﻓﻊ ﮔردﯾد .اﺟﺎزه ای
ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺑدﺳت آوردم ،اﻋﻣﺎر ﯾﮏ ﺣﻣﺎم ﻓﻘط در ﻣﻧزل دوم ﺑود.
اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ﻋوض آن ﭼﮭﺎر اﺗﺎق در ﮐﻧﺎر ﺣﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗم .اﺗﺎق ھﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد و ﺑر
ﺑﻧﯾﺎد ﻋﺻری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﮔﺎرد اﻓﻐﺎن در دروازه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﻧﺳﯽ ﻗرار دارد .وظﺎﯾف اﯾن ﮔﺎرد ﻋﺑﺎرت از ﻣراﻗﺑت
ﺣرﮐﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده و اﻓراد او اﺳت .ﮔﺎرد ﺑرای ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﻧﺳﯽ
ﺷود .رﺋﯾس ﮔﺎرد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم آﻏﺎ ﻣﯾرﺧﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم را ﺑرای  ٢٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﻋﮭده دارد .او ﺑﺎ ﺳواد ،ﻓﻌﺎل و ﺑﺳﯾﺎر زرﻧﮓ اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ راﺣت اﺳت و آﺳودﮔﯽ
اش ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ ﻟطف و ﺷﻔﻘت او اﺳت و ھم آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ اداره او ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﯾﮏ اﻣر ﺑﺳﯾﺎر
آﺳﺎن ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﻗﺎﻧون وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدون رﺿﺎﯾت آﻏﺎ ﻣﯾرﺧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﯾﭻ اﻓﻐﺎن
را در ﺧدﻣت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﮫ آن ﻣرد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﻧﯾت
را ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﭘول ﺑﺎ اﯾن ﻣﺷﮑل ﻓﺎﯾق
ﺷدم .وﻗﺗﯽ ﮐﺎﺑل را در ﺟوﻻی ﺗرک ﮐردم ،ﺣدود  ٢٠ﭘﺗﺎن در ﺧدﻣت ﺧود داﺷﺗم .داﺷﺗن
اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺧدﻣت ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﭼون ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣل آزاد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
دوﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳوئ ﺗﻔﺎھم در ﺑﺎره ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد رﻓﻊ ﮔردد .ھرﮔﺎھﯽ
ﮐﮫ ﻓرﺻت ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﭘﺗﺎن را در ﺧدﻣت ﺧود داﺷﺗم ،او را ﻣﺻروف ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗم،
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ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎری ﺑرای او وﺟود داﺷت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣن آن ھﺎ را در طوﯾﻠﮫ ھﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗم
و در ﭘﺧﺗن ﻏذا ﺑرای ﺧود ﺷﺎن آزاد ﮔذﺷﺗم ،طورﯾﮑﮫ اﻗﺎرب آﻧﮭﺎ و اﺷﻧﺎﯾﺎن اﺳﺗﺧدام ﺷده در
ھﻧﮓ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﺣﻼت ﻣﯽ آﻣدﻧد و از ﻣﮭﻣﺎن داری آﻧﮭﺎ ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐوﺗﺎه و
ﺑدون رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟزﯾﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎزم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟرای ﭼﻧﯾن ﺷﯾوه ھﺎ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﻔﺎد
ﺑدﺳت آوردم ﮐﮫ ﺗرس ﻣردم ﮐﻣﺗر ﺷد و اﯾن ﺑﺎور ﻣردم ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﻧﺳﯽ
ﺗﻣﺎس ﮐﻧد ﺗوﺳط اﻣﯾر ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻟرزان ﮔردﯾد .طوﯾﻠﮫ ﺟدا از ﺧﺎﻧﮫ ای ﻗرار دارد ﮐﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم روزی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر آﻧﺟﺎ ﺑروم و ﺑﺎ ﺧدﻣﮫ ھﺎی
اﻓﻐﺎن ﺧود ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧم .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺑدون ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزی
آﻏﺎ ﻣﯾرﺧﺎن اﻧﺟﺎم ﺑدھم.
ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن
ﺑﻌﺿﯽ ﺳرداران و ﺳﺎﯾر ﻣردم ﺑﺎ آﻧﮑﮫ زﻣﺎﻣدار ﻣوﺟود را ﺧوش ﻧدارﻧد و ﻣﺷﺗﺎق ﺗﻐﯾﯾر اﻧد،
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ ﺧرچ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ از ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻧوز ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ
آﺧری ﮐﺎﺑل ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾﮫ و اﻣﻧﯾت اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﻧﮑرد ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ﺧدﻣت آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺗوﺳط اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣرﺣوم
ﺑﺻورت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣن ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن و ﺑﮫ وﯾژه ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن و ﺳﺎﯾر
ﺳرداران ﺑﺻورت ﻋﺎم از ﻋدم ﺳودﻣﻧدی از ﻧﮕرش دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﮔﺎه
اﻧد ،زﯾرا ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدرت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،روﺳﯾﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ روﺳﯾﮫ را
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﻣﯽ دھﻧد .اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻧﯾز ﻋﯾن دﯾدﮔﺎه را
داﺷت .ﭘرﺳش ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
ﺣﮑوﻣت ﻣوﺟود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ وﻗت اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺧواھﺷﺎت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدون و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش
درﺧواﺳت آﻧﮭﺎ اداﻣﮫ دھد ،ﺷﮑﺎﻓﯽ در اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑوﺟود ﻧﺧواھد آﻣد .اﻣﺎ اﯾن دوﺳﺗﯽ در
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ﺻورت ﻓﺷﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش ﺧواﺳت آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﻌدا ﻧﮕران آن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد .در ﭼﻧﯾن ﻣﻘطﻌﯽ ،ھﯾﭻ ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕری
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد .ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺗﺟﺎرب ﺑدﺳت آﻣده از
آﺧرﯾن ﺟﻧﮓ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺗوان ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗری در ﺟﻧﮓ ھﺎی آﯾﻧده وﺟود
ﺧواھد داﺷت .در  ٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﺟود آﻣده اﺳت .ﻗﺑﺎﯾل
ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﻌﺻﺑﺎت زﯾﺎد و ﺿررھﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد .ﻗﺑﺎﯾل
ﻣرزی ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑﻠزا ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑروﻧرﻓت از ﻣﺷﮑﻼت در
ﭼﻧﺎن ﺣﺎﻟت ﺑﺣراﻧﯽ ،ﺗﻔﺎھم ﻣﺧﻔﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧت ﺑﺎﺷد ،ﺳﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧود را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﺟﻧﮓ ،اﻣﯾر ﻣﻧﺗﺧب اﻋﻼن
ﮐﻧد .در اﯾن ﺻورت ،ھﻣدردی ﻗﺑﺎﯾل ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﺑوﺟود ﺧواھد آﻣد،
ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ در درازﻣدت ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی در اﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﮐﻣﺗری
در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﻧد و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد و اھداف ﻣورد ﻧظر در
ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﺗﺎه ﻣﯾﺳر ﺧواھد ﺷد .اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺑطور ﯾﻘﯾن ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﭼﮫ
وﻗت ﺿرور ﺧواھد ﺑود؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣوﺟود ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در ﺻورت ﻋدم
ﺑﮭﺑودی در ﻧﮕرش ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،روزی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎن آور ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﺧواھد ﺑود.
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ﻓﺻل ﺳوم – اﻣﯾر و ھﻧد
ﺑﺎزدﯾد اﻣﯾر از ھﻧد
اﻣﯾر در ﭘﺎﯾﺎن  ١٩٠۶دﻋوت ﺑﺎزدﯾد از ھﻧد را ﭘذﯾرﻓت و در اول ﺟﻧوری  ١٩٠٧وارد ﻟﻧدی
ﮐوﺗل ﺷد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻣﺎن روز ﺑراﯾش ﻟﻘب »اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت« را اﻋطﺎ ﮐرد و
ﺳﻼم ﻧظﺎﻣﯽ او را از  ٢١ﺑﮫ  ٣١ﺗوپ ﺑﺎﻻ ﺑرد .اﻣﯾر ﻣدت دوﻣﺎه و ﺷش روز را در ھﻧد
ﮔذراﻧد .او در  ٧ﻣﺎرچ  ١٩٠٧ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮔﺷت.
اﻣﯾر از ﻣﻧﺎطق زﯾر در ھﻧد ﺑﺎزدﯾد ﮐرد:
اول و دوم ﺟﻧوری ١٩٠٧

ﻟﻧدی ﮐوﺗل

 ٣ﺗﺎ  ۶ﺟﻧوری

ﭘﺷﺎور

ﻧﮭم ﺗﺎ  ١۵ﺟﻧوری

اﮔره

 ١۶ﺟﻧوری

ﻋﻠﯾﮕر

 ١٧ﺟﻧوری

ﮐﺎوﻧﭘور

 ١٨ﺟﻧوری

ﮔواﻟﯾور

 ١٩ﺗﺎ  ٢١ﺟﻧوری

دھﻠﯽ

 ٢٢ﺟﻧوری

ﮐرﻧﺎل

 ٢٣ﺟﻧوری

اﺟﻣﯾر

 ٢۴ﺗﺎ  ٢۶ﺟﻧوری

دھﻠﯽ

 ٢٨ﺟﻧوری ﺗﺎ  ١٠ﻓﺑروری

ﮐﻠﮑﺗﮫ

 ١٣ﺗﺎ  ٢۵ﻓﺑروری

ﺑﻣﺑﺋﯽ

 ٢٧ﻓﺑروری

ﮐراﭼﯽ

 ١و  ٢ﻣﺎرچ

ﻻھور

 ٣ﻣﺎرچ

اﻣرﺗﺳر

 ۴ﻣﺎرچ

ﻻھور
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 ۵ﻣﺎرچ

راوﻟﭘﻧدی

 ۶ﻣﺎرچ

ﭘﺷﺎور

در  ١٢ﺟﻧوری ﻟﻘب »ﺟﯽ ﺳﯽ ام ﺟﯽ« ﺑرای اﻣﯾر ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﺟﻧرال
ﮔورﻧر ھﻧد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺟﺎﻧب اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻣرﺣوم ﺷﺎه ادوارد ھﻔﺗم اﻋطﺎ ﺷد.
اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ وﻗت ﺑﯾﺷﺗر اﻣﯾر در ﻣﺟﺎﻟس ﺑزرگ ،ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺑﺎزدﯾد ﻣﻧﺎظر ﺳﭘری
ﺷد ،اﻣﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن او ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد اﺷﯾﺎی ﻣﻔﯾد اﻧداﺧت و ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی از ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑرداﺷت ﮐﮫ ﺟﮭت آزﻣﺎﯾش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ
رﺳﯾد .در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزدﯾد ،ﺣوادث ﻣﮭم زﯾر ﻗﺎﺑل ﯾﺎدداﺷت اﺳت:
 .١در  ١۶ﺟﻧوری  ١٩٠٧اﻣﯾر از ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮕﻠو-ﺷرﻗﯽ ﻋﻠﯾﮕر ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و
ﻗدرداﻧﯽ ﺧود را از ﮐﺎرھﺎی آﻣوزﺷﯽ آن اﻧﺳﺗﯾﺗوت اﺑراز داﺷت .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت
ﮐﻣﮏ اﺳﺎﺳﯽ  ٢۵ھزار روﭘﯾﮫ و ﺑﺧﺷﺷﯽ داﯾﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۵٠٠روﭘﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺞ را اﻋطﺎ
ﮐرد.
 .٢ﺟﺷن ﻣﺷﮭور »ﻋﯾد اﻟﺿﺣﯽ« در  ٢٠ﺟﻧوری  ١٩٠٧اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر
در ﻗرارﮔﺎه دھﻠﯽ ﺑود .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻧﻣﺎز »ﻋﯾد« را در »ﻋﯾدﮔﺎه« ادا ﻧﻣود و ﺗوﺳط
ﺗوده ای ﻋظﯾم ﻣردم اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ از ﻣﺣﻼت دور ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑت آﻣده ﺑودﻧد .ھﻧدوان در ﺑﯾرون »ﻋﯾدﮔﺎه« از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھدﯾﮫ »ﭘﺎن ھﺎ« و
»اﻻﭼﯽ ھﺎ« اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،اﻣﯾر ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﺧود رﻓت
و ﺑﺎ اﻓراد ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷﮭر ﺑﮫ ﺷﻣول ھﻧدوان ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻧظرﯾﺎت ﺧود
را در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﭘﯾراﻣون ﺳوال »ﮐﺷﺗﺎر ﮔﺎو« در ﺗواﻓق ﺑﮫ ﻧظر ھﻧدوان اﺑراز
داﺷت.
 .٣اﻣﯾر در  ٢٣ﺟﻧوری از ﻣزار ﻣﺷﮭور اﺟﻣﯾر دﯾدن ﮐرد و ﯾﮏ ھدﯾﮫ  ١۵٠٠روﭘﯾﮫ
اﻓزود ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺳﺎوی ﭘﯾﺷﮑﯽ از ﭘﺷﺎور از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻧﻣود.
اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﯾﮏ ھدﯾﮫ ﯾﮑﮭزار روﭘﯾﮫ ﻧﯾز ﺑرای ﻣﻌﺑد ھﻧد ﺗﺎدﯾﮫ ﻧﻣود.
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 .۴اﻣﯾر در ﺳوم ﻣﺎرچ  ١٩٠٧از »ﻣﻌﺑد طﻼﯾﯽ« در اﻣرﺗﺳر ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و ١٠٠٠
روﭘﯾﮫ ﺑﮫ »درﺑﺎر« ﻣﺷﮭور ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ اھدا ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﻣﺗﻣم از ﺳﯾﮑﮫ
ھﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت و آﻧﮭﺎ را ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺑرد.
 .۵اﻣﯾر در ھﻣﺎن روز ﺳﻧﮓ ﺗﮭداب ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻣﺎﻋﻠﯾﮫ ﻻھور را در ﻣوﺟودﯾت ھزاران
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣراﺳم ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﺑﺎره ﻣﻔﺎد
آﻣوزش ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﯾﮏ ھدﯾﮫ ﻣﺎدی  ٢٠ھزار روﭘﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺞ اھدا ﮐرد
و اﻓزود ﺑرآن ،ﭘرداﺧت ﻗﺑﻠﯽ را از  ۵٠٠ﺑﮫ  ١٠٠٠روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﺑﺎﻻ ﺑرد.
اﻣﯾر ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﻧﻣﺎز »ﺟﻣﻌﮫ« را ھر ﺟﻣﻌﮫ در ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺳﺟد ادا ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﻗرارﮔﺎه او ﺑود و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از اﯾن ﻓرﺻت ﻧﺎﯾﺎب ﺑرای دﯾدار اﻣﯾر
ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺟواﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و آﻣوزش دﯾده و ﺑﮫ وﯾژه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر و ﭘﯾروان
ﻣرﺣوم ﺳُر ﺳﯾد اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺻورت ﻣطﻠوﺑﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﻣﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ ﺳﺑﮏ ﻗدﯾﻣﯽ و ﻧو داﺷﺗﻧد ﻧﯾز ﺑرداﺷت ﺧوﺑﯽ از او ﮐردﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در آﻧﺟﺎ آوازه
ھﺎی در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻻھور وﺟود داﺷت ﮐﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﮐﻼه اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑر ﺳر دارد.
ﺑﺎ آﻧﮭم اﻣﯾر ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﻣﺑﺋﯽ را ﺑﺻورت ﻣطﻠوﺑﯽ زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھد .اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﻧﻣﺎز »ﺟﻣﻌﮫ« ﻣﻧﺗظر ﺳﺎﺧت و اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
ﺷد ﮐﮫ وﻗت او ﺑﯾﺷﺗر در ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎ و ﺗﻔرﯾﺣﺎت ﻣﯽ ﮔذرد .اﻣﯾر ﺑﺎز ھم ﮐم ﻟطﻔﯽ زﯾﺎدی
در ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دوﻟﺗﻣﻧد و ﺑزرﮔﺎن ﻧﺷﺎن داد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ
اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻓراھم ﮐرده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ او وﻗت ﺧود را در ﺑﺎزدﯾد از دﮐﺎن ھﺎی ﻋﺎدی ﮔذراﻧد.
در ﻣﺟﻣوع ،ﺑرداﺷت ﻣطﻠوب ﻣردم ھﻧد از اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول
ھﻣدردی طﺑﯾﻌﯽ او ﺑﺎ ھم ﻣذھﺑﺎن ﯾﺎ دﻟﺳوزی واﻗﻌﯽ او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﯾر ﺟواﻣﻌﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷد و ﻓراﺳت و دورﺑﯾﻧﯽ ﻋﻣﯾق ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﯾر در ﺗﻣﺎم ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی
ﺧود ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ و ﺗﺣﻣل را در ﭘﯾش ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار ﺧود ﺗﻼش ﮐرد اﯾن
ﺑﺎور را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣردم ھﻧد اﻟﮭﺎم دھد ﮐﮫ او ھم ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣﮑم و دارای
ﻧظرﯾﺎت ارﺗدوﮐس اﺳت و ھم ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻋﺎدل ،ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﯽ طرف اﺳت .اﻣﯾر در واﻗﻌﯾت،
ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﭘﺧش ﮔزارش ھﺎی ﻣطﻠوب در ﺑﺎره ﺧودش و ﺣﮑوﻣﺗش در ھﻧد اﺳت .ﺗﻌﺎﻣل
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او ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺎی ھﻧدو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗر از زﻣﺎن ﭘدرش اﺳت .ھدف از اﯾن ﺗﻐﯾﯾر
ﺳﯾﺎﺳت او ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد آن ﺑود ﺗﺎ ھﻣدردی ھﻧدوان ھﻧد را از طرﯾق رﻋﺎﯾﺎی ھﻧدوی
ﺧودش ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد؛ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ از ھﻧد ﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓرﺻت ھﺎی
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺗﺑﺎدل آزاد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺑرادران ﺧود در ھﻧد دارﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣن ﺑدﯾن
ﺑﺎور ھﺳﺗم ﮐﮫ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ و ﻗوت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده ای ﮐدام ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر ﺑرای
ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣروی او ﺑﮫ ﺳوی ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﭼﺷم ﺧود را از اﯾن
ﺟﺎﻧب ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮑرده اﺳت .او اﻣﯾدھﺎی ﭘوﭼﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دارد.
اﻣﯾر ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ھﻧد راﺑطﮫ دارد :ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر ،اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﯾت اﺳﻼم ﻻھور و
درﮔﺎه ﺷرﯾف در اﺟﻣﯾر .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛ دو
ﻣوﺳﺳﮫ اوﻟﯽ از ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ﺛﺎﺑت ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺟﺷن »ﻋُرس« در
اﺟﻣﯾر از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎی ﻣﻘدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ در ﻋوض  ۵٠٠روﭘﯾﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺷرﯾف ھدﯾﮫ داد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻧﮕﯾزه اﻣﯾر ﺑرای ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت.
در ﻣورد ﺑﺎزدﯾد اﻣﯾر از ھﻧد ﭼﮭﺎر ﻣوﺿوع ﻋﻣده ﻗﺎﺑل ﺑﺣث اﺳت:
 .١اﺛرات ﺑﺎزدﯾد در ذھن اﻣﯾر و ﭘﯾرواﻧش.
 .٢اﺛرات ﺑﺎزدﯾد ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 .٣اﺛرات ﺑﺎزدﯾد ﺑﺎﻻی ھﻧد.
 .۴اﺛرات ﺑﺎزدﯾد ﺑﺎﻻی ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ.
ﻧظرﯾﺎت ﻣن در ﻣورد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻧﮑﺎت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﯾر اﺳت:
 .١ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ اﻣﯾر اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد ،ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن و
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﺑرای اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﺳراﺳر اﻗﺎﻣت او در ھﻧد اﻧﺟﺎم
ﺷد ﮐﮫ او را ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داد و ﻗﻠب او را ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺳﭘﺎس ﮔزاری واﻗﻌﯽ
در ﻣراﺳم ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻟﺑرﯾز ﺳﺎﺧت .اﻣﯾر ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧود ﻗوت و ﻗدرت ﺣﮑوﻣت ھﻧد
را دﯾد و از ﺑرﺗری ﺣﻘﯾﻘﯽ آن ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷد .ﻣﻧظره ﮐﺎرھﺎی
آﺑﯾﺎری ،آﺳﯾﺎب ھﺎ و ﺳرک ھﺎ و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اداره ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد او را
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ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮭﺑودی ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯾد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﺎزدﯾد ،ھم اﮐﻧون ﺑﻌﺿﯽ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در اﯾن ﺟﮭت اﻧﺟﺎم داد .ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﯾﻠﻔون و ﻣوﺗر
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗﻠﮕراف و ﺧط آھن ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾز ﻣﺣﺻول
ﻗدرداﻧﯽ اﻣﯾر از ﻣوﺳﺳﺎت ﺳودﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ او در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾد ﺧود در ھﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
آﺷﻧﺎ ﺷد .ﺳرداران و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت را در ھﻧد ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد،
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺷﯾوه ﻣوﺟود زﻧدﮔﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻋﻼﯾم ﭘﺎﻻﯾش
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺧﺎطرات ﺑﺎزدﯾد را ﺑرای ﻣدت درازی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .در
آﺧر ﺑرای اﻣﯾر ﻓرﺻت ھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻓراھم ﺷد ﺗﺎ دوﺳﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗﺎﯾم ﺳﺎزد .ﻣﯽ ﺗوان ﺗذﮐر داد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ظﺎھرا ﺧوﺷﯽ
زﯾﺎدی در ﻧﮕﮭداری ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﻧظم ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارد ،اﻣﺎ ﺑدون ھﯾﭻ
اﻣﺗﯾﺎزدھﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧودش و در ھﯾﭻ ﻣوردی ،اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﺳﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ ﺧودش ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ و از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﭘری ﺑرای ﻓﺷﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .٢ﺑﺎزدﯾد ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳودﻣﻧد ﺑود .ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳرک ھﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ
ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻌﯽ ﻧﻣوده اﺳت .درﺧت ھﺎ در ﮐﻧﺎر ﺳرک ھﺎ ﺷﺎﻧده ﺷده و ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺿروری ﺑرای ﻣواظﺑت ﺑﺗﮫ ھﺎی ﺟوان روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ
در ﺑﯾن ﺟﻼل آﺑﺎد و ﮐﺎﺑل ﺑرﻗرار ﮔردﯾده و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺟدﯾد اﻋﻣﺎر ﺷده اﺳت.
ﻋﻼﯾﻣﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺣﺎت وﺟود دارد و ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر
اﺻﻼﺣﺎت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 .٣از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﯾن ﺑﺎزدﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ ﺳﻔر ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑود ،ﻣردم ھﻧد دﯾدﮔﺎه ﺧوﺷﯽ از
ﺟﺎﻧب ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎن و ھﻣراھﺎن او ﭘﯾدا ﮐردﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ھﻧدوان ﺑﺎ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ
ﺧﺎن ﻣﺎﻧوس ﺷدﻧد و او را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﻧد.
 .۴ﺑرای ﻣن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن ﻣورد اﺑراز ﻧظر ﮐﻧم ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم
ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣواﻓﻘﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﻧﮕﻠﯾس-روس اﺑراز داﺷت ،ﺳﺎﯾر ﻗدرت ھﺎ در
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ﺑﺎور ﺧود ﻏﯾرﻣﺗزﻟزل ﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾد اﻣﯾر از ھﻧد ﺑﺻورت داﯾم رﺷﺗﮫ ھﺎی دوﺳﺗﯽ
در ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺗﻘوﯾﮫ ﻧﻣود.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻣﯾر ﺑﺎ دوﻟت/اﯾﺎﻟت ھﺎی ﺑوﻣﯽ در ھﻧد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ،اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از دوﻟت/اﯾﺎﻟت ھﺎی
ﺑوﻣﯽ در ھﻧد ﻧدارد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت  ۴۵٠٠روﭘﯾﮫ ﺑرای ﺑﻧﯾﺎد رﻓﺎه ﺳﯾﻼب ﺣﯾدرآﺑﺎد در  ١٩٠٨ﮐﻣﮏ ﮐرد،
اﻣﺎ اﯾن ﭘول از طرﯾق ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﺎدﯾﮫ ﮔردﯾد.
اﻣﯾر ﻓﻘط ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺷﺧﺻﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮔواﻟﯾور در ﺑزرﮔداﺷت از ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی
اﺑراز ﺷده ﺑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾد او از ﮔواﻟﯾور دارد.
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﯾﺎﻟت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮫ ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ،ﺗوﻧﮏ در راﺟﺳﺗﺎن اﺳت .ﻧواب ﻣﺣﻣد
اﺑراھﯾم ﻋﻠﯽ ﺧﺎن رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ ﺗوﻧﮏ ﻣرﺑوط ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑوﻧﯾروال از طﺎﯾﻔﮫ ﺳﺎﻻرزی اﺳت .در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط اﯾن اﯾﺎﻟت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾر را اﺑراز داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
اﺣﺗﻣﺎﻻت درﺳت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد:
 .١وﻗﺗﯽ ﻧواب ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘدر رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ در زﯾر اﺗﮭﺎم ﻗرار ﮔرﻓت ،او از
طرﯾق ﯾﮏ ﻣرد ﺧﺎص ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎد .ﻧﺎم ﭘﯾﺎم رﺳﺎن
ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﺑود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣرﺣوم رﺳﺎﻧﯾد ،از طرﯾق ﻗﺎﺿﯽ
ﺳﻌداﻟدﯾن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت دارد .ﭘﯾﺎم اﯾن اﺛر را داﺷت ﮐﮫ
اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺑﺎﯾد ﺗوﺻﯾﮫ ای ﺑرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا از ﺟﺎﻧب ﻧواب ﻣﻌزول ﮐﻧد.
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺗوا ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی او ھﯾﭻ ﺳودی ﻧﺧواھد داﺷت و
ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی ﻧواب اﺳﺑق ﮔردد.
 .٢وﻗﺗﯽ ﻣﯾﺟر/ﺳرﮔرد ﭘرﯾﭼﺎرد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗوﻧﮏ ﺑود ،او ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎی
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ در ﺑرﺧورد رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرد و ﺧواﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .در
اﯾن ﻣورد ﻧواب ،ﺻﺎﺣب زاده ﻣﺣﻣد ﺣﻧﯾف ﺧﺎن را ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﻧزد ﺳرادر ﻣﺣﻣد
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾرﻣرﺣوم در ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺎم ﮐﮫ او ﮐوﺷش
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ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳرﮔرد ﭘرﯾﭼﺎرد را از ﺗوﻧﮏ ﺑرطرف ﺳﺎزد .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﮐﮫ
او ﻣطﺎﺑق آن ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧواب ﺑرای او دوﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑدھد.
ﻧواب ﻣﻘدار ﮔﻔﺗﮫ ﺷده را روان ﻧﮑرد و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی اﻣﯾر در ھﻧد
اﺷﺧﺎص زﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی اﻣﯾر در ھﻧد اﻧد:
 .١ﺳرھﻧﮓ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه ﺑﯾﮓ ﺧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد.
 .٢ﺳرھﻧﮓ ﻏﻼم رﺳول ﺧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﻣﯾر در ﺑﻣﺑﺋﯽ.
 .٣دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﻣﯾر در ﮐراﭼﯽ.
 .۴ﻣﯾرزا ﻏﻼم ﺣﯾدر ﺧﺎن ﻣﺎﺳﺗر ﭘﺳت اﻓﻐﺎن در ﭘﺷﺎور.
 .۵ﻧظر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻋﻠم ﺧﺎن ،راوﻟﭘﻧدی.
ﺳرھﻧﮓ ﻏﻼم رﺳول ﺧﺎن ﺑﯾرق اﻓﻐﺎن را در زادروز اﻣﯾر و ﺟﺷن ھﺎ در ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﻠﻧد ﻣﯽ
ﮐﻧد و ھم ﻣذھﺑﺎن و ﺳﺎﯾرﯾن را ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ-ﺷﺎم دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﮐﺎﺑل در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﺷن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر در ھﻧد ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﺑﺎزﺗﺎب
دھﻧده ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣﻣل و ﻣدارای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻣﯾرزا ﻏﻼم ﺣﯾدرﺧﺎن ﻣﺎﺳﺗر ﭘﺳت اﻓﻐﺎن و ﻧظرﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺑﺳﯾﺎر ﭘراﻧرژی اﻧد و ﻓداﮐﺎری
زﯾﺎدی ﺑرای اﻣﯾر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﻧظرﻣﺣﻣد ﻋﻠم در دﺳﯾﺳﮫ ﺑﺎزی ﺑﺳﯾﺎر ھوﺷﯾﺎر اﺳت.
در ﮐﻧﺎر اﯾن اﺷﺧﺎص ،ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ اﻓﻐﺎن در ھﻧد وﺟود دارد .ﮔروھﯽ از
ﭘﯾروان ﺷﺎﮐرﺧﺎن ﺳﺎﮐن ھزارﻧﺎو و ﯾﮏ داﮐوی ﺑدﻧﺎم ﮐﮫ ﺑﺻورت دواﻣدار ﺟراﯾم ﻣﺗﻌددی
را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد دزدی ﺳﻼح ،داﮐوﮔری ،اﺧﺗﻼس و ﮐﺷﺗﺎر ﺳرﺑﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ در
ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ھﻧد .ﺗﻣﺎم ﮔروه ﺣدود  ۴٠٠ﻧﻔر اﺳت و ھر ﺳﺎل ﺑﮫ ﻗﺳم دﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ھﻧد ﻣﯽ
روﻧد.
اﻣﯾر ھﻣﭼﻧﺎن اﺧﺑﺎر-ﻧوﯾﺳﺎن زﯾﺎدی در ھﻧد دارد و ﻣن ﻗﺑﻼ ﻧﺎم ھﺎی ﺗﻌدادی از اﯾن ھﺎ را
ﺑرای دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﯽ ارﺳﺎل ﮐرده ام.
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ﺷﺟره ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﻣﯾر
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – ارﺗش
ارﺗش
ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﺑزرگ ﺗرﯾن ﭘﺳر اﻣﯾر ،رﺋﯾس ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧظم در ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت و ﻣﻘﺎم »ﺳردار ﺳﺎﻻر« دارد .او رﻧﺞ ھﺎی ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﻋﺎدی را ﺑﺎ ﺧود دارد و ﺷوق
زﯾﺎدی در اﺧذ ھداﯾﺎت در ﺗﻣرﯾﻧﺎت از ﺳرھﻧﮓ ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﯽ ﺗرک دارد .ﺳردار ﺟوان ﺣﺎﻻ
ﺑﺻورت ﺷﺧﺻﯽ ﺳرﺑﺎزان را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ داﻧش ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻣﺟﻣوع دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم او ھﻧوز
ﺑﺎ ﻧﺑود آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣواﺟﮫ اﺳت ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣرﺑﯽ او ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ ﯾﮏ
ﺷﺧص واﺟد ﺷراﯾط ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت.
ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن ﭘﺳر ﺳوم اﻣﯾر ،رﺋﯾس »ﺧﺎﺻﮫ دارھﺎ« )ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﻣﻧظم( اﺳت .او
ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺷوره ﻣﺷﺎور ﺧود ﺳرﺗﯾپ
اﺣﻣد ﺟﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳردار اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗﮕﺎوی »ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر« )رﺋﯾس ﺳﺗﺎد ارﺗش( اﺳت .او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﻧرژی
اﺳت ،ﺳن او ﺑﺎﻻ ﺑوده و داﻧش اﻧدک ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻧدارد .ﺑﺎ آﻧﮭم او ﻣﺗﻧﻔذﺗرﯾن »ﺧﺎن« از ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﺗﮕﺎوی اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣوارد ﺿروری ،ھزاران ﻣﺳﻠﺢ ﻗﺑﯾﻠوی را در ﻣﯾدان ﺣﺎﺿر
ﮐﻧد .او ﮐﺎﮐﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺎدر ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ اﺳت و اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺑرای ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد و ﻣوﻗﻌﯾت
ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ او ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .او ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ دارای درﺟﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎدی دﯾده
ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺗﻧﺑل اﺳت در ﻣﯾﺎن زﯾردﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﺣﺑوب ﻧﯾﺳت .ﻧﺎم
ھﺎی ﻧﺎﯾب ﺳﺎﻻرھﺎ و ﺟﻧرال ھﺎی زﯾر دﺳت ﺳﭘﮫ ﺳﺎﻻر ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .١ﮐﺎﺑل:
ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﻧدری

ﻧﺎﯾب ﺳﺎﻻر

ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﺧﺎن

ﻧﺎﯾب ﺳﺎﻻر

اﮐرم ﺧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﮐو ﺟﺎن

ﺟﻧرال
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ﺳﯾد ﺷﺎه ﺧﺎن

ﺟﻧرال

ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﺧﺎن

ﺟﻧرال

ﻧﺎدرﺧﺎن

ﺟﻧرال

 .٢ﻗﻧدھﺎر
ﺟﻧرال

ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﺧﺎن
 .٣ھرات

اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻟﯽ اﺳت؛ ﻣرﺣوم ﺟﻧرال وﮐﯾل ﺧﺎن ﻓوت ﮐردﻧد.
 .۴ﻣﯾﻣﻧﮫ
ﺟﻧرال

ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن
 .۵ﻣزارﺷرﯾف

ﺟﻧرال

ﻣﺣﻣد ﻋﻣرﺧﺎن
 .۶ﺑدﺧﺷﺎن

ﺟﻧرال

ﺣﺎﺟﯽ ﮔل ﺧﺎن

ﻧﺎدرﺧﺎن ،ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎرﺧﺎن و ﺣﺎﺟﯽ ﮔل ﺧﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن اﻓراد ﺑرای ﺧدﻣت و ﺑﺎ اﻧرژی ﺗرﯾن
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ اﻧد .ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﻧدری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﺟﺎﻋت ﺧود ﻣﺷﮭور ﺑود ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﭘﯾر ﺷده و ﺳن او از  ٩٠ﺑﺎﻻ اﺳت .ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت از ﻧﻘطﮫ ﻧظر داﻧش ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﺟﻧرال ھﺎی ﻓوق آﮔﺎھﯽ و ﺗﺑﺣر در ﺗﮑﺗﯾﮏ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧدارﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﻣوارد ﺿروری
ﻣﻔﯾد اﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻧﻔوذ ﺧود در ﺑﺳﯾﺞ ﻗﺑﺎﯾل ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ درﺟﮫ ﺟﻧرال
ھﺎ ﺳرﺗﯾپ »ﮐرﻧﯾل« ھﺎ و »ﮐوﻣﯾدان« ھﺎﺳت و آﺧرﯾن آﻧﮭﺎ »اﺟﯾﺗﺎن« ]اﺟودان/ﯾﺎور[ اﺳت؛
ﮔروھﺑﺎن ﯾﮑم و ﺣواﻟدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗداﺑﯾر اﻧﺿﺑﺎطﯽ ھﻧوز ﻗوﯾﺎ رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ اﻓﺳر زﯾردﺳت ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط
ﻧﻔوذ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود در ﻣورد اﺟرای دﺳﺎﺗﯾر ﺑرﺗران ﺧود اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻣﺗری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن اداره ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ اﻧﺿﺑﺎط در ﺣﺎل ﺑﮭﺑودی اﺳت.
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اﺳﺗﺧدام ھﺎ
اﺳﺗﺧدام ھﺎ ﺗوﺳط »ﺧﺎن ھﺎ«ی ﺑزرگ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود و َﻣ ِﻠﮏ ھﺎی ﻗﺷﻼق ھﺎ
ﻣﺟﺑوراﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﻧﺎم »ھﺷت ﻧﻔری« ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ھﺷﺗم ﻣﺟﻣوع ﻧﻔوس زراﻋﺗﯽ
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد .ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑرای ﺷﻣوﻟﯾت در ارﺗش ﺑﮫ اﺳﺎس ﻻﺗری/ﻗرﻋﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﭘول ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﺧود را ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد و ﺷﮏ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ در آن ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻﺣت اﯾﺷﺎن را ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﻧد.
ﭘرداﺧت )ﻣﻌﺎش(
در زﻣﺎن اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﻧرخ ﭘرداﺧت ﺳرﺑﺎزان  ٨روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( ﯾﺎ  ۴روﭘﯾﮫ
)ﺳﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( در ﻣﺎه ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﭘس اﻓﺗﺎد داﺷت ،ھﯾﭻ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ
در ﻣورد ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت .در ﺣﻘﯾﻘت ،اﯾن ﭘرداﺧت ﻧوﻋﯽ ﻣددﻣﻌﺎش
ﺑرای اﻋﺿﺎی ارﺗش در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود
آزاد اﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺷﯾوه ای ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑرای ﻣﻌﯾﺷت ﺧود ﭘول ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗواﻋد
ﺳﺧت-و-ﺳرﯾﻊ وﺟود ﻧدارد و ﺳرﺑﺎزان ﻓﻘط در ﻣوارد ﻧﺎدر ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﺟرای ﺗﻣرﯾﻧﺎت و ﯾﺎ
اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﻧد .ھﯾﭻ ﮐﺎھﺷﯽ از ﭘرداﺧت در ﻣورد درﯾﺷﯽ وﻏﯾره ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ
و ﻣﺟﺎزات در ﻣوارد ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﻧﻘض اﻧﺿﺑﺎط ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ ،ﻗﯾﻣت
ھﺎی اﻗﻼم ﻋﻣده ﻏذاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت و در ﻣﺟﻣوع ﺳرﺑﺎزان ﺧوب ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﯾر
ﻣوﺟود ﻧرخ ﭘرداﺧت را ﺑﮫ  ١٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( ﯾﺎ  ۵روﭘﯾﮫ )ﺳﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( در ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑرد،
اﻣﺎ ﺣﺿور ﺷدﯾد روز و ﺷب را در ﺻﻔوف ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ ﺗﺣﮑﯾم ﮐرد ،رژه
ھﺎ و ﺗﻣرﯾﻧﺎت در ﺳﺎﻋﺎت روزاﻧﮫ ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎھش ﭘرداﺧت در ﻣورد
ﺑوت و ﺗدارﮐﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺟﺎزات ﺑدﻧﯽ ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای ﻧﻘض
ھﺎی ﮐوﭼﮏ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود .اﻓزود ﺑراﯾن ،ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻋﻣده ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺳرﺑﺎزان
ﻣﺟﺑوراﻧد ﺑﺎﻻی ﻟﺑﮫ ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﻠب آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻟرزه آورده اﺳت .ﻗطﻌﺎت ﻣﻧظم ﮐﮫ
در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر اﻧد ﺑﺎ درﯾﺷﯽ ھﺎی ﺧوب ﺗﺎﻣﯾن ﺷده و از اﻣﺗﯾﺎز ﺧرﯾداری ﻏذا ھﺎی ﺧوب
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ﺑﺎ ﻧرخ ﮐﻣﺗر در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﺧود را ﺑﺻورت
ﻣﻧظم ﭘس از ھر دو ﻣﺎه اﺧذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻣﺟﻣوع وﺿﻊ ﺑﮭﺗری دارﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺳرﺑﺎزان
وﻻﯾﺎت دوراﻓﺗﺎده ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر »ﻓوج ﺑﮭﺷﺗﯽ« داده اﻧد .ﻣﯾرزا )ﮐﺎﺗب( ھﺎ ﺑرای
ﺗوزﯾﻊ ﭘرداﺧت ارﺗش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ ﮔزارش ﺧود را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﮐﺎﻏذی ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و از اﺧﺎذی ﺑرﺧوردار اﻧد .اﻓﺳران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺗظﺎر ھدﯾﮫ از ﺳرﺑﺎزان ﺧود
را دارﻧد و ﻏﺎﻟﺑﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز روﻏن ﻣﯽ آورد و ﯾﺎ ﮔوﺳﻔﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم ھدﯾﮫ
ﺑرای ﮐرﻧﯾل ﺧود ﻣﯽ دھد و در ﻋوض رﺧﺻﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻓﺳران ﻗطﻌﺎت دوراﻓﺗﺎده ﺑرای
زﯾردﺳﺗﺎن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧود ﭘول ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭘﺷم،
روﻏن و اﻣﺗﻌﮫ ای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻧرخ ﻣطﻠوب ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد .ﻣواد ﺧرﯾداری ﺷده ﺑﻌدا ﺑﺎ ﻣﻔﺎد
زﯾﺎد در ﺷﮭرھﺎی ﮐﻼن ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد و ﻋواﯾد در ﺑﯾن اﻓﺳران و ﺳرﺑﺎزان ﻣرﺑوطﮫ
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود.
ﯾوﻧﯾﻔورم )درﯾﺷﯽ(
وﻗﺗﯽ ﻣن ﺑﺎر اول در  ١٩٠٧وارد ﮐﺎﺑل ﺷدم ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﺑودﻧد ھﯾﭻ
ﯾوﻧﯾﻔورﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷت و آﻧﮭﺎ اﻧواع ﻟﺑﺎس و ﮐﻔش ھﺎی ﺑوﻣﯽ ،ﭘﺎره و ﮐﮭﻧﮫ داﺷﺗﻧد .ارﺗش
ﻣﺳﺗﻘر در ﮐﺎﺑل ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم ﻣﺟﮭز ﺷده و ھﻣﮫ ﺑوت ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد .ﻗوت ﻣوﺟود ارﺗش ﮐﺎﺑل
ﺣدود  ١٠ھزار ﻧﻔر اﺳت و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾوﻧﯾﻔورم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾوﻧﯾﻔورم
ﻣﺗﺷﮑل از ﮐﺎﻻی آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﯽ اﺳت .ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻣل ﻗطﻌﺎت ﻣﻧظم ﻣﺗﺷﮑل از »ﺑﻧﺎت« ﺳرخ و
ﭘﺗﻠون ﺳﯾﺎه اﺳت .ھر ﻗطﻌﮫ رﻧﮓ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای آﺳﺗﯾن و ﯾﺧن )ﮐف و ﮐﺎﻟر( دارد .ﮐﻼه آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺳﺑﮏ اﻧﮕﻠﯾس اﺳت .اﻣﯾر و ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن اﻓﺳران ﻋﺎﻟﯽ ارﺗش ﺣﺗﯽ
در ﻣﺣﺎﻓل درﺑﺎر ﮐﻼھﮭﺎی ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ادﻣﯾرال ھﺎی ﻗوای ﺑﺣری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺳت .ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻣل ﻧظﺎﻣﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در اﻧﺑﺎرھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود و ﺳرﺑﺎزان وﻗﺗﯽ
آن را ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ﺿرور ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻ ﮐﺎھﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾوﻧﯾﻔورم در ﭘرداﺧت ﺻورت
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑوت ھﺎ ﮐﮫ از ھزﯾﻧﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺳرﺑﺎزان در
ﺻورت ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ﮔم ﮐردن ﯾوﻧﯾﻔورم ﺧود ﻣﺟﺑوراﻧد دوﭼﻧد آن را ﺑﭘردازﻧد .اﻓﺳران ﺑﺎﯾد
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ﺑرای ﯾوﻧﯾﻔورم ﺧود ﺑﭘردازد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘرداﺧت ﮐم ﺧود ،زﯾﺎد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺗﻔﺻﯾل
ﭘرداﺧت اﻓﺳران ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎت آن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ اﺳﺗﺧﺑﺎرات دﯾوان رﺋﯾس ﮐﺎرﻣﻧدان
اراﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﺳﻼح ھﺎ )ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت(
ﺳواره ﻣﻧظم و ﻗطﻌﺎت ﺑﺎ ﻟﯽ-ﻣﯾﺗﻔورد ﺗﺎﻣﯾن ﺷده و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣﺎرﺗﯾﻧﯽ-ھﻧری ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻣﺟﻣوع ،اﺳﻠﺣﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺑﺻورت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎدﯾﮕﺎرد
ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ﻣﺟﮭز ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﻋوض ﺷﻣﺷﯾر ﯾﮏ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻧﺎم »ﺣرﺑﮫ« ﭘوﺷﯾده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ دارای ﺗﯾﻎ راﺳت ،ﭘﮭن ،ﻧوﮐدار و دﺳﺗﯽ ﺑوده و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻔﯾد اﺳت
ﺑﺎﺷﮕﺎه )(Lines
در ﮐﺎﺑل اﺻﻠﯽ و ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ارﺗش ﻣﺎﻧﻧد ﻣودل اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت .آﻧﮭﺎ
ﮐﻼن و ھوادار ﺑوده و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﺳت .ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی اﻓﺳران در ﺟوار آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ھم اﮐﻧون ﺗﮑﻣﯾل
ﺷده اﻧد .ﺑﯾرق ھر ﻗطﻌﮫ در ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎی ﻣرﺑوط آﻧﮭﺎ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﻧﮓ ھﺎی
ﻣﻧظم ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﻣﯾر اﺳت .ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ارﺗش در اردوﮔﺎه ﺷﯾرﭘور ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل
ﻗرار دارد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ در ﻧظم ﻗرار دارﻧد؛ اﻣﺎ ھﻧوز ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺷده اﺳت .اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ
ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎی ﺟدﯾد در وﻻﯾﺎت دوراﻓﺗﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﺗﻣرﯾﻧﺎت
ھداﯾﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ ھﻧوز ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻧظم اﺑﻼغ ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺎﺳﺗرھﺎی  -ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ
و ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ارﺗش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﭘﺷﺗو ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣرﺑﯾﺎن ﺗرﮐﯽ آن را در ﺗرﮐﯽ ﺗدرﯾس ﮐرده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﺳرﺑﺎزان در
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺷﺗوﻧﯽ ﺗرﺑﯾﮫ ﺷده اﻧد و ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ای ﺣدود  ۵٠ﻧﻔری ﺗﻣرﯾﻧﺎت روﺳﯽ را
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در ﭘﻐﻣﺎن از ﭘﺗﺎن ھﺎ آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ در روﺳﯾﮫ ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﻌﯾﺎری و ﻣﻧظم در ﮐﺎﺑل در آﻏﺎز اﻣﺳﺎل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗرﮐﯽ را ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳردار ﻧﺻرﷲ
ﺧﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ را ﻣطﻠوب ﻣﯽ داﻧد ،اﻣﺎ اﻣﯾر ﺗﺎ ھﻧوز ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ و
ﻓرﻣﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻﺎدر ﻧﺷده اﺳت .ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ھﻧوز ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗﻣرﯾﻧﺎت-ﮐﻣﭘﻧﯽ
ﻣﺣدود اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺎﺳﺗران-ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗرﮐﯽ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺳرﺑﺎزان را در ﻣﺟﺎورت ﮐوھﮭﺎ
آراﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻣﺻروف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﻧﺑود ﮐﺎﻣل آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﺗر ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﯾﺎز دارد.
ورزش
ﺣدود  ٢٠٠ﺳرﺑﺎز ﺟوان و ﻣﻧﺗﺧب وارد ورزﺷﮕﺎه ﺷده و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗرﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ
 ١٢روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ  ١٠روﭘﯾﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﻋﺎدی داده ﻣﯽ
ﺷود .اﻣﯾر ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺟواﯾزی ﺑرای اﻓراد ﻣﺳﺗﺣق اھدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﮐورس آﻣوزﺷﯽ ﺧود را در اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،ﺑرای آﻏﺎز ﻣﮑﺎﺗب
ﻣﺣﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﮫ وﻻﯾﺎت دوردﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت دﻟﭼﺳﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ در
اﺟرای ورزش در ﺟﺷن ھﺎی ﺑزرﮔداﺷت دارد.
ﺻﻼﺣﯾت اﻓﺳران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ
ھر اﻓﺳر ﻓرﻣﺎﻧده دارای ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی در ﺑﺎﻻی زﯾردﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
درﻧظرداﺷت درﺟﮫ ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ھر اﻓﺳر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ھﺎ،
ﺗﻧزل ھﺎ ،ارﺗﻘﺎ ھﺎ ،ﻋزل ھﺎ و اﻣﺛﺎل آن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن آورده ﻣﯽ
ﺷود .ﻗواﻋد ﻣوﺟود در ارﺗش ﺑرای ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﺻﻼﺣﯾت داده ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﺳﺗﺧدام
ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن از درﺟﮫ ﮐﭘﺗﺎن را ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧود اﺟرا ﮐﻧد .ﺗﻘرر ﮐﭘﺗﺎن و ﺻوﺑﮫ دار ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﺟﺎزه ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن دارد و ﺗﻘررھﺎی ﺑﺎﻻﺗر از آن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن از ﻣداﺧﻠﮫ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن در اﻣورات ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ ﺣد
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ﻣﻣﮑن ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣوده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﺑدون ﻣﺷوره ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
ﺑﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼون ھﻣﮫ ﭼﯾز در زﯾر ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﺗﺑدادی ﻗرار دارد،
اﻣﯾر ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت از ﺻﻼﺣﯾت ﺧود در ﻣﺳﺎﯾل ﻧﺎﭼﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺋﯾس دﻓﺗر و
ﻣﻌﺎوﻧﺎن او ﭼﻧﯾن ﻗدرت را ﻓﻘط در ﻣواردی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺧﺎص
ﺑﺎﺷد.
اﻧﺑﺎر ﻣﮭﻣﺎت
ﭼﻧدﯾن اﻧﺑﺎر در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل وﺟود دارد و ﻣﮭﻣﺎت ﻓراوان اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﮐس
ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎت ﭘس از ﻣدت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﯾﮑﺎره ﻣﯽ ﺷود .دﯾﻧﺎﻣﯾت ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ،ﺑﺎﯾد
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﮑﺎره ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ از ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﺗوپ ھﺎ ﯾﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ و ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه اﻧد و ﺳُر ﺳﺎﻟﺗرﭘﺎﯾن در اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﻼﻣت اﺳت .ﮔﻠوﻟﮫ
ھﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی در زراد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﻣﯽ ﺑرای ﮐﻣﺑود ﺗﻣرﯾن ﺗﻔﻧﮓ وﺟود دارد.
ﻗطﻌﺎت ارﺗش
از  ١٩٠٩ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﯾپ ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد و ﺷﺎﯾﻌﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت در وﻻﯾﺎت دوراﻓﺗﺎده ﻧﯾز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮭﺎر ﺗﯾپ در ﮐﺎﺑل
وﺟود دارد و ﺗﻔﺻﯾل ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ در ﺿﻣﯾﻣﮫ داده ﺷده اﺳت.
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ﺑﺎﺗری )ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ( و وﺳﺎﯾل ﺳواره
زﯾن ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﺟﻧﺎس ﭼرﻣﯽ از ﮐﺎوﻧﭘور وارد ﺷده اﺳت .ﺳواره ﻣﻧظم ﺑﺎ زﯾن ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎﻣﯾن ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای ﻧﮕﮭداری آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت
ﺑﺧش اﺳت ،زﯾن ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﺟﻧﺎس ﭼرﻣﯽ ﺑﮫ زودی ﺧراب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﺎرھﺎی ﭼرﻣﮕری
در ﮐﺎﺑل ﺷروع ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﺳپ ھﺎ
اﺳپ ھﺎ ﻻﻏر و ﺿﻌﯾف اﻧد و ﮐﺎﻣﻼ ﺑرای ﺳواره و ﻣﻘﺎﺻد ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﯾﺎﺑوھﺎی
ﺳواره ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﭘ ُﺳت ھﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧدﻣت
در ﻣﯾدان ﺑﯾﮑﺎره اﻧد .ﻣواردی وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣن اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت را در رژه دﯾده ام و آﻧﮭﺎ
را ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎﻟت اﺳﻔﻧﺎﮐﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ام .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﺳپ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﯾﺎب ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای ﺑﺎرﺑری ﻣﻧﺎﺳب اﻧد ﺗﺎ ﺧدﻣﺎت ﻓﻌﺎل.
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اﻧﺗﻘﺎﻻت
ﯾﺎﺑو ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای ﮐﺎرھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﺗرھﺎ ﻧﯾز در زﻣﺳﺗﺎن
اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻓﯾل ھﺎ ﺻرف ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎرھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻏﯾرﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﯾﮏ ﯾﺎﺑو ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل دوﻧﯾم ﻣوﻧد )ﯾﮏ ﻣوﻧد =  ٣٧ﮐﯾﻠوﮔرام( و ﯾﮏ ﻣﮭﺗر ﺑرای اداره ﭘﻧﺞ
ﯾﺎﺑو ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﯾﺎﺑوی ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣدود  ٢۴ﻣﯾل در روز ﺳﻔر ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﯾﺎﺑوھﺎی
ﺧوب ﺑﺎ ﺑﺎرھﺎی ﺳﺑﮏ ﺗر ﺷﺎﯾد ﻓواﺻل ﺑﯾﺷﺗری را ﺳﻔر ﮐﻧد .ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﯾﺎﺑوھﺎی دوﻟﺗﯽ
در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣدود  ۶ھزار اﺳت ،اﻣﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن و در ﯾﮏ ﻣﺣل ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﯾش
از ﻧﯾﻣﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺟﻣﻊ ﮐرد ،زﯾرا ﺗﺷوﯾش آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻓﻠﺞ
ﺷود .ﯾﺎﺑوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺧوب ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻘط ﺣدود  ٣ھزار ﻣﯽ ﺗواﻧد واﻗﻌﺎ
ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﺳﺧت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .ﻣرگ در ﻣﯾﺎن ﯾﺎﺑوھﺎ زﯾﺎد ﺑوده و اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﻏذا
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺗوﺳط »ﻣﯾراﺧور«ھﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آن دزدی ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﻗطﻌﺎت ارﺗش روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده و ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻧﯾﺎز
ﺑﺎﺷد ،ﻓرﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ »ﻗﺎﺑوﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ« )ﮐﺎرﻣﻧدان رﯾﺎﺳت اﻧﺗﻘﺎﻻت( ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺻﻼﺣﯾت ﺧود و ﺑﺎ آزردﮔﯽ زﯾﺎد ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘدار درﺧواﺳت را
ﮐﻣﺗر از اﻧدازه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣدود  ١٢٠٠ﯾﺎﺑو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻧﯾﺎز اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﺟﺎزه اﻣﯾر ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد .در  ١٩٠٩اﻣﯾر ﺑﯾش از  ٢٠٠ﻧرﮔﺎو از ھﻧد وارد ﮐرد و در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐراﭼﯽ/ﮔﺎری
ھﺎی ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﻧرﮔﺎو ھﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون ﻣرده اﻧد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده
ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﺗدارﮐﺎت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺗوﺳط ﻧوﮐران دزدی ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﮐﺷﻧد و ﯾﺎ ﺑرای ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش
اﺳت.
اﻣﯾر در  ١٩٠٧ﻣﺎﺷﯾن آﻻﺗﯽ ﺑرای ﻓﺎﺑرﯾﮑﮫ ﭘﺷم ﺧرﯾداری ﮐرد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧرﺳﯾده
و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﻧﺗﻘﺎﻻت در ﺟﮕدﻟﮏ ﻗرار دارد .اﯾن ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﻗوت
ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و اﮔر ﮐﺷور ﺑﺻورت آﻧﯽ در ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﮔرﻓﺗﺎر
ﺷود ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮓ و ﺗدارﮐﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟدی ﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﺑوده و
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اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ اﻓﺳران ﻣﺳﺋول آن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ وظﺎﯾف ﻣﮭم دﯾﮕری
ھم ﻣﺻروف ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎ ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﯾر
دراﯾن اواﺧر ﺑرای وارد ﮐردن ﺣدود  ٢٠٠ﻗﺎطر از ھﻧد ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ روﯾدﺳت ﮔرﻓت ،اﻣﺎ اﯾن
اﻓزودی ﮐوﭼﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺿﻊ را ﺑﮭﺗر ﺳﺎزد.
ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﯾﮭزات ﺧﯾﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ھر ھﻧﮓ وﺟود ﻧدارد .ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ در اﻧﺑﺎرھﺎی دوﻟﺗﯽ
ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺷﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿرورت ﺑﺎﺷد از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد )ﺗدارﮐﺎت(
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑرای ذﺧﯾر ﻣواد وﺟود ﻧدارد .آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط دھﻘﺎﻧﺎن ﻣطﺎﺑق
ﺑﮫ ﺿرورت ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﺑرداﺷت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ
ﻣوارد ﻧﺎدری وﺟود دارد ﮐﮫ ذﺧﺎﯾر ﭘول ﺑﺎزﭘرداﺧت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﭼون آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺗوﺳط
دوﻟت اﺟﺎزه ﻧدارﻧد و ﯾﺎ اﮔر اﺟﺎزه ﯾﺎﺑﻧد ،ﺟﯾب ﻣردان واﺳط را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻧﺑﺎرھﺎی دوﻟﺗﯽ
ﻏﻠﮫ در ﮐﺎﺑل و ھم در رﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت وﺟود دارد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم در
ﻧزدﯾﮑﯽ زﻣﺎن ﺑرداﺷت ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ذﺧﺎﯾر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋﻠوﻓﮫ در ﺑﯾن ﻣﺎرچ و ﻣﯽ ﺑﮫ
ﻗﺣطﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﻗﯾﻣت ﻏﻠﮫ ﻧﯾز ﺑﻠﻧد ﻣﯽ رود .اﯾن ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﺧواھد ﺑود.
ﺳرای ھﺎ
در ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل واﻗﻊ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  ١٢ﻣﯾل از ﯾﮑدﯾﮕر »ﮐﭼﮫ ﺳرای ھﺎ« در
ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﮭم زﯾر وﺟود دارد:
 .١داﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺎﺑل.
 .٢ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﻗﻧدھﺎر.
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 .٣ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ھرات.
 .۴ھرات ﺗﺎ ﻣزارﺷرﯾف.
 .۵ﻣزارﺷرﯾف ﺗﺎ ﮐﺎﺑل.
 .۶ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ھرات از طرﯾق ھزاره ﺟﺎت.
ھر ﺳرای درﺑرﮔﯾرﻧده ﺣدود  ٢٠٠ﻓت ﻣرﺑﻊ اﺳت .اﯾن ﺳرای ھﺎ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻣدﺧل ورودی
اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق آن ﯾﮏ ﻣرد ﺳواره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕذرد .ﭼﮭﺎر ﺑرج ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﺣدود
 ٢۴ﻓت در ھر ﮐﻧﺞ آن ﻗرار دارد .دﯾوارھﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﺎم دارای ﺳوراخ ھﺎی ﺑرای ﻓﯾر ﺗﻔﻧﮓ
اﺳت .ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑرج ھﺎ دارای ﺳوراخ ھﺎی دﯾدﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓﯾر ﺗوپ اﺳت .ﺑﺎم ھﺎ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔﻧﺑد اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗوی ﺑوده و ﺗﺣﻣل ﺑرداﺷت وزن
ﺣدود  ۴٠٠ﻣرد را داراﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ
ﻓﯾر ﮐﻧﻧد .در ﻣوارد ﻋﺎﺟل ،ھر ﺳرای ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺳﺎزی  ۵٠٠ﻣرد و  ١٢ﺗوپ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﻣورد ،ﺳرای ھﺎ دارای ذﺧﺎﯾر ﮐﺎﻓﯽ آب اﻧد ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ آن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب از زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻗرار دارﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗدارﮐﺎﺗﯽ در داﺧل ﺳرای
ھﺎ و ﯾﺎ ﺑرای ذﺧﯾره آب در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ وﺟود ﻧدارد .ﯾﮏ ﺑﯾرق در ﺑﺎﻻی ھر ﺳرای
ﺑراﻓراﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎدﯾﮕﺎردھﺎ
ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎی ﯾﮑم ﺳروﺳﯽ ھﺎ ) (Sarosesاﻧد.
ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎی دوم ﺧﺎﻧﺳﭘورھﺎ اﻧد.
ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎی ﺳوم ﻣﯾراﺳﭘور ھﺎ اﻧد.
ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎی ﭼﮭﺎرم رﮐﺎﺑﯽ ھﺎ اﻧد.
ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﯾن ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎ در ﺑﯾن ﺳﮫ اﻟﯽ ﭼﮭﺎر ﺻد ﻧﻔر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺗﺷﮑل از ﺳرداران ﺟوان و ﭘﺳران ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص دوﻟﺗﻣﻧد اﻧد .اﻓﺳران ﻓرﻣﺎﻧده ﻧدﯾﻣﺎن
ﺧﺎص اﻣﯾراﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم ھﺎ و ﺳﻼح ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﻣﺟﮭز اﻧد و اﺳپ ھﺎی ﺧوب
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دارﻧد .ﮔزارش ﻣﻔﺻل ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎ در  ١٩٠٨اراﯾﮫ ﺷده و ﻣﯽ ﺗواﻧد در »ﺳﻔر ﻣن در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﭘﯾدا ﺷود.
ﻗدرت ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣن در  ١٩٠٨ﻓﮭرﺳت ﻣﻔﺻﻠﯽ از ﻗدرت ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت رﺋﯾس ﺳﺗﺎد
ارﺗش در ﺳﯾﻣﻠﮫ و »ﻓﮭرﺳت ارﺗش« اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﮐردم ﮐﮫ در روﺷﻧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده
ﺷده ﺗوﺳط ﻣن اﺧذ و در  ١٩٠٩ﻧﺷر ﺷد و ﺗﺧﻣﯾن ھﺎی زﯾر را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺷﻣﺷﯾرھﺎ

١۶٠٠٠

ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ

۵۶٠٠٠

ﻣﺿراب ھﺎ

٣۵٠٠

ﺑﺎﺗری ھﺎ

۴۵٠

ﺧﺎﺻﮫ دارھﺎ و ﺳواران ﺧواﻧﯾن

٣٨٠٠٠

ﻣن در  ١٩٠٩ﺗﻼش ﮐردم ﮐﮫ ﮔزارش درﺳت ارﺗش اﻓﻐﺎن را ﺑدﺳت آورم و ﺗﺎ اﻧدازه ای
در ﺗﮭﯾﮫ آن ﻣوﻓق ﺷدم .ﻣن اﯾن ﻓﮭرﺳت را در زﯾرﭘوش ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوده و در اﯾﻧﺟﺎ
ﺻرف ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم:
ﺷﻣﺷﯾر

٢۴٢٠۶

ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ

٧١٧٨٣

ﻣﺿراب ھﺎ و ﺳوارھﺎی ﺧواﻧﯾن

ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺧﻣﯾن ﮐرد

ﺑﺎﺗری ھﺎ

٢٣۴٩

ﺧﺎﺻﮫ دارھﺎ

٣٧۵٩٠

اﯾن آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی در ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑدﺳت آﻣده و آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در
»ﻓﮭرﺳت ﺗﺟدﯾدی ارﺗش« ﻧﺷر ﺷده ،وﺟود دارد .ﺗوﺿﯾﺢ آن در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺟﻣوع اوﻟﯽ ﺻرف ﻗوت ﻣوﺟود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺟﻣوع ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻌدادی را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻗوت واﻗﻌﯽ ﻣوﺟود در زﻣﺎن
ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻣﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ در ﻓﮭرﺳت  ١٩٠٨داده ﺷده اﺳت ،ﭼون در آﻧﺟﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ھﻧﮓ
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ﭘﯾﺎده واﺣد وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﮑﻣل اﻓراد ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳواره ﮐﻣﺗر از ﺣدود
ﻧﯾم ﺗﻌداد آن اﺳت .ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻋﻣﻠﯽ ﻓﮭرﺳت  ١٩٠٨ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺑﮫ اﺻل اﺳت .ﺑﺎ
درﻧظرداﺷت ارﻗﺎم ﻓوق و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف در ﺟرﯾﺎن اﻗﺎﻣت ﺧود در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آوردم ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﯾﺎده و ﺳواره ،ﺑﯾن ۵٠
اﻟﯽ  ۶٠ھزار اﺳت .از اﯾن ﺗﻌداد ﺣدود  ١٠ھزار در ﮐﺎﺑل و اردوﮔﺎه ﺷﯾرﭘور ﻣﺳﺗﻘر اﻧد و
ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻓزاﯾش در ﺗﻌداد ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ طورﯾﮑﮫ در
ﻣﺟﻣوع ﻓﻌﻠﯽ داده ﺷده ،درﺳت ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود؛ زﯾرا ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗرﻣﯾم
در ھر ﻟﺷﮑرﮔﺎه/اردوﮔﺎه ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﻌداد را زﯾﺎد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑدون ﺑﺎزﺗﺎب ﻗوت
ﺣﻘﯾﻘﯽ.
ﻣﺗﻔرﻗﮫ
ﭼﮭﺎر ﻗطﻌﮫ ﭘﯾﺎده و ﭼﮭﺎر ﻧﯾروی ﺳواره وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻗرار
دارد .اﯾن اﻓراد ﭘرداﺧت ﺧود را از ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺳﺎﯾر ﺑرادران ،ﭘﺳران و ﺣرم اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٢٣۵۶ﭘﯾﺎده
و  ١٢۵۵ﺳواره ﺑﮫ اﺟﺎزه اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت دارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾز از ﺧزاﻧﮫ دوﻟت ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻧﯾروی ﭘوﻟﯾس زﯾر ﻧﺎم »ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ« ﺣﺳﺎب ﺷده و  ٢٠٠ﻧﻔر ﺗﯾپ آﺗش/اطﻔﺎﯾﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل
دھﻧده ﻧﯾروی ﭘوﻟﯾس اﺳت.
ﻣدال ھﺎ
ﺳرﺑﺎزان دارای ﻣدال ھﺎی ﻧﻘره اﻧد ﮐﮫ ھم ﺗوﺳط اﻣﯾرﻣرﺣوم و ھم ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣوﺟود ﺑرای
آﻧﮭﺎ اﻋطﺎ ﺷده اﺳت؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ارزش ﺷﺎن ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑدل  ٢روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ
وﻏﯾره ﺧرﯾده اﻧد .ﭼﻧﯾن ﻣدال ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧرﯾداری ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾﻧد ،در ﻣﻼی ﻋﺎم ﭘوﺷﯾده ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺑﺧﺷﻧد.
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ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ
در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ھﻧﮓ ﭘﯾﺎده رﺷد ﺧوﺑﯽ ﮐرده اﺳت .ﻣﻌﯾوﺑﺎن و ﮐﮭن ﺳﺎﻻن ﺑﺎ
اﺳﺗﺧدام ھﺎی ﺟوان و ﻗوی ﺗﻌوﯾض ﺷده اﻧد .ھﻧﮓ ﻣﻧظم ﻣﺗﺷﮑل از ﻣردان ﻗوی ﺑوده و
ﺗوﺳط ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﻧظم ﻧظﺎﻣﯽ آﮔﺎه ﺗر ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﻼح
ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ دﺷﻣن در ﻣﯾدان ﻧﺑرد اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﻧد .ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﭘﯾﺎده ﻧﯾز ﺑﮭﺑودی ﮐﻠﯽ
ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای ﻣﻌﯾوﺑﺎن و ﭘﯾرﺳﺎﻻن در ﺧﺎﺻﮫ دار ھﺎ )ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﻣﻧظم( ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ
ﻓراھم ﺷده و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣﺟﺑوراﻧد ﮐﮫ ﺗﻣرﯾﻧﺎت را در ﮐﺎﺑل و ﺳﺎﯾر اردوﮔﺎه ھﺎی ھﻣﺟوار
ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣﺟﻣوع ﺑﮭﺗر از ﭘﯾش اﻧد و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧدی ،ھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر در ﻧﯾرو اﻧد .ﺳواره در ﺷراﯾط ﺧوب ﻗرار ﻧدارد .اﺳپ ھﺎ ﺧوب
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺳوارھﺎ آﻣوزش دﯾده ﻧﯾﺳﺗﻧد و ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗوﻗﻊ داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﺗری در ﻣﻘﺎﺑل
دﺷﻣن روﺑرو ﺷوﻧد .ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑﺎﺗری ﮐوھﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳواره ﺑد اﺳت .ﺳرﺑﺎزان ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ
در ﮐﺎر ﺧود زﻣﯾﻧﮫ/ﻣﯾدان ﮐﺎﻣل ﻧدارﻧد و آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻏﻠطﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻓﯾر
ﮐﻧﻧد.
اﻓزود ﺑر اﯾن ھﺎ »ﺳوارھﺎی ﺧواﻧﯾن« در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور وﺟود دارد .ھر ﻣرد )ﺧﺎن(
ﭘﯾﺷوای طﺎﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣددﻣﻌﺎش از دوﻟت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﺗﻌداد ﻣﻌﯾن
ﺳوار در ﻣوارد ﺿروری اﺳت .اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣن ﻗﺑﻼ ﻓﮭرﺳت ﺳوارھﺎی ﺧواﻧﯾن را در ﮔزارش ﺧود در »ﺳﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در  «١٩٠٧داده ام ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد.
ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﺟود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در واﻗﻌﯾت ﺑرای دﻓﺎع ﮐﺷور در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﮐﺎﻓﯽ اﺳت و اﻣﯾر و ﺳرداران ﻣﮭم اﯾن وﺿﻊ را ﮐﺎﻣﻼ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻی رﻋﺎﯾﺎی اﻓﻐﺎن ﺗﮑﯾﮫ دارﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ﯾﮏ ﻣﻠت در ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﻣﻔﮭوم اﯾن واژه
ﺑوده و ﯾﮏ ﻣذھب دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﻼح دارﻧد و ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ از آن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻋزت ﻣﻠت و ﮐﺷور ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎی
ﻗﺑﯾﻠوی ﺧوﯾش را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد و ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑﺳﺎزﻧد.
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ﻣدرﺳﮫ ﺣرﺑﯾﮫ ﺳراﺟﯾﮫ
اﯾن ﻣﮑﺗب در  ١٩٠٨ﺷروع ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺻورت رﺳﻣﯽ در  ١٩٠٩ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓت .ﺳردار
ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻣراﺳم را اﻓﺗﺗﺎح ﮐرد؛ اﻣﯾر در روز اﻓﺗﺗﺎح آن ﻣرﯾض ﺑود .ﺳرھﻧﮓ ﻣﺣﻣود
ﺳﺎﻣﯽ در اﺻل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ اراﯾﮫ ﻧﻣود.
اﻣﯾر اﯾن ﻣﻔﮑوره را ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﮐرد و ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺑﺎز ﺷود و ﻟﻘب ﺧود را ﺑرآن
ﮔذاﺷت .اﻣﯾر ﺑﺎر اول ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﭘﺳر ﺑزرگ ﺧود را داﻧﺷﺟو داد و ﭘس از آن اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن
ﭘﺳر ﺳوﻣﯽ ﺧود را ﮐﮫ او ھم آﻣوزش ﺧود را ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد.
ﻧﺧﺳت ،اﻧدﯾﺷﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺻرف ﻣﺣﻣدزی ھﺎ )طﺎﯾﻔﮫ ﺧود اﻣﯾر( ﺷﺎﻣل ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﭘﺳﺎن ھﺎ
ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﻣﮭم ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﺷدﻧد .در اول ،ﻓﮭرﺳت ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﮑﺗب
ﺑودﻧد ،آﻣﺎده ﺷد .ﺗﻌداد ﺑﮫ  ١۵٠رﺳﯾد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺷروع ﺷد ،ﺻرف  ١١٣ﭘﺳر
ﭘس از آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺻﺣﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷد .ﺷﻣﺎری از آﻧﮭﺎ ﭘﺳﺎن ﺗر ﻣﮑﺗب را رھﺎ ﮐردﻧد .ﺣﺎل
 ٧٢ﺷﺎﮔرد وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯽ روﻧد ٣٠ .ﻧﻔر از اﯾن  ،٧٢ﻣﺣﻣدزی
اﻧد .در آﻧﺟﺎ ﭼﮭﺎر ﺻﻧف وﺟود دارد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺳن ﺷﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد.
ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐﻼن ﺻرف ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﮑﺗب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﻌدی ﺑرای دو ﺳﺎل .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺻﻧف ﺳوم اﻧد ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد و در ﺻﻧف ﭼﮭﺎرم ﺑرای ﭼﮭﺎر ﺳﺎل.
در ﺻﻧف ﭼﮭﺎرم  ٢٠ﺑﭼﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ دارای ﺳن ﮐم اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻔﻧﮓ-ھواﯾﯽ را در رژه
ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﮑﺗب در »ﺑﺎغ ﭼرﻣﮕری« واﻗﻊ اﺳت .ﺗﻌﻣﯾر آن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت و ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ﻏرﺑﯽ ﺗﺟﮭﯾز
ﺷده اﺳت.
ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺳﺎﻋت  ٧ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺳﺎﻋت  ۶ﺷﺎم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد .از ﺳﺎﻋت ٧
ﺗﺎ  ٨) ٣ﺳﺎﻋت( ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ادﺑﯾﺎت ،رﯾﺎﺿﯽ وﻏﯾره ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود و ﭘس از آن
ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۶ﺷﺎم ﺗﻣرﯾﻧﺎت و ورزش اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑرای ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﮫ ﺳﺎﺣﮫ
ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺗﻔرﯾﺢ در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻣﺎم ﺑﭼﮫ ھﺎ از طرف ﺻﺑﺢ ﺑﺎ ﭼﺎی و در
ﭼﺎﺷت ﺑﺎ ﻧﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای ھر ﺑﭼﮫ ﺳﮫ ﻟﺑﺎس و ﺑوت داده ﻣﯽ ﺷود .ھر ﯾﮏ از
آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﭼﮫ ﺻﺎﺑون و ﯾﮏ ﮐﺎﻟر ﺳﻔﯾد ھر ھﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .آﻧﮭﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺗﻐذﯾﮫ ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ھﻧوز
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ﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻧدارﻧد و ﻧﮫ ﭼﯾزی از آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﭘرداﺧت ﻣددﻣﻌﺎش
اﻗﺎرب آﻧﮭﺎ ﺑﻌدا ﮐﺎھش ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن درس ھﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم در ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه در ﺻﻧوف داده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب
ھﺎ ﭼﺎﭘﯽ اﻧد .ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ ﺗرک ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﺎرھﺎ را ﻗﺻدا و ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺣﺳﺎدت
ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺣﺎﻣﯽ اﺳت؛ ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ ﻣدﯾر اﺳت؛ دو ﺗرک دﯾﮕر و دو ﻣﻼی ﮐﺎﺑﻠﯽ
آﻣوزﮔﺎر اﻧد.
ﺟدول زﯾر ﺗﻔﺻﯾل ﻣﺿﺎﻣﯾن درﺳﯽ در ﻣﮑﺗب را ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺳﺎﻋت آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .زﺑﺎن
ﺗرﮐﯽ ﻧﯾز ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﮐﯽ اﺳت.
ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣﮑﺗب ﺣرﺑﯾﮫ ﺳراﺟﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
ﺳﺎﻋت ۴

ﺳﺎﻋت ۵

ﺳﺎﻋت ۶

ﺳﺎﻋت ٧

ﺳﺎﻋت ٨

روز

ﺳﺎﻋت ١

ﺳﺎﻋت ٢

ﺳﺎﻋت ٣

دﯾﻧﯾﺎت

ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ

ﺗﻣرﯾﻧﺎت

ورزش

ﺷﻧﺑﮫ

ﻣذاﮐره

ﻧظرﯾﺎت

رﯾﺎﺿﯽ

رﺳم و دراﻣﮫ

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ

ھﻣﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ

ھﻧدﺳﮫ

ﺳﻔرﯾﮫ/ﺧﯾﻣﮫ

ارﺗﺑﺎطﺎت

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

دوﺷﻧﺑﮫ

ھﻣﺎن

ﺟﻐراﻓﯾﮫ

ﺗرﮐﯽ

ﺷﻣﺷﯾرﺑﺎزی

ﻗرآن ﺷرﯾف

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ

ھﻣﺎن

ﻧظرﯾﺎت

رﯾﺎﺿﯽ

ﺳواری

دﯾﻧﯾﺎت

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ﭼﺎرﺷﻧﺑﮫ

ھﻣﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ

ھﻧدﺳﮫ

ﻧظﺎﻓت و طﮭﺎرت ارﺗﺑﺎطﺎت

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

ھﻣﺎن

ﺗرﮐﯽ

ﺗرﮐﯽ

ﺗرﺑﺑﮫ و ﻋﺳﮑرﯾﮫ ﻗرآن

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ھﻣﺎن

ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ در ﺳﺑﮏ ﻏرﺑﯽ ﺗرﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺳردار ﻧﺻرﷲ
ﺧﺎن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﮑرده اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرد و ﭘﻧﺟﮫ اﺳت و ﻏذا در ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﺻرف ﻣﯽ
ﺷود.
ﻣﮑﺗب دﺳﺗﮫ ای ﻧوازﻧده ﺧود را دارد .ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آن را ارﺗﻘﺎ دھد.
او ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﮐوش اﺳت.
ﺗواﻧﺎﯾﯽ و اﺷﺗﯾﺎق او در ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ اﻓﺳران ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎن از او ﺣﺳﺎدت ﮐﻧﻧد .ﻣوﻗﻌﯾت
او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻗﺑﻼ ﯾﮏ رﻗﺎﺑت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﮔر ﮐدام واﻗﻌﮫ اﺳﻔﻧﺎک ﺑرای ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﯽ رخ ﻧدھد ،ﻣﮑﺗب
ﺷﮕوﻓﺎن ﺧواھد ﺷد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – اداره ﻋﻣوﻣﯽ
ﭘوﻟﯾس
ﯾﮏ ﻗرارﮔﺎه ﭘوﻟﯾس در ﮐﺎﺑل و ھم در ﻣرﮐز ھر وﻻﯾت وﺟود دارد .اﻓﺳر رﺋﯾس آن ﺑﻧﺎم
»ﮐوﺗوال« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺋول ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ در وﻻﯾت ﻣرﺑوطﮫ اﺳت .ﮐوﺗوال ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم
اﻣﯾن اﻟﻌﺳس ﯾﺎد ﺷده و ﺑﺎ ﻓﺿل اﯾن ﻣﻘﺎم ،رﺋﯾس ﺗﻣﺎم ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .در ھر ﻣﺣﻠﮫ
ﯾﮏ رﺋﯾس ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﻧﺎم »ﮐﻼﻧﺗر« وﺟود دارد .ﭘرداﺧت آﻧﮭﺎ از  ٢٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
در ﺳﺎل اﺳت و ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﻧدازه ھر ﻣﺣﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .وظﺎﯾف ﮐﻼﻧﺗر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻟﻣﺑردار
اﺳت و در اﺟرای اﻣور ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘوﻟﯾس ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﺷود.
ﭘوﻟﯾس ﺷﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺗﯾپ ﭘوﻟﯾس ﻣﺗﺷﮑل از ﺳﮫ ھﻧﮓ ﭘﯾﺎده ،ﺳﮫ
ﺳواره ،ﺳﮫ ﺑﺎﺗری ﺳواره و ﺳﮫ ﺑﺎﺗری ﺳﺎﺣﮫ اﺳت .آﻧﮭﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم ﺳﯾﺎه ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد و ﺑﺎ ﺳﻼح
ھﺎی ﻣدرن ﻣﺳﻠﺢ اﻧد .ﮐوﺗوال ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺳرﺗﯾپ اﻓﺗﺧﺎری ﭘوﻟﯾس اﺳت.
ﭘوﻟﯾس ھﺎ در وظﺎﯾف دﯾدﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﮭداری و ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟرﻣﯽ ﻣﺻروف اﻧد .اﯾن دﻓﺗر
ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده و ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﻧﺑﻊ رﻓﺎه ﺑﮫ ﻋوض زﺣﻣﺎت ﻏﯾرﺿروری ﺑرای
ﻣردم اﺳت ،طورﯾﮑﮫ در روزھﺎی ﭘﯾش ﭼﻧﯾن ﺑود .ﻧﮭﺎد ﭘوﻟﯾس ﺑﺎ ﻋﯾن ﻧرخ ﻣﺎﻧﻧد دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﭘوﻟﯾس ﻋﺎدی ﺳﭘﺎھﯽ و ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ھﻧﮓ ﻣﻧظم
اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت وﺟود ﻧدارد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﭘوﻟﯾس ھﺎ ﺑﺎ رذاﯾل رﺷوه ﮔﯾری ،ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﺑﺧش
دﯾﮕر دوﻟت ﻣﻌﺗﺎد اﻧد.
راھداری )ﮔذرﻧﺎﻣﮫ(
ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون ﮔذرﻧﺎﻣﮫ درﺳت وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
راھداری را ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ در ﻣرزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺑدﺳت آورد .ﮔذرﻧﺎﻣﮫ
در ﺑدل ﭘول ﺛﺎﺑت از ﮐوﺗوال در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻋﺿﺎی
او دارای ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﺎص اﻣﯾراﻧد.
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ﻣﺧدرات و ﻣﺷروﺑﺎت
در ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻘطﯾرﮐﻧﻧده وﺟود ﻧدارد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﮫ در آن اﻟﮑول ﺑرای
ﺟﻼﮐﺎری و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﻘطﯾر ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷدﯾدا از اﺳﺗﻔﺎده از ﻧوﺷﺎﺑﮫ ھﺎ
ﻣﻧﻊ ﺷده اﻧد و ﻧﺎﻗض آن ﺷدﯾدا ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
از ﺷراب وارداﺗﯽ از ھﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻧدوھﺎ ﺷراب را در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺗﻘطﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و اﺳﺗﻔﺎده از آن در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻧﻊ ﻧﯾﺳت .ﯾﮭودان ﻋﻣدﺗﺎ از ﺷراب آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن »ﻣﺳﺎﻟﮫ ھﺎ« ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺻﺎره ھﺎی ﮐﮫ از ﺟوش دادن ﺷرﺑت
اﻧﮕور ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺷراب ﻣﺧﻠوط ﺗﺧﻣﯾری ﻧﯾﺳت و ﻧﺷﺋﮫ ﻧدارد .اﺛر ﺗﺣرﯾﮏ
ﮐﻧﻧده اﯾن ﺷراب ﺑﻧﺎم »ﺧوش ھوا« ،ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﮔوارا ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
ﭼرس و روﻏن ﭼرس ﺑﺻورت آزاد در ﻗﻧدھﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و ﺑﺎﻋث ﺟرﯾﻣﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻣﯽ
ﺷود .ﮐﺎرﺑرد »ﺑﻧﮓ« ﻧﺎﯾﺎب اﺳت» .ﻣﺎدک« و »ﭼﻧدو« ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺗرﯾﺎک از
طرﯾق ﻓروﺷﻧده ھﺎی ﺟوازدار ﺑﮫ ﻧرخ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾم آن در ھﻧد ،ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد.
ﺑرده داری
ﺗﺟﺎرت ﺑرده ﻗﺑﻼ ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑود و اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ھزاره ﺟﺎت ﺗوﺳط
اﻣﯾرﻣرﺣوم ،ھزاران دوﺷﯾزه دﺳﺗﮕﯾر و ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ،ﯾﻌﻧﯽ  ١٠روﭘﯾﮫ
ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷد .ﭘس از ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣﯾرﻣوﺟود ﺑﻌﺿﯽ ﻗﯾوداﺗﯽ ﺑوﺟود آﻣد و ﺣﺎﻻ ﻣردم
اﯾن ﺗﺟﺎرت را ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .دوﺷﯾزه ھﺎی ﺑرده ﺑﺻورت ﻋﺎم از
ھزاره ﺟﺎت ،ﺗﮕﺎو و ﻋﻼﻗﮫ ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد و ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ در ﺑﯾن  ۶٠ﺗﺎ ٣٠٠
روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣردان ﺛروﺗﻣﻧد ﺻد ھﺎ دوﺷﯾزه را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ دارای ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﮔﺎو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎل ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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ﻣﺣﺑس )زﻧدان( ھﺎ
در ﮐﺎﺑل ﭼﮭﺎر ﻣﺣﺑس وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺳﺎزی ﭼﻧد ھزار زﻧداﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .در
اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻗﺎﻋده ای ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﻣوﺛر و اﻧﺿﺑﺎط زﻧداﻧﯾﺎن در ﻣﺣﺎﺑس وﺟود ﻧدارد و
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﻧوز در ﺣﺎﻟت ﻧوزادی اﺳت .زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐدام ﮐﺎر ﻣﻧظم
اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﺻرف در ﮐﺎرھﺎی ﻣﺗﻔرﻗﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ
زﻧداﻧﯽ را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﻋﺎﺑرﯾن ﺻدﻗﮫ ﺑﺧواھﻧد و ﭘول ﺑدﺳت آﻣده در ﺑﯾن ﻧﮕﮭﺑﺎن
و زﻧداﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم اﺣﺗﯾﺎط ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ زﻧداﻧﯾﺎن را
از ﻓرار ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﻧد و ﭼﻧﯾن ﻓرﺻت ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺎﯾﺎب ﻣﯽ ﺷود .دﻟﯾل آن ﺗرس ﻋﻣوﻣﯽ
زﻧداﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرارﮐﻧﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ اﻗﺎرب او ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳﻧﮕﯾن ﺗر
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﻧداﻧﯾﺎن ﺗوﺳط زﻧﺟﯾر و دﺳﺗﺑﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و در ﻣوارد ﺧﺎص اﮐﺛرا ﺑﺎ ﭘﺎﺑﻧد
ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺗرﺳﻧﺎک ﺗرﯾن زﻧدان ﺑﻧﺎم »ﺳﯾﺎه ﭼﺎه« اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻧدن ﯾﮏ ﭼﺎه ﻋﻣﯾق در زﻣﯾن و ﭘوﺷﺎﻧدن
آن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎم آن ﯾﮏ روزﻧﮫ ﮐوﭼﮏ در وﺳط دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺧل
آن ﺷود .ﻣﺣل ﺗوﺳط ﮔﺎرد ﻣﺧﺻوص ﺷدﯾدا ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣدﺧل آن ﻗرار دارد.
ﭼﺎه ﺗﮭوﯾﮫ ﻧداﺷﺗﮫ و ھﯾﭻ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘﺎﮐﯽ آن وﺟود ﻧدارد .ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑدﺑﺧت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﺣﻣل
اﯾن ﻣﺟﺎزات را ﻧدارﻧد و در آن ﭼﺎه ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد .اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺗواﻧد از دوره اﯾن ﻣﺟﺎزات
زﻧده ﺑرآﯾد ،ﻻﻏر و ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑﯾرون ﺷده و ﭘس از ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺧرﯾن ﻧﻔس ھﺎی
ﺧود را در ھوای آزاد اﻧﺟﺎم دھد.
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
در زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺻرف ﯾﮏ ﻣﻌﺎون ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﮐﻣﭘودر )ﺗرﮐﯾب ﮐﻧﻧده( در
ﺟﻣﻊ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾر وﺟود داﺷت .اﻣﯾرﻣوﺟود ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺟﺎد ﻧﻣود و ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺻﺣﯽ از ھﻧد و ﺗرﮐﯾﮫ وارد ﮐرد .ﭘزﺷﮑﺎن ﺑوﻣﯽ ﺑرﮐﻧﺎر ﺷدﻧد و اﻣﯾر ،ﺧﺎﻧواده او و ﺳرداران
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ روی آوردﻧد .ﺗﻣﺎﯾل زﯾﺎدی در ﺑﯾن ﻣردم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ادوﯾﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺑوﺟود آﻣده و ﺷﯾوه ھﺎی ﺗداوی »ﯾوﻧﺎﻧﯽ« رو ﺑﮫ زوال اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ادوﯾﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در
75

ﺑﺎزارھﺎ ﻓروﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﭼون آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت ﻓراھم ﺷده و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﺑدﺳت
آوردن آﻧﮭﺎ وﺟود دارد .ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻓزون ﺑرای ادوﯾﮫ ،اﻣﯾدواری وﺟود
دارد ﮐﮫ ﯾﮏ دﮐﺎن ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﺑﮫ زودی در ﮐﺎﺑل ﺑﺎز ﮔردد .ادوﯾﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﻧوز در ﻧواﺣﯽ
دوراﻓﺗﺎده ﺷﮭرت ﻧدارد ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ زﯾﺎد اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺻﺣﯽ در ﮐﺷور زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺳﺎل آﯾﻧده ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺷوده ﺷود.
ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت )ﺑﮭداﺷت(
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در اواﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑود ،اﻣﺎ از زﻣﺎن ﺑرﮔﺷت
اﻣﯾر از ھﻧد ﺑﮭﺑودی ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗدری ﺑوﺟود آﻣده اﺳت ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑﮭداﺷﺗﯽ زﯾر ﻣراﻗﺑت و ﮐﻧﺗرول ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺗﺎﺳﯾس ﺷده اﺳت .زﻧداﻧﯾﺎن ﻧوﺟوان ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺟﺎروب ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳﺗﺧدام ﺷده و ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎد از ﻋواﯾد ﻣﺎﻟﯾﮫ ای ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
در اﯾن اواﺧر ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺻد وﺿﻊ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎغ وﺣش
ﻧﮭﺎد ﺑﺎغ وﺣش در  ١٩٠٧ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت اﻣﯾر از ھﻧد اﯾﺟﺎد ﺷد ،اﻣﺎ ﺗﺎ  ١٩٠٩ﺑﮫ ﻣﺷﮑل
ﻣﺳﺗﺣق اﯾن ﻧﺎم ﺑود و ﻓﻘط ﭘس از آﻏﺎز اﻣﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﭘرﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎدی ھﺎ و ﭘﻠﻧﮓ
ھﺎ از ھﻧد وارد ﮐردﻧد .اﯾن ﺑﺎغ ﻓﻌﻼ ﺑﺻورت ﻣوﻗﺗﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ارگ اﺳت ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر داﯾﻣﯽ در ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب زﯾر ﻧظر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗرار دارد.
ﺟﻧﮕﻼت
ﺑﺻورت ﻋﺎم ﮐوھﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑرھﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺗوﺳط ﻧﺑﺎﺗﺎت ﮐوﭼﮏ
ﭘوﺷﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺑرای ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻔﯾدی ﺧدﻣت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .درﺧﺗﺎن ﭘﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺻورت
واﻓر در ھرات و ﻋﻼﻗﮫ ھﺎی ﺗرﮐﺳﺗﺎن وﺟود دارد ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺑوده و ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ
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ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم درﺧﺗﺎن ﮐﺎج/ﺻﻧوﺑر در وادی ﮐﻧر ﻓراوان اﺳت و ﭼوب آن
ﺑﺻورت ﻋﺎم در ﺗﻌﻣﯾرات دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﭻ ﺑﺧش ﯾﺎ دﻓﺗر ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﺟﻧﮕﻼت
وﺟود ﻧدارد و ﻣراﻗﺑت ﺟﻧﮕﻼت ﺻرف ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﻌﺎدن
ﯾﮏ ﻣﻌدن ﯾﺎﻗوت در ﻧزدﯾﮏ ﺟﮕدﻟﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﺳرک ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺣدود  ۵٩ﻣﯾل در ﺷرق ﺷﮭر ﮐﺎﺑل واﻗﻊ اﺳت .اﯾن ﻣﻌدن ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺗوﺳط ﮔﺎرد ھﺎی ﺧﺎص ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺣﺻول آن ﻧﺎﭼﯾز ﺑوده
و ﯾﺎﻗوت آن ﮐﮫ ﺻرف در داﻧﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود ،دارای ﻗﯾﻣت ﺑﻠﻧد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﺎﻗوت ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘﯾدا ﺷده اﻧد ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺻورت ﻗﺷﻧﮕﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در
ﺧزاﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در  ١٩٠٩ﺑﻌﺿﯽ ﯾﺎﻗوت ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده
از طرﯾق ﯾﮏ ﭘﯾﺳﺗوﻧﺟﯽ از ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾده اﺳت.
ﻣﻌدن طﻼی ﺧوﺑﯽ در ﻗﻧدھﺎر وﺟود دارد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ طﻼی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺧوﺑﯽ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻋواﯾد ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﮐم ﺑوده اﺳت .اﯾن ﻣﻌدن ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و
ﮔﺎم ھﺎی ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ آن روﯾدﺳت اﺳت.
ذﻏﺎل ﺳﻧﮓ ﻧﯾز در ﻏورﺑﻧد ﻣورد ﮐﺎوش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻗرار ﻣﻌﻠوم دارای ﮐﯾﻔﯾت
ﺧوب ﻧﺑوده اﺳت .ﻟذا ﮐﺎرﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ آن ﺑﮫ ﻣﺷوره آﻗﺎی ھﺎﯾدن ﻣﺗوﻗف ﺷد و ﺧدﻣﺎت آن از
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن واﮔذار ﮔردﯾد .ﻣﻌدن ذﻏﺎل دﯾﮕری در اﯾن اواﺧر در ﻧزدﯾﮏ
ﻟﺗﮫ ﺑﻧد ﮐﺷف ﺷده اﺳت .آﻗﺎی ﺳﺎﯾﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﻗطﺎر آھن ،ﭘس از ﺑررﺳﯽ آن اﺑراز
اﻣﯾدواری ﺑرای دورﻧﻣﺎی ﺧوب داد و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
ﺿراﺑﯽ
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای دارای ﯾﮏ ﻣﻘدار ﺧوب ﻣرﮐﺑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺗوﺳط دوﻟت و
ﺑﺧش دﯾﮕر ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﯾرﺻﺎدق ﻣﺧﻠوط ﺷده اﻧد .ﺗﻧﺎﺳب ﻋﺎدی اﻟﯾﺎژ/ﻣرﮐﺑﺎت دو اوﻧس
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در ﯾﮏ روﭘﯾﮫ اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر اوﻧس اﺳت .ﯾﮏ روﭘﯾﮫ
ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ  ١٢اوﻧس ﺳﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .ﺳﺎﯾر ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای ﻗرار زﯾر اﻧد:
ﻗﯾران = ﻧﯾم روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(.
ﻋﺑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻧﮕﮫ = ﯾﮏ ﺳوم روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ.
ﺳﻧﺎری = ﯾﮏ ﺷﺷم روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ.
ﯾﮏ ﺳﮑﮫ طﻼﯾﯽ ﺑﻧﺎم »طﻼ« وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ  ١٨روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ اﺳت .ھﯾﭻ اﻟﯾﺎژی
در آن ﻣﺧﻠوط ﻧﺷده اﺳت .ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ ﻧﯾز وﺟود دارﻧد :ﯾﮏ ﭘﯾﺳﮫ ،ﭘﻧﺞ ﭘﯾﺳﮫ) ،ﯾﮏ
ﺷﺎدی( .ﺷﺻت ﭘﯾﺳﮫ ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﮑﮫ طﻼ )طﻼ(ی ﺑﺧﺎرا و ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای ﭘﺎرس ﻧﯾز در ﺑﺎزار ﮐﺎﺑل وﺟود دارد .ﻧرخ
ﺗﺑﺎدل ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻧوﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ اﺳت.
اﻓﻐﺎن ھﺎ ھﯾﭻ ﭘول ﮐﺎﻏذی ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﻧوت ھﺎی ﮐﺎﻏذی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑﺎزار
ﮐﺎﺑل ﺧرﯾداری ﺷده و ﺑﻌﺿﺎ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻣﻔﺎدی ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧﯾده ﺷود.
دﻓﺗر ﭘ ُﺳت
ﺗﻣﺑرھﺎی ﭘﺳﺗﯽ ﺑﺎر اول در زﻣﺎن اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در  ١٨٧١ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻ
ﻧﺎﯾﺎب اﻧد و ﺗﻣﺑر ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺣداﻗل  ٣٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
ﺑدﺳت آﯾد .اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻧﯾز ﺗﻣﺑرھﺎی ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ﮐﮫ دوﺑﺎر ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﻣﯾرﻣوﺟود
ﺗﻣﺑرھﺎی ﺑﮭﺗری ﺑرای ﻣﮑﺗوب/ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﭘﺎرﺳل/ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ﻧﺷر ﮐرد .ﺗﻣﺑرھﺎی ﻣﮑﺗوﺑﯽ دارای
ﻗﯾﻣت ھﺎی زﯾر اﻧد:
ﯾﮏ ﻋﺑﺎﺳﯽ = ﯾﮏ ﺳوم روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ
دو ﻋﺑﺎﺳﯽ = دو ﺳوم روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ
ﯾﮏ روﭘﯾﮫ = ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ
ﭘﺳﺗﮑﺎرد ﯾﮏ ﺷﺎھﯽ = ﯾﮏ دوازدھم روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ.
ﻣﮑﺗوب ھﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت دو ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻧﯾز راﺟﺳﺗر/ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺗﻣﺑرھﺎی ﭘﺎرﺳل دارای ارزش زﯾر اﻧد:
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ﺳﮫ ﺷﺎھﯽ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
ﺷش ﺷﺎھﯽ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
ﯾﮏ روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
دو روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ(
ﺗﻌداد ﻣﮑﺗوب ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘ ُﺳت در ﭼﮭﺎر روز از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﻣﯽ رﺳد و ﺗوﺳط دوﻧدﮔﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھر ﺷش ﻣﯾل ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﺷوﻧد .اﻣﯾر ﻋﻼﻗﮫ ﻧدارد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣوﺟود ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﭘﺳت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد
و ﺑراﯾش ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﻧد .ﺳﯾﺳﺗم آردر/ﻓرﻣﺎﯾش ﭘوﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﭘول ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دوﻟت در ﮐﺎﺑل داده ﻣﯽ ﺷود و
ﺳﻧد ﺗﺑﺎدل آن در ﺧزاﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،اﻣﺎ در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻣردم ﺑﺎﯾد ﭘﯾش
ﭘرداﺧﺗﯽ ،اﻓزود ﺑر ھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﭘردازﻧد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی در ﮐﺎﺑل ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺳﻼح و ﺑوت وﺟود دارد و ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر ﺑرای ﻓﺎﺑرﯾﮑﮫ ﭘﺷم
زﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت .ﺗوﻗﻊ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت آن ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳد ،اﻣﺎ ﺷوق
زﯾﺎدی ﺑرای ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣواد ﺳوﺧت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود ،ﭼون ﭼوب در ﻣﺟﺎورت ﮐﺎﺑل ﻧﺎﯾﺎب
اﺳت .اﻣﯾر در ﻧظر دارد ﺗﺎ ﭘروژه ای ﺑرای ﺗوﻟﯾد اﻧرژی ﺑرق ﻧزدﯾﮏ ﺟﺑل اﻟﺳراج اﻋﻣﺎر
ﻧﻣﺎﯾد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺟرﯾﺎن درﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ اﺳت و ﺳرﻋت آب ﺑرای ﺗوﻟﯾد  ١۵٠٠ھﺎرﺳﭘﺎور )ﻗوه
اﺳپ( ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ١۶٠ھﺎرﺳﭘﺎور ﺑرای ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﺑرق ﭼراغ ھﺎی ﺷﮭر و ﯾﮏ ﺗراﻣوای )واﮔون راه آھن( ﺑﮭره
ﺑرداری ﺷود .در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ﭘروژه ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت آن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت  ٩.۵ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺧرﯾداری
ﺷده و ﺗوﻗﻊ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺑرﺳد .ﯾﮏ ﻣﻌدن ذﻏﺎل در ﻧزدﯾﮏ ﻟﺗﮫ ﺑﻧد ﻧﯾز در زﻣﺎن
ﺣﺎﺿر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﻓﻘﯾت ﻓﺎﺑرﯾﮑﮫ ﭘﺷم ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ﺑرق ﯾﺎ ﮐﺷف
ذﻏﺎل اﺳت.
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ﻋﻼﯾم ﺧطوط آھن و ﺗﻠﮕراف ھﺎ
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾدھﺎی واﻓر از ھﻧد در ﺟرﯾﺎن رﺑﻊ ﺳده ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺧطوط آھن و
ﺗﻠﮕراف آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد و زﯾﺎد اﻣﯾدواری وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎ ﻧﯾز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﯽ
ﺧواھد ﺷد .اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺳﺧت ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت .او ھم اﮐﻧون ﺗﯾﻠﻔون و
ﻣوﺗر را از ھﻧد وارد ﮐرده اﺳت .ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺣدود  ۵٠ھزار روﭘﯾﮫ از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ﺑﺎ
ﭘﻐﻣﺎن و ﺟﻼل آﺑﺎد وﺻل ﺷده اﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ درﺟن ﻣوﺗر در ﮐﺷور وﺟود
دارد و ﺳرک در ﺑﯾن داﮐﮫ و ﮐﺎﺑل ﻗﺑﻼ در ﺣﺎﻟت ﺧوﺑﯽ ﻗرار داده ﺷده اﺳت .ﺳرک ھﺎ و ﭘل
ھﺎ در ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز زﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت.
آﻣوزش )ﻣﻌﺎرف(
آﻣوزش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﮐﮭﻧﮫ ای ﻣﺳﺟد اﺳﺗوار ﺑود .ھداﯾﺎت ﺑﺻورت
ﻋﺎم ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑود .اﻟﮭﯾﺎت و ادﺑﯾﺎت ﭘﺎرﺳﯽ و در ﭼﻧد ﻣورد ،ﺻرف آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐراﻓﯾﮫ وﻏﯾره ﺗوﺳط اوﻻد ﻣوﻟوی ھﺎ و ﻗﺎﺿﯽ ھﺎی ﻣﺷﮭور ﮐﺳب ﻣﯽ ﺷد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آﻣوزش ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ را ﺷرط واﺟب ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎم و ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾراﺛﯽ ﺧوﯾش ﻣﯽ
ﭘﻧداﺷﺗﻧد .اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﮫ زودی و ﭘس از ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺿرورت ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﻣدرن
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺣﺳﺎس ﮐرد و ﺗﮭداب »ﮐﺎﻟﺞ ﺣﺑﯾﺑﮫ« را ﮔذاﺷت .در  ١٩٠٩ﻣن ﮔزارﺷﯽ
از آﻏﺎز اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ اراﯾﮫ ﮐردم و از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑوﺟود
ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧم ﭼﯾز ﺑﮭﺗر از ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزی ﻧﻘل ھﻣﺎن ﯾﺎدداﺷت ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻐﯾﯾرات
اﻧدک اراﯾﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻗرار زﯾر اﺳت:
ﻣﮑﺗب ﺣﺑﯾﺑﮫ در ﮐﺎﺑل
اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ در اﮐﺗوﺑر  ١٩٠٣و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧود ﺗوﺳط اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﮔردﯾد .آﻏﺎز
آن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑود ،ظﺎھرا ﺑﺎ اوﻟﯾن دﺳﺗور اﻣﯾر و ﺑدون ﭼوﮐﺎت ﺑﻧدی ﻗﺑﻠﯽ ﻗواﻋد ﯾﺎ
ﻣﺷوره ﺑﺎ ﻣردان ﺻﺎﺣب ﻗدرت .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑرای ﻣدت  ۴ﺳﺎل ﺗﺎ ١٩٠٧
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ھﯾﭻ ﭘﯾﺷرﻓت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧداﺷت .ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣده در ﻣﺳﯾر آن ،اراده ﻣرﯾض ﺳردار ﻋﺑداﻟﻘدوس
ﺧﺎن اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑود .او در آن روزھﺎ در ﻗدرت ﺑود و آﻣوزش اﻓﻐﺎن ھﺎ را
از ﻧﮕﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ زﯾﺎن آور ﻣﯽ داﻧﺳت .او ﺑﯾش از ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر اﻋﻼن ﮐرد ﮐﮫ
ﺛﺑﺎت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد »ﺟﮭﺎﻟت ﮐﺎﻣل« رﻋﺎﯾﺎی آن اﺳﺗوار اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت
ﺑود ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﭘرورش اﯾن ﻧﮭﺎد ﻧداﺷت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد در
ﺣﺎﻟت ﻧوزادی ﺑود و ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﺿرورت داﺷت.
اوﻟﯾن آﻣوزﮔﺎران از ﭘﻧﺟﺎب از طرﯾق ﺻوﻓﯽ ﻏﻼم ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﻋﻣده
اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﯾت اﺳﻼم ﻻھور ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﺣﺎﻓظ اﺣﻣداﻟدﯾن ﺳﺎﮐن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎھﭘور )ﻗرﯾﮫ
ﺟوارﯾﺎن( ،ﻣدﯾر اﺳﺑق ﻣﮑﺗب اﺳﻼﻣﯾﮫ در ﻻھور اوﻟﯾن آﻣوزﮔﺎر ﯾﺎ ﻣدﯾر ﻣﮑﺗب ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ ﺑود.
ﺑﺎ ﺣﺎﻓظ و ﭘس از او آﻣوزﮔﺎران زﯾر از ھﻧد آﻣدﻧد:
 .١ﺷﯾﺦ ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺑﯽ ای ،ﺳﺎﮐن اﻣرﺗﺳر ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ٢٠٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه.
 .٢ﻣوﻟوی ﻣﺣﻣد ﭼراغ ﺑرادر داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ )ﮐﺎرﺷﻧﺎس( ﺳﺎﮐن ﮔﺟرات ﺑﺎ ﻣﻌﺎش
 ٢٠٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه.
 .٣ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟﻌزﯾز )ﮐﺎرﺷﻧﺎس( ﺳﺎﮐن ﺳﯾﺎﻟﮑوت ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ١۵٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه.
 .۴ﻣوﻟوی ﻋﺑدﷲ )ﮐﺎرﺷﻧﺎس( ﺳﺎﮐن ﮔﺟراﻧواﻻ ﺑرادر ﻗدﯾرﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ١۵٠روﭘﯾﮫ
در ﻣﺎه.
 .۵ﻣوﻟوی اﮐﺑر ﺣﺳﯾن )ﮐﺎرﺷﻧﺎس( ﺳﺎﮐن ﺑﺎﺗﺎﻻ )ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔورداﺳﭘور( ﺑرادرزاده داﮐﺗر
ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ١۵٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه.
 .۶ﻣوﻟوی ﻧﺟف ﻋﻠﯽ ﺑرادر داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺣﯾث ﺗرﺟﻣﺎن روزﻧﺎﻣﮫ
اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻔﺗش اﺳﻣﯽ ﻣﮑﺗب ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .او در اداره داﺧﻠﯽ ﻣﮑﺗب
دﺧﺎﻟت ﻧداﺷت.
در ﭘﮭﻠوی آﻣوزﮔﺎران ﻓوق ،ﺑﻌﺿﯽ ﻣوﻟوی ھﺎی اﻓﻐﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﻟوی ﻣﺣﻣد ﺳرور ﺧﺎن و
ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟرب ﺧﺎن ﺑرای آﻣوزش ﭘﺎرﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ١٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ اﺳﺗﺧدام
ﺷده ﺑودﻧد.
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ﻣﮑﺗب در ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧﺎم »ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ« ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓت .در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل و ﺑﺎوﺟود
ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ ،ﮐﺎر ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت ،زﯾرا ﺧود اﻣﯾر ﻋﻼﻗﮫ آن را در دﺳت ﮔرﻓت .ﺳﺎل
ﺑﻌد رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ﮔذاﺷت .ﺗوﺟﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺟﺎ ھﺎی دﯾﮕری ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷد و ﻣﮑﺗب ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻣدﯾر
آن واﮔذار ﺷد .ﭼون ھﯾﭻ ﮐس ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﺎ او ﻧﺑود ،ﮐﻧﺗرول ﺧود ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﻣﻧدان را
از دﺳت داد .ﻧﺟف ﻋﻠﯽ و ﻣﺣﻣد ﭼراغ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد دﯾﮕر ،ﮔروھﯽ ﺑر ﺿد ﺣﺎﻓظ و ﻣدﯾر
اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و ﺑراﯾش ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺎﯾل از ﺑد ﺑﮫ ﺑدﺗر ﺑرود.
اﻧﺿﺑﺎط از ﺑﯾن رﻓت .ﺣﺎﺿری ﺻرف اﺳﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺗﻌداد داﻧﺷﺟوﯾﺎن از  ۴٠٠ﺑﮫ ١٠٠
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت .ﻣﮑﺗب در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮔﯾﺟﯽ از ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾر آن در ﻣﺟﻣوع ﻣﺣروم ﺷد.
زﯾرا اﻣﯾر ،ﺣﺎﻓظ اﺣﻣد اﻟدﯾن را اﺳﺗﺧدام ﮐرد ﺗﺎ او را اردو ﺑﯾﺎﻣوزد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺣﺎﻓظ در ﺳﻔر
اﻣﯾر ﺑﮫ ھﻣرای او رﻓت.
وﻗﺗﯽ ﻣﮑﺗب ﺳﮫ و ﻧﯾم ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ،ﺗوﺟﮫ اﻣﯾر ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ طرف او ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷد .اﻣﯾر ،داﮐﺗر
ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣدﯾر ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯾﮫ ﻻھور ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣدﯾر ﻣﮑﺗب ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ و ﺑﮫ زودی
ﻣدﯾر ھداﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ٩٠٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .داﮐﺗر ﻣدﯾرﯾت را در زﻣﺎن
ﻣطﻠوب در دﺳت ﮔرﻓت .اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷد و ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﺷد
ﮐﮫ او ھم ﺑﺎ آﻧﮑﮫ دارای اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ﺑود ،اﻣﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺟدﯾدا
ﺑدﺳت آورده اش ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اراده اﻣﯾر اﻗدام ﮐﻧد .داﮐﺗر ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ اﻋﺗﻣﺎد
ﺳردار را ﺑدﺳت آٔورد و ﻣوﻓق ﺷد .ﺳردار او را ﻗﺑﻼ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت .او را در ﻟﻧدن دﯾده ﺑود.
داﮐﺗر ﺑﺎ ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،ﭼﻧدﯾن ﮔزارش ارﺳﺎل ﮐرد و ﺑﺎ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﺗﻣﺎم اداره ﻣﮑﺗب
درﺧواﺳت ﻗدرت ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣدﯾر را ﻧﻣود .اﻣﯾر ﺑراﯾش اﻋطﺎ ﮐرد .اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ
داﮐﺗر ﮐرد ،ﺑرﮐﻧﺎری ﺑرﺧﯽ از آﻣوزﮔﺎراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ اﮐﺑر ﺣﺳﯾن ﺑرادرزاده
داﮐﺗر ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ﻗرار داﺷت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب او ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ داﮐﺗر ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ،داﮐﺗر
ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾر ﺷد .ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟﻌزﯾز و ﻣوﻟوی ﻋﺑدﷲ در رﺧﺻﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﻧد و دوﺑﺎره
ﺑرﻧﮕﺷﺗﻧد .ﺣﺎﻓظ اﺣﻣد اﻟدﯾن ﺳرﻣﻌﻠم )اﺳﻣﯽ( ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت داﯾﻣﯽ از ﻣﮑﺗب ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد.
داﮐﺗر اﻓراد زﯾر را از ھﻧد ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼ ھﺎ درﺧواﺳت ﻧﻣود:
 .١ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺻراﻟدﯾن )ﮐﺎرﺷﻧﺎس( ﺳﺎﮐن اردوﮔﺎه ﭘﺷﺎور ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ۵٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه.
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 .٢ﻣوﻟوی ﮐرﯾم ﺑﺧش )ھﻧرھﺎی اوﻟﯾﮫ( ﺳﺎﮐن ﻻھور ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ٧۵روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه.
 .٣ﺷﯾﺦ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ ﺑﯽ .ای .ﻧﺎظر ﻧﺎﺣﯾﮫ در دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن و ﺳﺎﮐن ﮔﺟرات ﺑﺎ
ﻣﻌﺎش  ٢۵٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه ﺑﮫ ﺣﯾث ﺳرﻣﻌﻠم ﺑﮫ ﻋوض ﺣﺎﻓظ اﺣﻣد اﻟدﯾن .او ﺻرف
ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .او ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﺎ داﮐﺗر ﮐﺎر ﮐﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻧد رﻓت.
 .۴ﺳﯾد ﻣﻘﺑول اﻟدﯾن ﻋﻠوی )ﮐﺎرﺷﻧﺎس( ﺳﺎﮐن ﻟﮑﻧﮭو و ﻣﯾر ﻣﻧﺷﯽ اﺳﺑق ﺗﺎ ﻗﻧﺳول
ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ١٢٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه .اﯾن ﻣرد ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
ﻣدﯾر ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد.
 .۵ﻣوﻟوی ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﯽ .ای .از ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر ﺳﺎﮐن ﺟﻠﻧدرﭘور.
 .۶ﻣوﻟوی ﻏﻼم رﺳول ﺑﯽ .ای .از ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر ﺳﺎﮐن ﭘﺷﺎور و آﻣوزﮔﺎر اﺳﺑق
رﯾﺎﺿﯽ در ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯾﮫ در ﻻھور.
 .٧ﻣوﻟوی ﻣظﻔر ﺧﺎن ﺑﯽ .ای .ﺳﺎﮐن ﮐوھﺎت.
 .٨ﻣوﻟوی ﻋﺑدﷲ اﯾم .ای .از ﻣدراس .ھر ﯾﮏ از اﻓراد ﻓوق ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ٢۵٠روﭘﯾﮫ
در ﻣﺎه.
 .٩ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل اف .ای .ﺳﺎﮐن ﺟﻠﻧدرﭘور ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن اﻓرادی ﮐﮫ از ھﻧد آﻣد
و ﻋﺿو ﻣﮑﺗب ﺷد.
داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ ﻧﻘﺷﮫ ای ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺗرﺳﯾم ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﺗﺎ
ﺻﻧوف ﺻﺣﯽ/طﺑﯽ و ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﺑد .ﻧﻘﺷﮫ او ﻣورد ﭘذﯾرش اﻣﯾر واﻗﻊ ﺷد و ﺑراﯾش
ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎﻟﺞ داده ﺷد .داﮐﺗر رواﺑطﯽ ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻧﺟﺎب
ﺑرای ﺑرﺧﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾش از وﻗت ﺑود .در ﺣﻘﯾﻘت او ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت.
داﮐﺗر ﷲ ﺟواﯾﺎ ﺑرای  ٧٠٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه ﺑرای ﻣﻘﺎم ﻣدﯾر ﮐﺎﻟﺞ ﺻﺣﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،اﻣﺎ او
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم آﻣدن ﺑﮫ وظﺎﯾف ﻋﻣوﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد ،زﯾرا ﮐﺎﻟﺟﯽ وﺟود ﻧداﺷت.
ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﮐﮫ داﮐﺗر در ھوا اﻋﻣﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎی را ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ او در ﺗﺷوﯾق و ﺗروﯾﺞ ﻣﺳﺎﯾل آﻣوزﺷﯽ ﻋﻣﻼ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎی اﻧﺟﺎم داد.
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او ﺻﻧوﻓﯽ ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ رﺷﯾدﯾﮫ ﺑﺎز ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﺻﻧف ورودی )دﺧول داﻧﺷﮕﺎه( ﻣﺎﺳت.
او اﻧﺿﺑﺎط ﺑوﺟود آورد و ﮐﺎر ﻣﮑﺗب را ﺑﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ آﻏﺎز ﮐرد .او ﻗواﻧﯾن و
ﻣﻘرراﺗﯽ وﺿﻊ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﻋت روﻧق ﻣوﺳﺳﮫ ﮔردﯾد.
او در ﮐﻧﺎر ﻣﮑﺗب ۵٠ ،ﺷﺎﺧﮫ آن را در ﺷﮭر ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد .اﯾن ﺗوﺳط او ﺗﻧظﯾم ﺷد و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺑرای ﻣﻼ ھﺎ ﻣددﻣﻌﺎش اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗدرﯾس ﭘﺎرﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯾز داده ﺷد و ھم
ﺑرای ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﻧزد آﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﻗران ﺷرﯾف ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھر ﻣﺳﺟدی
ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ در آن ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺷﺎﺧﮫ ﻣﮑﺗب ﺣﺑﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .ﺗﻌداد
ﺷﺎﮔردان ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ در ﮐﻧﺎر  ٣۴٠ﺑﭼﮫ ای ﻣﮑﺗب ﺑﮫ ﺣدود  ۴٠٠٠ﻧﻔر رﺳﯾد.
ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﺗرﺑﯾوی ﺑرای ﻣﻼ ھﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐرد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳطﺢ آﻣوزﮔﺎران ﻣﻧظم آﻣوزش
دھد.
او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اراﯾﮫ ﮐرد و از اﻣﯾر اﺟﺎزه ﮔرﻓت ﮐﮫ آﻣوزش اوﻟﯾﮫ ﻣﻌﯾﺎری در ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎﯾد اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷد.
او ﻣوﻟوی ﻧﺟف ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻔﺗش ﻣﮑﺎﺗب ﺷﺎﺧوی ﻣﻘرر ﮐرد .ﺳﮫ ﻣﻌﺎون ﺑراﯾش داد:
ﻏﻼم ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ،ﻋﺑداﻟﻐﻔور و ﻋﺑداﻟﺣق .ھر ﺳﮫ ﭘﺗﺎن ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ در ھﻧد ﭘﻧﺎھﻧده ﺑودﻧد و ﺗﺎ
ﺳطﺢ ﺻﻧوف وﺳطﯽ آﻣوزش داﺷﺗﻧد.
ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ھﺎ ،ﮐﺎﻏذ ،ﻗﻠم وﻏﯾره ﺑرای ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﺑدل ھزﯾﻧﮫ ﻣﮑﺗب ﻓراھم ﺷد .ﺳﮑﺎﻟرﺷﯾپ
ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﻣﺳﺗﺣق ﺑﮫ ﻧرخ  ٢ﺗﺎ  ١۴روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ در ﻣﺎه اﻋطﺎ ﮔردﯾد .ﺣدود  ٨٠ﻓﯾﺻد
ﺷﺎﮔردان ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺳﮑﺎﻟرﺷﯾپ اﻧد .ﯾﮏ داﮐﺗر ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﮑﺗب وﺻل اﺳت .در اول اﻣﯾراﻟدﯾن
ﻣﻌﺎون ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﮐن ھوﺷﯾﺎرﭘور ﺑرﮔزﯾده ﺷد ،اﻣﺎ او ﺗوﺳط داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ رد ﮔردﯾد ،ﺑﺎ
ﺳوی ظن اﯾﻧﮑﮫ او راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارد .ﺣﺎل ﻣﻌﺎون ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ دﻓﺗر ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗدوﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﺎز ﺷده اﺳت ،طورﯾﮑﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﺎﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ
ﭘﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده و ﭼﺎپ ﺷود .ﺗﺎ اﯾن وﻗت ﮐﺗﺎب ﺑﮫ دوردﺳت ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﯾت
اﺳﻼم ﻻھور ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷد .ﻓﺎرﻏﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر در اﯾن ﺷﻌﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺟﻐراﻓﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ زﯾر آﻣﺎدﮔﯽ ﻗرار داﺷت.
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ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﻧﺎم ﺣﯾدر ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﺎﺳﺗر ﺗﻣرﯾﻧﺎت از ﮔﺟرات ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ١٠٠روﭘﯾﮫ در ﻣﺎه
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ورزش و ﺗﻣرﯾﻧﺎت در ﻣﮑﺗب اﺟﺑﺎری ﺷد.
آﺧرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ داﮐﺗر اﻧﺟﺎم داد ،ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ در آن او و ﻓﺎرﻏﺎن
ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾﮕر در ﺗدرﯾس ﻣردم اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ دروس آزادی و اﺳﺗﻘﻼل ﺳﮭم ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣردم
ﺧون ﮔرم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧطﺎﺑﮫ ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﯾﺳﮫ ﺳﺎزی ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ آزادی
و اﺳﺗﻘﻼل ﺷروع ﮐردﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث ﻧﺎﺑودی داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ و رﻓﻘﺎی او ﮔردﯾد.
آﻧﮭﺎ در زﻧدان اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از رﻓﻘﺎی آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﯾﮭوده از دﺳت دادﻧد.
ﺟدوﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ داده ﺷده ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻌداد ﺻﻧوف و ﻣﺿﺎﻣﯾن آﻧﮭﺎﺳت .ﺻﻧف رﺷﯾدﯾﮫ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎز ﺷد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﺑود ،ﭘﺳر ﻧذﯾر ﺻﻔرﺧﺎن ﮐﮫ ﭘس از آن ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ داﮐﺗر
ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ﺷد.
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺻﻧوف ﭘس از ھر رﺑﻊ ﺗوﺳط آﻣوزﮔﺎران آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و آﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺗوﺳط ﻣدﯾر ھداﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اﺧذ ﻣﯽ ﮔردﯾد.
ﺟدول ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺻﻧوف ،ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﺣﺎﺿری
ﺷﻣﺎره

ﻧﺎم ﺻﻧف

ﺣﺎﺿری

ﻣﺿﺎﻣﯾن

ﺻﻧوف اﺑﺗداﯾﯽ ﭘﺎﯾﯾن
١

اﺑﺟد ﺧوان ،ﺑﺧش اﻟف

ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻋرﺑﯽ ،اﻋداد و ﺧط

۴۴

٢

اﺑﺟد ﺧوان ،ﺑﺧش ب

ھﻣﺎن

۴٢

٣

اﺑﺟد ﺧوان ،ﺑﺧش ج

ھﻣﺎن

٣٨

ﺻﻧوف اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺎﻻ
۴

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ادﻧﯽ ،ﺳﺎل اول ،اﻟف

ﭘﺎرﺳﯽ ،دﯾﻧﯾﺎت ،ﻗرآن ،ﺧط ،رﯾﺎﺿﯽ

۴٠

۵

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ادﻧﯽ ،ﺳﺎل اول ،ب

ھﻣﺎن

۴٠

۶

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ادﻧﯽ ،ﺳﺎل دوم ،اﻟف

ﭘﺎرﺳﯽ ،ﭘﺷﺗو ،ﺟﻐراﻓﯾﮫ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻗرآن ،ﺧط ،دﯾﻧﯾﺎت،
روﺳﯽ* ،ارﻗﺎم و ﺳﯾﺎق

٣۵

٧

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ادﻧﯽ ،ﺳﺎل دوم ،ب

ھﻣﺎن

٣۵

٨

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ادﻧﯽ ،ﺳﺎل ﺳوم

ﭘﺎرﺳﯽ ،دﯾﻧﯾﺎت ،اردو ،ﻗرآن ،ﭘﺷﺗو ،ﺟﻐراﻓﯾﮫ،
ارﻗﺎم و ﺳﯾﺎق ،اﻣﻼ ،رﯾﺎﺿﯽ ،روﺳﯽ

٣٠

ﺻﻧوف ﻣﺗوﺳطﮫ
٩

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻋﻼ ،ﺳﺎل اول

رﯾﺎﺿﯽ ،ﭘﯾﻣﺎﯾش ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻋرﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺟﻐراﻓﯾﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ** ،ﭘﺷﺗو،
دﯾﻧﯾﺎت ،اردو ،ﻗرآن ،ارﻗﺎم و ﺳﯾﺎق ،ﺳﺎﯾﻧس*** ،اﻣﻼ ،روﺳﯽ
85

٢۵

١٠

ﺻﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻋﻼ

١٠

ھﻣﺎن

ﺻﻧوف ﻋﺎﻟﯽ
١١

رﺷﯾدﯾﮫ ،ﺳﺎل اول

١٢

رﺷﯾدﯾﮫ ،ﺳﺎل دوم

رﯾﺎﺿﯽ ،ﭘﯾﻣﺎﯾش ،ھﻧدﺳﮫ ،اﻟﺟﺑر ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،رﻗم و ﺳﯾﺎق ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻋرﺑﯽ
دﯾﻧﯾﺎت ،ﺗﺟوﯾد ،ﺳﺎﯾﻧس ،ﺟﻐراﻓﯾﮫ ،اردو ،ﭘﺷﺗو ،روﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ

١

ھﻣﺎن
٣۴٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
--------------------------------------------------------------* ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﮫ ﻣﻌﻠم دارد و ﻧﮫ ﮐﺗﺎب.
** ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم زﯾر ﮐﺎر اﺳت.
*** ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺳﺎﯾﻧس ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﻧد.

ﯾﺎدداﺷت – ﯾﮏ ﺻﻧف ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ/رﺳم ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﮑﺗب وﺻل اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣدود  ١۵ﭘﺳر ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده و ھر
ﯾﮏ ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺳﮑﺎﻟرﺷﯾب دارﻧد .ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺑﻠﯽ آﻣوزﮔﺎر آﻧﮭﺎﺳت .او ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻣﺎدرزاد اﺳت و
در »ﺳری-ﻣﻠﯽ« درﮔﯾر ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﮭﺎرت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ اش در ﻧﻘﺎﺷﯽ ،او را از زﻧدان ﻧﺟﺎت داد .او ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود در ﻣﮑﺗب
ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ زﯾر ﻣراﻗﺑت ﭘوﻟﯾس اﺳت.

ﻣﮑﺗب از ﻣﺎرچ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎزھم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﺎز ﻧظﺎرت در رﻧﺞ اﺳت .ﺳرﻧوﺷت اش در
ﺣﺎﻟت ﻟرزان ﻗرار دارد .ﺣﺎﻓظ اﺣﻣد اﻟدﯾن در راس آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣوﻗﺗﯽ ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑرﺧﯽ از ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﺎن
ﺑﻧﺎم ھﻧدﯾﺎن آﻣوزش دﯾده ﺷﺎﯾد اﻣﯾر را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﻧدﯾﺷﮫ آﻣوزش رﻋﺎﯾﺎی ﺧود
را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد ،اﻣﺎ او ﺗﺎﮐﻧون ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﭼﻧﯾن
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر از ﮐﻧﺎر ﺗﻌﻣﯾر ﻣﮑﺗب ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐرد ،ﻋﺎدت داﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻗﯾﻘﮫ
در آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐرد و »ﺳﻼم« ھﺎی ﺷﺎﮔردان و ﺑﻌﺿﯽ آﻣوزﮔﺎران را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت؛ اﻣﺎ
ﭼﻧد روز ﭘﯾش وﻗﺗﯽ از آﻧﺟﺎ ﮔذﺷت ،ﺷﺎﮔردان و ﺑﻌﺿﯽ آﻣوزﮔﺎران آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
در ﯾﮏ ﺻف اﯾﺳﺗﺎده ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑرای اﻣﯾر ﺳﻼم دھﻧد؛ اﻣﺎ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت روی ﺧود را
ﺑﮫ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑرﮔرداﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﻧداﺧت .اﯾن وﺿﻊ ﻣوﺟود دﻓﺗر آﻣوزش در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﯾﻔزاﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ در ﺣﺎﻟت ﺑﮭﺑودی از ﺣﺎﻟت ﮐوﻣﺎ
ﺑود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ اﻓﺗﯾده اﺳت .ﺣﺎﻓظ اﺣﻣد اﻟدﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر ھداﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎ اﻓزودن دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻓﺎرغ دﯾﮕر از ھﻧد ﺗﻘوﯾﮫ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ھﻧوز از
آھﻧﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ ﺑﮫ آن داده ﺑود .ﻣدﯾر ﻣوﺟود ﺿﻌﯾف اﺳت و ﻣﻌﻠوم
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ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧرژی ﺑﺎﺷد .اﻣﯾر در  ١٩٠٨ﺑودﺟﮫ آن را از ﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ اﻓزاﯾش
داد و ﺗﻣﺎم ﺻﻼﺣﯾت را ﺑﮫ داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ اﻋطﺎ ﮐرد ﺗﺎ ﻣﻘدار اھدا ﺷده را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ
در آﻣوزش ﻣﺻرف ﮐﻧد .ھداﯾﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت دوردﺳت داد ﺗﺎ ﭘﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود
را از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات داﮐﺗر اﺑراز ﮐﻧﻧد و ﮐﺎر آﻣوزش ﭘﯾﺷرﻓت ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ ﻧﻣوده ﺑود ،اﻣﺎ
ﺳوﮔواراﻧﮫ ﺗوﺳط »ﺳری-ﻣﻠﯽ« در »ﺟواﻧﯽ ﻏرق ﺷد« .اﻣﯾر ﭘس از ﺧﯾﺎﻧت داﮐﺗر
ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل آﻣوزﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﮑﺗب ھﻧوز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺗﺎ ﺣﺎل ھﯾﭻ روزﻧﺎﻣﮫ ای در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷر ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل
زﯾر ﻧظر ﺑود ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﻧﺎم »ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر« ﺑﺎ ﻧﺎم اﻣﯾرﻣوﺟود ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد و
ھم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﻧﺷر ،ﺗوﺳط ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن
ﺗﺎﯾﯾد ﺷود؛ ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ھم اﮐﻧون ﻣﻧﺗظر ﺗﺎﯾﯾد ﺳردار ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﻧوز
ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﭘوﺷﯾده اﺳت ،زﯾرا ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻋﻣﯾﻘﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻣوﺳﺳﺎت ﺟدﯾد
وﺟود دارد.
ﻧﺷرات
ﺷﺎﺧﮫ ﻧﺷرات ﮐﮫ در آن ﻓﺎرﻏﺎن ﻋﻠﯾﮕر در ﮐﺎرھﺎی ﺗرﺟﻣﮫ اﺳﺗﺧدام ﺷده اﻧد ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﮑﺗب
ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺗب درﺳﯽ ﺑرای ﻣﮑﺗب در ﺣﺎﻟت ﺗدوﯾن
ﻗرار دارد .اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻓرﻣﺎﯾش داده
ﺷود .در » ١٩٠٩اﺳرار درﺑﺎر ﻟﻧدن« ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑرﮔردان ﺷد و زﻣﺎن زﯾﺎد و اﻧرژی ﺷﺎﺧﮫ
ﻧﺷرات ﺿﺎﯾﻊ ﮔردﯾد.
دﻓﺗر اﺳﺗﺧﺑﺎرات
اﻣﯾر در اﯾن اواﺧر دﻓﺗر اﺳﺗﺧﺑﺎرات را در ﺧطوط اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول ﺑﺎزﺗﻧظﯾم ﮐرده اﺳت و
ﻣن ﻗﺑﻼ ﯾﮏ ﻧﻘل ھداﯾﺎت ﻣﻔﺻل ﺗوﺳط اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت در ﺑﺎره ﻣوﺳﺳﮫ ﺟدﯾد را ﺑﮫ دﻓﺗر
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ﺧﺎرﺟﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ام .اﺧﺑﺎر-ﻧوﯾﺳﺎن ﭘرداﺧﺗﯽ/ﻣﻌﺎﺷدار در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور و ﺑﺎ ھداﯾﺎﺗﯽ
ﺑرای ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﮔزارﺷﺎت ﻣﻧظم ﺑﮫ اﻣﯾر از طرﯾق ﻧظر ﺻﻔرﺧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧد .اﯾن دﻓﺗر
ھﻧوز در ﺣﺎﻟت ﻧوزادی ﻗرار دارد و ﺗﻧﮭﺎ آﯾﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﺧﻔﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت و اﻓﻐﺎن ھﺎ اﺳﺗﻌداد ﺧﺎﺻﯽ در آن دارﻧد .رﺋﯾس
دﻓﺗر اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظر ﺻﻔر ﺧﺎن اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔزارﺷﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه اﻣﯾر ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن )وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ( ﻧﯾز ﺟﺎﺳوﺳﺎﻧﯽ دارد و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود را ﺑرای
اﻣﯾر ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋرﺻﮫ ﻋﻣده اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ اﺟﻧﺳﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ اﯾن
را وظﯾﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد ﺗﺎ از ھر ﯾﮏ و از ھر ﺣرﮐت ﮐﺎرﻣﻧدان اﺟﻧﺳﯽ
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘﯾﺷﮑش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای »ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﻔﯽ« اﺟرا ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﻌﺎش ھﺎی آزاد ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﻧﺳﯽ را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ از
آﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﻧد .ﻣن ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﭘﯾﺷﯾن ،اﺧﺑﺎر را در ﺑدل
ﭘرداﺧت ﭘول ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن داده اﻧد .ﻣن ﮔزارش ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت
داده ام ﮐﮫ ﺿرورت ﺑﮫ ﺗﮑرار آن در اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺷورا
اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﺗﺧت ،ﺷورای ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو روی ﻣﺳﺎﯾل دوﻟﺗﯽ ﺗﻧظﯾم
ﮐرد ،اﻣﺎ ﭘس از زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ﮐﺎر ﺷورا ﺑﺳﯾﺎر ﮐُﻧد ﺷد و ﭘس از وﻗوع »ﺳری-ﻣﻠﯽ« ]دﺳﯾﺳﮫ
داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻐﻧﯽ ﺑرای ﺳﻘوط ﺳﻠطﻧت اﺳﺗﺑدادی و ﺑرﻗراری ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ[ در ١٩٠٩
دﯾﮕر ھرﮔز داﯾر ﻧﺷد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﻣﯾر در ﻣﯽ  ١٩٠٩دو ﺷورای دﯾﮕر – ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ –
ﺗﻧظﯾم ﮐرد .دوﻣﯽ ﻗﺑﻼ ﮐﺎرھﺎی ﺧود را آﻏﺎز ﮐرده و اﻋﺿﺎی اوﻟﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻣﺷﺎوره
ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻧﺎﻣزد ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده اﻧد .ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن
در ھر دو ﺷورا ﭼوﮐﯽ دارد.
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ﻓﺻل ﺷﺷم – دادﮔﺎه ھﺎ و ﻗﺎﻧون
دادﮔﺎه ھﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮭﺎر دادﮔﺎه در ﮐﺎﺑل وﺟود دارد:
 .١دادﮔﺎه اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ،اﻣﯾر.
 .٢دادﮔﺎه ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ،ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧت.
 .٣دادﮔﺎه ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ،ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧت.
 .۴دادﮔﺎه ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن ،ﻋﯾن اﻟدوﻟﮫ.
ﺗﻣﺎم ﻋرﯾﺿﮫ/دادﺧواﺳت ھﺎ ﺑرای اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺗﻣﺑر  ١٠روﭘﺑﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ دارد و در ﯾﮏ
ﻓورﻣﮫ ﭼﺎﭘﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .دادﺧواﺳت ھﺎی ﻧواﺣﯽ دوراﻓﺗﺎده در ﯾﮏ ﺑﮑس ﺑﺳﺗﮫ در ﻣرﮐز
ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ و وﻻﯾت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮑس دادﺧواﺳت ھر ﺷش ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورده ﻣﯽ
ﺷود و در زﯾر ﻧظر ﯾﮏ ﮔﺎرد ﺧﺎص در ﺷﻌﺑﮫ ﺧود اﻣﯾر ﺑﺎز ﮐرده ﻣﯽ ﺷود .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت
دادﮔﺎه را در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ و ﻣوارد ﻧﺎﯾﺎب داﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑرای ﻣدت ھﺎی ﻏﯾرﻣﻌﻣوﻟﯽ
ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽ اﻓﺗد .دادﮔﺎه ھﺎی دﯾﮕر ﻓﻘط وﻗﺗﯽ داﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺳرداران وﻗت اﺿﺎﻓﯽ
ﺑرای ﺗدوﯾر آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی دادﮔﺎه ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ،ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻧﯾﺎز دارﻧد
ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت را ﭘﯾش از ﺗدوﯾر آن ﺑدﺳت آورﻧد .ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧوﺷﺗﺎری و ﻟﻔظﯽ
در اﯾن دادﮔﺎه ھﺎ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳرداران ﻗدرت دارﻧد ﺗﺎ دﺳﺎﺗﯾر ﻧﮭﺎﯾﯽ را در ﺗﻣﺎم ﻣوارد
ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه آﻧﮭﺎ راﺟﻊ ﺷده اﺳت؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺿﺑط اﻣوال ،ﺣﺑس و
ﻣرگ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺻدﯾق اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت دارد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ را در ﺣﺿور ﺟواﻧب ﻣﯽ ﺷﻧود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت اﺳت .اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ھر دو ﺟﺎﻧب ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﮭم و ﻣداﻓﻊ را ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺿﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺻﺎدر ﮐﻧد .اﻣﯾر ﺑﻌدا ورود ﻣﺧﺗﺻری ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺿﯾﮫ ﺑوده و ﻓرﻣﺎن ﺑرای ﺟواﻧب ذﯾرﺑط اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷود .ﺷﮑﺎﯾﺎت وارده ﺗوﺳط
اﺷﺧﺎص اﺳﺗﺧدام ﺷده در دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ در دادﮔﺎه ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧت ﺷﻧﯾده
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ﻣﯽ ﺷود؛ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﺻﮫ دار ھﺎ )ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﻣﻧظم( در دادﮔﺎه ﺳردار اﻣﺎن ﷲ
ﺟﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷود.
دادﮔﺎه ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز در ﮐﺎﺑل و ھم در ﻣرﮐز ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ و وﻻﯾت وﺟود دارد .ﭼون ﺑﺻورت
ﻋﺎم ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷود ،دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر
ﻗﺎﺿﯽ ھﺎ و ﻣﻔﺗﯽ ھﺎﺳت .ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺿﺎوت ﺧود در ﻣوارد ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻋﻣده را ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﻣﯾر ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد .ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘط در ﻣوارد ﺧﺎص ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .دادﺧواﺳت ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺳوﮔﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎط در ﺳوﮔﻧد ﺧوری در زﻧدﮔﯽ روزﻣره اﻧد ،ﺑﺻورت ﺟدی
از دادن ﺷﮭﺎدت ﻏﻠط در ﺑﺎﻻی »ﻗرآن« در دادﮔﺎه ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت در
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻧﺎﭼﯾز و ﺑدﯾﮭﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎی دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را ﺗوﺳط
ﺳوﮔﻧد ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﻧد .ﺑﺻورت ﻋﺎم ،اﻧﺗﻘﺎل ﭘول ﺑﺻورت ﻟﻔظﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﻓﻐﺎن
ھﺎ ﺑدھﯽ ﺑد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗرض دھﻧدﮔﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻣوارد ﻧﺎﯾﺎب ﻣﻔﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ از ﻗﺎﺿﯽ ھﺎ و ﻣﻔﺗﯽ ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧرخ ﻣﻔﺎد ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از دوﻧﯾم ﻓﯾﺻد
در ﻣﺎه ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻧدو ھﺎ ﻣﻔﺎدی ﺑﺎ ﻧرخ  ۵اﻟﯽ  ٧ﻓﯾﺻد در ﻣﺎه اﺧذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ دادﮔﺎه
ھﺎی ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ھرﮔز ادﻋﺎ در ﺑﺎره ﻣﻔﺎد را اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﻧد .وام ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺑرای آﻧﮑﮫ
ﺑﺎور ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﻧد و ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺻورت ﻓوری ﺿرورﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ آﯾﻧده ﺧود را ﺗﺎﻣﯾن
ﮐﻧﻧد ،ﮔﺎھﯽ از ﭘرداﺧت ﻣﻔﺎد طﻔره ﻣﯽ روﻧد.
اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺗوﺳط دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ
وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﮑم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﯽ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ،اﻓراد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث »ﻣﺣﺻل ھﺎ« ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣﻘدار ﻓرﻣﺎن را ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد و ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣوﻗﻌﯾت ﺑدھﮑﺎر و
ﻣﻘدار ﭘول ﺣﮑﻣﯽ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﯾروی »ﻣﺣﺻل« در ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﺿﯽ-ﺑدھﮑﺎر ﻣﮭﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد
و در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﭘول ﻣورد ﻧظر ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﭘرداﺧت ﺷود .ﭼون اﯾن ﭘروﺳﮫ
ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧوب ﺑرای »ﻣﺣﺻل« و ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ رﻧﺟش زﯾﺎد ﺑرای ﻗﺿﺎوت-ﺑدھﮑﺎر
اﺳت ،ﻣﻘدار ﺣﮑﻣﯽ ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﻣﯽ ﺗوان اﻓزود ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
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ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﭘس اﻓﺗﺎده ﻋواﯾد زﻣﯾن و ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق ﺣﮑوﻣت اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﻋوض اﻓراد ﺷﺧﺻﯽ ،ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺻد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺷﯾوه ﯾﮏ ھزﯾﻧﮫ دو
ﻓﯾﺻد ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دوﻟت ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
دادﮔﺎه ھﺎی ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ در اﻣورات اداری ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ﺻﻼﺣﯾت
ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺟراﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار دارد .ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت دوراﻓﺗﺎده و ﺣﺎﮐم ھﺎی زﯾردﺳت آﻧﮭﺎ ﻋﻣدﺗﺎ
در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻋواﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ھم ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟرﻣﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن
ھﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﺣﮑم ﺣﺑس و ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد دﯾﮕر را ﻧدارﻧد و ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺟدی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺻﻼﺣﯾت دارﻧد ﺗﺎ ﻣﺗﮭم را ﺷﻼق ﺑزﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷت ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﮔر
در اﺟرای اﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺎﻋث ﻣرگ ﻣﺗﮭم در اﺛر ﺷﻼق زدن ﺷوﻧد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣدت
ﻧﺎﻣﻌﯾن ﺑﺎزداﺷت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ھﯾﭻ اﺧطﺎری از ﺑرﺧورد آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗر داده ﻧﻣﯽ ﺷود!
ﻣﺗﮭم ﺑرای ﺳﺎل ھﺎ در ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و زﻧدان ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺷﮭﺎدت ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧده ای ﺑرای
اﯾن ﺣﺎﻟت اﺳﻔﻧﺎک اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن دوره دراز ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺣﺑس ﺗوﺳط زﻧداﻧﯾﺎن اﺣﺳﺎس
ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﭼون آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﺷﺧﺎص واﻗﻌﺎ ﻣﺟرم اﻧد و ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮭﺗر در ﺑﺎره ﺗﺻﻣﯾم
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧوﯾش را ﻧدارﻧد .ﻣردم ﻧﯾز ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ھﻣدردی ﺑﺎ ﻣﺗﮭم ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد ،آﻧﮭم
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ اﺑراز ھﻣدردی ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺧص واﻗﻌﺎ ﻣﺟرم
ﮔﻧﺎه اﺳت .ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺳﺎده اﺳت و ﺗﺧﻠف ھﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺟرات ﻣﻧداﻧﮫ و ﻗﺻد ﻗﺑﻠﯽ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ ﺟرم ﺧود اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻣواردی ﮐﮫ
ﻣﺗﮭم درﺧواﺳت »ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ« ﮐﻧد ،ﺣﻘﺎﯾق واﻗﻌﯽ از ﻣدارک ﺷﺎھد ھﺎ اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ آزاد اﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﮭم را ﺷﮑﻧﺟﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾق را ﺑدﺳت آورد و ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺧود ﻗﺎﻧﻊ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﻣﺟرم اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ھﯾﭻ ﻗﺎﻧون داﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد
و اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ھﻧوز ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق را ﻣﻐﺷوش ﺳﺎزﻧد
و ﺑرای آن رﻧﮓ ﺑدھﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣردم ﺧوش ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی آﻧﮭﺎ در دادﮔﺎه ھﺎ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷود؛ آﻧﮭﺎ
ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ آن را از طرﯾق ﺳﺎزش و ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت از طرﯾق
ﻣداﺧﻠﮫ اﺷﺧﺎص ﺑزرگ و ﮐﮭن ﺳﺎل ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐﻧﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺷﺧص ﻣﺗﺿرر ﺑﮫ
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ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧد ،درﻋوض ﺑرای ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺗظر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾرد.
دﻻﻟﯾل ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺑرای ﻧرﻓﺗن ﺑﮫ دادﮔﺎه ھﺎ ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .١ﻣﺷﮑﻼت در وﺳﺎﯾل ﮔﻔﺗﮕو و ﻣزاﺣﻣت ھﺎی ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣراﻓﻌﮫ در ﺗﺣﻣل
ﺳﻔر دراز ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده و ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﺳﯾر ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 .٢ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای اﻗﺎﻣت در ﻣراﮐز دادﮔﺎه ھﺎ ﺑرای دوران طوﻻﻧﯽ
ﻏﯾرﺿروری و ﺿﯾﺎع وﻗت در ﻏﯾﺎﺑت از ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﺎ
ﻣﺎﻧﻧد آن ھﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑت و دواﻣدار ﺑﺎﺷد.
 .٣ﺣﺿور اﺟﺑﺎری ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﺗﺎ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﮫ در آن ﭘوﻟﯾس ھﺎ ﻧﮕران
اﻧد.
 .۴ﻧﺑود ﺻداﻗت ﻣﻘﺎﻣﺎت و زﺣﻣﺎت ﺑﻌدی ﺟواﻧب ذﯾرﺑط.
ﻣﺟﺎزات
ﻣﺟﺎزات در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺷﯾوه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﻣﻔﺻﻠﯽ از آﻧﮭﺎ
اراﯾﮫ ﮐرد ،ﭼون ھر روز ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾدی اﺧﺗراع ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧم
ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ آن را اراﯾﮫ ﮐﻧم:
 .١از دھن ﺗوپ ﭘراﻧدن – اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺟﺎزات ﺑرای اﻏﺗﺷﺎﺷﯾون ،داﮐوھﺎ ،ﻓﺗﻧﮫ ﮔران و اﻣﺛﺎل
آن اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﻧﮭﮑﺎر ﺟراﯾم ﻧوع ھﯾروﯾﯾن ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات
ﻧﻣوﻧوی ﺑدھﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺣوﺻﻠﮫ ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،دﺳﺎﺗﯾری ﺑرای ﺗﺧرﯾب ﻓوری
اﺷﯾﺎی ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺧود ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺟﺎزات ﺷود ،او را ﺗوﺳط
ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﻠﺢ دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣوده و در دھن ﯾﮏ ﺗوپ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗوپ را ﺑﺎ ﭘودر ﭘر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و وﻗﺗﯽ ﺗوپ ﻓﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑدن او ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺳﻣت
ﺑﺎﻻی ﺑدن او ﺑﮫ ﻗﺳم ﺗوﺗﮫ ھﺎ در ھوا ﭘراﮔﻧده ﻣﯽ ﺷود.
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 .٢ﺣﻠق آوﯾز ﮐردن – اﯾن ﻧوع ﻣﺟﺎزات ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑرای دزدان و راھزﻧﺎن داده ﻣﯽ
ﺷود؛ و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﻣﺎﯾﮫ رﻧﺟش اﻣﯾر ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﻔﺗﯽ ﻣﻘر ﮐﮫ
در  ١٩٠٧ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﺧت ﺳرک ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرده ﺑود ،ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺟﺎزات ﺷد .ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺳرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ »ﺳﻼح ﻣوﺟود« را ﻓﯾر ﮐرده و اﺳپ ھﺎی ﺣﺎﻣل اﻣﯾر را ﺗرﺳﺎﻧده ﺑود،
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳرﻧوﺷت دﭼﺎر ﺷد.
 .٣ﮔﻠو ﺑرﯾدن – اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺗوﺳط دادﮔﺎه ھﺎ ﺑرای ﻗﺎﺗﻼن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ اﺗﮭﺎم ﻗﺗل
ﺛﺎﺑت ﺷود و دادﮔﺎه زﻧداﻧﯽ را ﻣﺟرم ﺑداﻧد ،او را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﻣﻘﺗول ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎ آزادی
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﻣﺟﺎزات ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﺑﺧﺷد .ﺷﺧص ﻣﺟرم ﺗوﺳط ﮔﺎرد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﺣل
اﻋدام ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر اﺳت .ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ
زﻧداﻧﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد .ﺳﭘس ﻧواری روی ﭼﺷم ھﺎی او ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود و اﻗﺎرب ﻣﻘﺗول ،ﻣرد ﯾﺎ زن ،ﮔﻠوی ﻗﺎﺗل را ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺑرد .ﻣواردی وﺟود
داﺷت ﮐﮫ ﻣن ﺷﺎھد ﻣرگ ﯾﮏ ﻗﺎﺗل در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑودم ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺣل اﻋدام ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﺧﯾﻣﮫ ﻣن ﺑود و ﻣن از آﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎم ﺻﺣﻧﮫ را دﯾدم .ﯾﮏ زن در اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮫ ﻗﺗل ﺷوھرش ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎﺗل را ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه ای وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﮐﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘداری از ﺧون او را ﻧوﺷﯾد ﮐﮫ از ﮔﻠوی
ﺟﺳد ﺟﺎری ﺑود .اﻗﺎرب ﻣرد ﻣﺣﮑوم ﻣﻌﻣوﻻ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس ﻋﻔو و ھﻣدردی
ﻣوﺟب ﺑﺧﺷﺎﯾش او ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﻣوارد ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺷوﻧد .ﻣن در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ
ﺳﺎل اﻗﺎﻣت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺻرف ﺷﺎھد ﯾﮏ ﻣورد ﺑودم ﮐﮫ ﻗﺻﺎص )زﻧدﮔﯽ ﻗﺎﺗل( ﺑﺧﺷﯾده
ﺷد.
 .۴ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐردن ﯾﺎ از ﮐوه ﻟول دادن – اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑرای ﻣرﺗدان داده ﻣﯽ
ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻘﺎﯾد اﺳﻼم ﻣرﺗﮑب ﺷود و ﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب زﻧﺎ
ﺷوﻧد .ﻣﺟرم ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻗﻠﮫ ﮐوه ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ،در ﮐﻧﺎر ﺷﮭر ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ دﺳت ھﺎﯾش از
ﭘﺷت ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و از ﺑﺎﻻی ﭘرﺗﮕﺎه ﻟول داده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﺟرم ﺗﺎ ﻣرگ ﺳﻧﮕﺳﺎر
ﻣﯽ ﺷود .دﺳت ھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾش را ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و در روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﻧد .ﺳﭘس ﻣﻼی ﭘﯾﺷوا
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ﯾﮏ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﮐﻠﮫ ای او ﻣﯽ زﻧد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آھﺳﺗﮕﯽ ﺟﻠو ﺑرود ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎران ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺗوﺳط اﻓراد زﯾﺎد ﺑر ﺳر او ﻣﯽ ﺑﺎرد،
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺳد او در زﯾر ﺗوده ای ﺳﻧﮓ ھﺎ دﻓن و در زﯾر ﺳﻧﮓ ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷود.
 .۵ﺑﺎ ﻣرﻣﯽ )ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ﯾﺎ ﺗﻔﻧﮓ( ﮐﺷﺗن – اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺟﺎزات ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ داده ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺧطﺎھﺎی ﺟدی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دوﻟت ﺷود .ﻣﺟرم ﺗوﺳط ﻣرﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 .۶ﭼﺷم ﮐﺷﯾدن ﯾﺎ ﻗطﻊ دﺳت ،ﭘﺎ ،ﮔوش ،ﺑﯾﻧﯽ ،زﺑﺎن و ﯾﺎ ﺷﮑم ﭘﺎره ﮐردن – اﯾن ﻧوع
ﻣﺟﺎزات ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑرای دزدان داده ﻣﯽ ﺷود.
 .٧ﺧﻔﮫ ﮐردن – اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯽ و ﺑرای ﺑدﺧواھﺎن دوﻟت داده ﻣﯽ ﺷود.
اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺧودش ﯾﮑﺑﺎر ﻣردی را ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه در اﺗﺎق ﺧود ﮐﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﺗن دھﺎن او
ﺗوﺳط ﺑﺎﻟﺷت.
 .٨در ﺳﯾﺎه ﭼﺎه اﻧداﺧﺗن – ﻣﺗﺧﻠﻔﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺑزرگ ﻣﺣﮑوم ﺷده و ﺑﻌﺿﺎ ﺑﺎ ﻣرگ
طوﻻﻧﯽ ﺑﻣﯾرﻧد ،در ﭼﺎه ﻋﻣﯾﻘﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻣﯽ در ﺑﺎﻻی ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ روزﻧﮫ دارد
و ﺑرای ورود ﯾﮏ ﻧﻔر اﺳت .ﺳﯾﺎه ﭼﺎه ﺗوﺳط ﮔﺎرد ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﺷود .روزاﻧﮫ ﺑرای ﻣﺟرم
ﺻرف ﯾﮏ ﻣﻘدار ﮐم ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ،طورﯾﮑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗﺷدﯾد ﺷود و او ﺑﺎ
اھﺳﺗﮕﯽ و ﻣرگ ﺷدﯾد ﺑﻣﯾرد.
 .٩ﺿﺑط اﻣوال و ﺗﺑﻌﯾد ﮐردن – اﯾن ﯾﮏ ﻣﺟﺎزات اﺿﺎﻓﯽ اﺳت و ﺑرای اﻗﺎرب اﻏﺗﺷﺎﺷﯾون
ﯾﺎ ﻣﺟرﻣﺎن ﺟدی ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺗﻧﮫ ﮔران ،ﻗﺎﺗﻼن وﻏﯾره ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آن داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﺧﻠف
راﺑطﮫ داﺷﺗﻧد.
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 .١٠در ﻗﻔس )آھﻧﯽ( اﻧداﺧﺗن – در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دو ﻗﻔس وﺟود دارد ﮐﮫ در دو ﻣﺣل در
ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﺟﻼل اﺑﺎد ﻗرار دارد و اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺷده آﻧﮭﺎ ھﻧوز ھم ﺷﺎھد اﯾن ﻧوع
ﻣﺟﺎزات اﺳت .اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺑرای راھزان ﻣﻌﺗﺎد داده ﻣﯽ ﺷود و ﻗﻔس در ﻣﺣﻠﯽ آوﯾزان ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ راھزﻧﺎن ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﺷده اﻧد .ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑرای ﻣراﻗﺑت آن ﺗوظﯾف ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ آﺧرﯾن ﻧﻔس ﺧود را ﺑدھد .اﯾن ﻣﺟﺎزات اﺛرات ﺑﺳﯾﺎر دردﻧﺎﮐﯽ در ﺑﺎﻻی
اﻗﺎرب ﺷﺧص ﻣﺣﮑوم دارد.
 .١١ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردن – ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی زﯾر در ﻣواردی اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺣﻘﺎﯾق را
ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﯾﺎ اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﺣﮑوﻣﯾن در زﯾر آن ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد:
 .١اﻧداﺧﺗن ﺗﯾل داغ در ﺑﺎﻻی ﺳر.
 .٢ﻓرو ﺑردن ﻣﯾﺦ ھﺎی آھﻧﯽ در دﺳت ھﺎ و ﭘﺎ ھﺎ.
 .٣ﭘﺎﺷﯾدن ﺗﯾل داغ در ﺑﺎﻻی ﺑدن و ﺳﭘس ﻣﺎﻟش ﺳرﯾﻊ آن.
 .۴ﻓﺷﺎر دادن ﭘﺎ در ﺑﯾن دو ﻗطﻌﮫ ﭼوب ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ آن.
 .۵زدن روزاﻧﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎ ﭼوب در ﭘﺷت او.
 .۶زدن زﻧداﻧﯽ در ﮐف ﭘﺎھﺎی او.
 .٧ﮐﻧدن ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﮔوﺷت از ﺑدن.
 .١٢ﺟرﯾﻣﮫ ﮐردن – ھﯾﭻ ﺣدی ﺑرای ﺟرﯾﻣﮫ وﺟود ﻧدارد .اﻣﯾر ﻣﻘدار ﺟرﯾﻣﮫ را ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر
ﻣطﻠق ﺧود ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرادر و دو ﭘﺳر او ﻧﯾز اﯾن ﻗدرت را دارﻧد .ﯾﮏ ﺟرﯾﻣﮫ ٧۵٠٠
روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( اﮐﺛرا ﺑﺎﻻی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺻر ﻗﺗل اﻧد .ﻧﯾم آن ﺑﮫ دوﻟت ﻣﯽ
رود و ﻧﯾم دﯾﮕر ﺑرای اﻗﺎرب ﻣﻘﺗول .ﺟرﯾﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻗﺎرب
ﻣﻘﺗول ﺷﺧص ﻣﺣﮑوم را ﺑﺑﺧﺷﻧد.
 .١٣ﺑﺎج ﭘرداﺧﺗن – وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺧﻠف ﺟدی در ﯾﮏ ﺷﮭرک ﯾﺎ ﻣﺣل ﺧﺎﺻﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود،
ﯾﮏ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﺎج ﺑﺎﻻی آن ﺷﮭرک ﯾﺎ ﻣﺣل ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود؛ ھر ﺑﺎﺷﻧده ﺑﺎﯾد ﺳﮭم ﺧود را در
ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﭘردازد .اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧوع زﯾﺎن آور ﻣﺣﺳوب ﻧﺷده اﺳت و ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل ﻣﻌﯾن
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ﻣﻔﯾد ھم ﺑوده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ دزدی ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﭘوﻟﯾس ﮔزارش ﺷود ،ﻓورا ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
از طرﯾق ﮐﻼﻧﺗر آﻏﺎز ﺷده و ﺳﺎﯾر ﻣردان ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام ﺑﺎﯾد ﺟزﯾﯾﺎت دﻗﯾق اﻣوال دزدی و
ارزش آن را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ارزش ﺗﺧﻣﯾن ﺷده ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺣل
ﺑﺎزﯾﺎب ﮔردﯾده و ﺑرای ﻣدﻋﯽ داده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای ﺗوﻗﯾف دزد دارای اھﻣﯾت دوم
اﺳت و در ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺗﻣﺎم ﻣﺣل اﺳت ﺗﺎ ﭼﺷم ﺧود را ﺑﺎﻻی
اﺷﺧﺎص ﻣﺷﮑوک ﺑﺎز ﺑﮕذارﻧد و اﺟﺎزه ﻧدھﻧد ﮐﮫ از ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧد و از
اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم واﻗﻌﺎ ﺑﺻورت ھﺷﯾﺎراﻧﮫ ﻣراﻗب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،وﻗوع دزدی ھﺎ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻧﺎﯾﺎب
ﺷده اﺳت.
 .١۴زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن – اﯾن ﺑﮫ ﻧدرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ زﻧدان ﺑﯾﻔﺗد ،ﺑﮫ زودی
ﺑﺗواﻧد از زﻧدان ﺑﯾرون ﺷود .ﻣوارد زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ در آن اﺷﺧﺎص ﻣﺗﮭم ﺑرای اﺗﮭﺎﻣﺎت
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز در زﻧدان اﻧداﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻏﯾرﺿروری ﻣدت ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ
را ﮔذراﻧدﻧد ،ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .دو ﻣورد ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻣن رﺳﯾد .اوﻟﯽ
در  ١٩٠٧ﺑود ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳﻔر اﻣﯾر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻓراه ﺑودم .ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ
ﺷد ﮐﮫ دو ﻧﻔر در ﻣﺣﺑس وﺟود دارد ﮐﮫ  ٨ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دزدی ﭼﻧد ﮐﺑوﺗر ﺑﺎزداﺷت
ﺷدﻧد .در ﻣورد دوم ﺳﮫ ﻣرد ﺣدود  ١٣ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﺟرم دزدﯾدن ﯾﮏ رﯾﺳﻣﺎن از ﯾﮏ ﺧﯾﻣﮫ
دوﻟﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑودﻧد.
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧزد اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن آوردﻧد ،اﻣﺎ ﭼون ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب در آن زﻣﺎن ﻣﺻروف
ﺑودﻧد ،ﻓرﻣﺎن داده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﭼﮭﺎر روز ﺑﯾﺎورﯾد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻗﺿﯾﮫ
را ﻓراﻣوش ﮐردﻧد و ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺣدود  ١٣ﺳﺎل در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد .در اﯾن اواﺧر ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب
اﯾن ﻣﺗﮭﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﮐﺎرﻣﻧد ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن ﭘﺳر ﺳوم اﻣﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﺳردار
اﻣﺎن ﷲ ﺟﺎن را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﻗﺎرب او و دو ﻧﻔر دﯾﮕر را رھﺎ ﺳﺎزﻧد.
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﺟﺎزات ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑردﺑﺎری ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﻌﻠوم
ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣداﻗل از ﺳرﻧوﺷت ﺧود اﻓﺳوس ﺑﺧورﻧد .اﺷﺧﺎص ﻣﺣﮑوم ﺣﺗﯽ در زﻣﺎن
اﻋدام ﺧواھﺎن ﺑﺧﺷش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ﮐﮫ اﻗﺎرب ﻗﺎﺗل ھﻣﯾﺷﮫ
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اﻟﺗﻣﺎس ﺑﺧﺷش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ اﮔر رد ﺷود ،ﺷﺧص ﻣﺣﮑوم ﺑﺎ ﺣﺿور ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ذھن
ﺧود را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻗﺎرب ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷوﯾق ﻗﺗل ﺷوﻧده ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت
ﺻدا ھﺎی ﺑﻠﻧد اﺧطﺎری ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد »ﺣﺿور ذھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎش ،ﺧﺎﻧواده را ﻧﺷرﻣﺎن
وﻏﯾره« .ﻣردی ﮐﮫ اﺟرای اﯾن ﻣﺟﺎزات را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد از اﺟرای ﻓرﻣﺎن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد و
از ﮐﺎر ﺧود اﺣﺳﺎس ﻏرور ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﺟرای وظﺎﯾف ﺧود ﺿﻌﻔﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ
دھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﮭﺑودی در ﻓرﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﯽ آورﻧد .ﻣوارد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣن
رﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣردان ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮭﯽ از اﺣﺳﺎس ﺑﺧﺷش و ھﻣدردی ﻧﺷﺎن دادﻧد.
در ﯾﮏ ﻣورد ﺷوھر ﯾﮏ زن ﻓرار ﮐرده ﺑود و زﻣﺎن درازی ﺧﺑری از او ﻧﺑود .زن او ﺑﮫ
ﻓﮑر اﯾﻧﮑﮫ ﺷوھرش ﻣرده اﺳت ،دوﺑﺎره ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺷوھر اوﻟﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود،
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن ﺧود ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن زﻣﺎن ﺷوھر او )دوﻣﯽ( ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ
ﻗﺿﯾﮫ ﭘﯾش اﻣﯾر آﻣد ،اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ زن ﻣﺳﺗﺣق آن اﺳت ﮐﮫ ھر روز ٢۵
ﺿرﺑﮫ زده ﺷود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎی ﻓرار ﺷوھر دوﻣﯽ ﺧود را اﻓﺷﺎ ﮐﻧد .زن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﯽ
ﻧداﺷت و ﺷﺎﯾد ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺷد ﮐﮫ او در زﯾر ﺿرﺑﺎﺗﯽ درﮔذﺷت ﮐﮫ
ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺑر او زده ﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﻣردان ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺗوان ﺧود او را ﻣﯽ زدﻧد ،ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﺣداﻗل رﺣﻣﯽ ﺑرای او ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد.
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ﻓﺻل ھﻔﺗم – ﮐﺷت و زراﻋت
ﻧﻣﺎﯾش ھﺎ و ﻣوﺳم ھﺎ
ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ ﺑرف ھﺎ آب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﻣﺎﯾش ھﺎ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم »ﺟوﺑﺎس« ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷوﻧد در ﺣوﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎﺑل در روزھﺎی ﻣﻌﯾن ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ظﮭور ﺑﮭﺎر را ﺟﺷن
ﮔﯾرﻧد .ﺧوﺷﯽ ﻋﻣده آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ھﺎ ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی
ﺷﻌﺑده ﺑﺎزان و ورزﺷﮑﺎران اﺳت .ﺧﯾﻣﮫ-زﻧﯽ و ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﺎﯾر ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد
ﻣردم را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣور زراﻋﺗﯽ )ﻗﻠﺑﮫ ﮐﺷﯽ( در روز ﺳﺎل ﻧو در  ٢١ﻣﺎرچ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی
ﭘﯾﺷوا روزی را ﺑرای ﺟﺷن ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دھﻘﺎﻧﺎن را دﻋوت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی در ﻣﺣل ﻣﻌﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﮐﺷت/ﻗﻠﺑﮫ و ﻧرﮔﺎو ھﺎی ﻗﺷﻧﮓ
ﺷﺎن ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣراﺳم ﺗزﯾﯾن ﺷده اﻧد و از ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﻠل ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑرای ﭘﯾروزی
ﻣوﺳم ﮐﺷت دﻋﺎ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﻣردان ﭘﯾﺷوا ﻗﺳﻣﺗﯽ از زﻣﯾن را ﺑﻧﺎم ﺑﺧت ﺧوب ﻗﻠﺑﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺳﺎل زراﻋﺗﯽ ﻣطﺎﺑق ﻣﺎھﮭﺎی ﺷﻣﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .زﻣﯾﻧدارھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل زراﻋت
ﻣﺷﻐول اﻧد ،ﺳﺎل را ﺑﮫ ﻣوﺳم ھﺎی زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده اﻧد:
-

ﻣﺎه ﺧورﺷﯾدی

ﻣﺎه اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﺑﮭﺎر

ﺣﻣل

 ٢١ﻣﺎرچ ﺗﺎ  ٢٠اﭘرﯾل

ﺛور

 ٢١اﭘرﯾل ﺗﺎ  ٢١ﻣﯽ

ﺟوزا

 ٢٢ﻣﯽ ﺗﺎ  ٢١ﺟو

ﺳرطﺎن

 ٢٢ﺟون ﺗﺎ  ٢٣ﺟوﻻی

اﺳد

 ٢۴ﺟوﻻی ﺗﺎ  ٢٣اﮔﺳت

ﺳﻧﺑﻠﮫ

 ٢۴اﮔﺳت ﺗﺎ  ٢٣ﺳﭘﺗﻣﺑر

ﻣﯾزان

 ٢۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﺎ  ٢٣اﮐﺗوﺑر

ﻋﻘرب

 ٢۴اﮐﺗوﺑر ﺗﺎ  ٢٢ﻧوﻣﺑر

ﺗﻣوز

ﺗﯾرﻣﺎه
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زﻣﺳﺗﺎن

ﻗوس

 ٢٣ﻧوﻣﺑر ﺗﺎ  ٢٢دﺳﻣﺑر

ﺟدی

 ٢٣دﺳﻣﺑر ﺗﺎ  ٢٠ﺟﻧوری

دﻟو

 ٢١ﺟﻧوری ﺗﺎ  ١٩ﻓﺑروری

ﺣوت

 ٢٠ﻓﺑروری ﺗﺎ  ٢٠ﻣﺎرچ

---------------------------------------------------زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ دوره ھﺎی زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت:
 .١ﭼﻠﮫ ای ﮐﻼن ﯾﻌﻧﯽ از  ٢٠دﺳﻣﺑر ﺗﺎ  ٢٩ﺟﻧوری.
 .٢ﭼﻠﮫ ای ﺧورد ﯾﻌﻧﯽ از  ٣٠ﺟﻧوری ﺗﺎ  ١٨ﻓﺑروری.
اﯾن دوره ھﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺳردی ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ و ﻋﻼﻣﮫ ﮔزاری ﺷده اﺳت.
ﻗﻠﺑﮫ ﮐﺎری و ﻋﻣﻠﯾﺎت داﻧﮫ ﭘﺎﺷﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرچ ،ﭘس از »ﻧوروز« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی زﻣﯾن
زﻣﯾن ھﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ آﺑﯽ و ﻟﻠﻣﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .آﺑﯽ ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯾﺎری
ﺷوﻧده ﺗوﺳط درﯾﺎ ھﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و ﺟﮭﯾل ھﺎ ﯾﺎ ﭼﺷﻣﮫ ھﺎﺳت .زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯾﺎری ﺷوﻧده ﻧﯾز
دو ﮔوﻧﮫ اﺳت:
 .١ﻧﯾرو – زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ آب دارﻧد؛
 .٢ﺑﺎﻻﺟﻧﯽ – زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ رﺳد.
در ﮐﻧﺎر آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﯾم ،ﺗﻘﺳﯾم دﯾﮕر زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم »ﺗﮏ ﮐﻧده« ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯾش در زﯾر ﮐﺷت اﻧﮕور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﻧوع زﻣﯾن ھﺎ
دارای ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت اﻧد.
زﻣﯾن ھﺎی ﻟﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر طﺑﻘﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد:
 .١دﻧد

ﻟس

 .٢ﻣﮑﺎن

زﻣﯾن ھﺎی دارای رﻧﮓ زرد

 .٣ﺷﯾﮕﯽ

رﯾﮕﯽ

 .۴ﮔور اﻓﻐﺎن

راﮐﺎر
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ﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﻣﯽ در ھزاره ﺟﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑوده و ﻋﻣدﺗﺎ ﮔﻧدم در آﻧﺟﺎ ھﺎ ﻣﯽ روﯾد .ﻣﺣﺻول
زﻣﯾن ھﺎی ﻟﻠﻣﯽ رﻓﺎه زﯾﺎدی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﺑرف و ﭘﯾﺎﻣد
ذﺧﯾره ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آب ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد.
ﻏﻠﮫ/داﻧﮫ ھﺎ
ﺑﺻورت ﻋﺎم دو ﻧوع ﻏﻠﮫ در ﺳﺎل وﺟود دارد ،رﺑﯾﻊ و ﺧرﯾف .ﻏﻠﮫ ھﺎی رﺑﯾﻊ در ﻣﺣﻼت
ﺑﻧﺎم »ﺳﻔﯾد ﺑرگ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد و در اﮐﺗوﺑر ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد و در اواﯾل ﺟوﻻی ﺑرداﺷت
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ھزاره ﺟﺎت ﮐﮫ در اﭘرﯾل ﮐﺷت و در اﮐﺗوﺑر ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد .در
ﻣﺳﯾرھﺎی ﺑرﻓﯽ ﺟو در اﮐﺗوﺑر و ﺑﻌد در اﭘرﯾل ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ھر دو ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﻋﯾن
زﻣﺎن ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ در اﺧر ﺟوﻻی ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣدود  ٢۵روز در ﺑﯾن داﻧﮫ ھﺎی اوﻟﯽ
و دوﻣﯽ.
داﻧﮫ ھﺎی ﺧرﯾف از ﻧﮕﺎه ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم »ﺳﺑز ﺑرگ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻧﮭﺎ در ﺟوﻻی ﮐﺷت و در
اﮐﺗوﺑر ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد .داﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ رﺑﯾﻊ در اﭘرﯾل ﮐﺷت و در اﮔﺳت ﯾﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر
درو ﻣﯽ ﺷوﻧد.
داﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣده رﺑﯾﻊ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﮔﻧدم ،ﺟو ،ﻧﺧود ،ارزن ،ﺑﺎﻗﻠﯽ )ﺳﯾﺎه ،ﺳﻔﯾد و ﺧﺎﮐﯽ(،
ﺧﺷﺧﺎش ،ﺷﺎﮐل ،اﺳﻔرزه و داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻧدار.
داﻧﮫ ھﺎی رﺑﯾﻊ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺑﺎﯾﮕﺎن ،زردک ،ﻣﻠﯽ ،ﺷﻠﻐم ،ﭘﯾﺎز ،ﺳﯾر ،ﺳﺑزی ھﺎ،
ﺗوری ،ﮐﻠﻔﮫ ،ﻟﺑﻠﺑو ،ﺧردل ،ﻣرچ ،ﮐدو ،ﮐﺷﻣش ،ﮐﻠم ،ﺑﺎدﻧﺟﺎن روﻣﯽ ،ﺑﺎدرﻧﮓ ،ﮐﺎﮐری،
ﮐﺎو ،رواش ،ﺳﻣﺎرق ،ﺗﻧﺑﺎﮐو ،ﻧﯾﺷﮑر ،رﺷﻘﮫ ،ﺷﻔﺗل و ﺧرﺑوزه ھﺎ.
داﻧﮫ ھﺎی ﺧرﻓﯾﻊ ﻋﻣده ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻣﮑﮫ ،ﺟوار ،ﺑرﻧﺞ ،ﻣوت ﻣﻧﮓ ،ﻣﺎش ،ﻣﻠﮑﮫ-ﻣﺳور،
ﺷرﺷم ،ﭘﻧﺑﮫ ،ﻟوﺑﯾﺎ و ﮐﭼﺎﻟو.
ﮔﻧدم و ﺟو در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺧود ﺳﻔﯾد ﺻرف ﺑﮫ ﻣﻘدار ﮐم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ﺷود .ﻧﺧود ﺳﯾﺎه ﻧﺎﯾﺎب اﺳت .ﺳﺑزﯾﺟﺎت و ﮐﭼﺎﻟو ﺑﮫ ﻣﻘﯾﺎس ﮐم ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود .ﺳﻣﺎرق ﺻرف
در ﮐﺎﺑل ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رواش از ﭘﻐﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورده ﻣﯽ ﺷود
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ﺗﻧﺑﺎﮐو – ﮐﺷت ﺗﻧﺑﺎﮐو در ﻟوﮔر ،ﻏزﻧﯽ ،ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﻠﺦ ،ﮔﻠدره و ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓراوان اﺳت.
ﺗرﯾﺎک – ﺗرﯾﺎک در ﻣﻧﺎطق زﯾﺎد ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻗﻧدھﺎر و ھرات ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﻧﺑﮫ – ﭘﻧﺑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھر ﻣﻧطﻘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اطراف ﮐﺎﺑل ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺗﮕﺎو
ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻣده ای ﺗوﻟﯾد آن اﺳت.
ﺑرﻧﺞ – ﺑرﻧﺞ ﺑﺻورت ﻋﺎم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯾﺎری ﺷوﻧده
ﺗوﺳط درﯾﺎی ﮐﻧر در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺑﻐﻼن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗطﻐن و درﯾﺎی ﺑﻠﺧﺎب در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﭘﯾﮑﺎم دره )ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ( ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع ﺑرﻧﺞ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﻠوﻓﮫ – رﺷﻘﮫ و ﺷﻔﺗل ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠوﻓﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﮔﺳﺗرده در
زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯽ ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳرده – ﮐﺷت ﺳرده )ﯾﮏ ﻧوع ﺧرﺑوزه( ﮐﮫ در ھﻧد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗﻘدﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺗﺣق
ﺗذﮐر ﺧﺎص اﺳت .زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺳرده ﻣﯽ روﯾد ،ﺑﻧﺎم »ﭘﺎﻟﯾز« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ
در اواﺧر اﭘرﯾل آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣزرﻋﮫ ﺑﮫ ﻗطﺎﻋت ﮐوﭼﮏ – ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗطﯾل – ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯽ ﺷود .زﻣﺎن ﻋﺎدی ﮐﺷت آن در ﺣواﻟﯽ  ١۵ﻣﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﺎﺷﺗن
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺣﺻول در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در آﻏﺎز اﮐﺗوﺑر ﺑرداﺷت
ﻣﯽ ﺷود .زﻣﯾن اوﻟﯾن آﺑﯾﺎری ﺧود را  ١٢روز ﭘس از داﻧﮫ ﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺳﮫ روز ﭘﯾش
از داﻧﮫ ﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﺧم ھﺎ در آب ﺗر ﮐرده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ دھن آن ﺑﺎز ﺷود .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺧم ﮐﺷت
ﻣﯽ ﺷود ،زﻣﯾن ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﭘس از ھر  ١٢روز آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب زﻣﯾن
در ﻣﺟﻣوع  ۶ﺑﺎر آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود؛ ﭘس از آن آﺑﯾﺎری ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﺻول
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺧﺗﮫ و ﺷﯾرﯾن ﺷود .ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از داﻧﮫ ﺷﺎﻧﯽ ﻣﺗراﮐم ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود ،ﺑﮫ وﯾژه
در اﻗﻠﯾم ھﺎی ﮐﮫ داغ اﺳت ،درﻏﯾرآن اﻣﮑﺎن زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﻣرﺿﯽ ﺑﻧﺎم
»ﺟﺎل« ﮔرﻓﺗﺎر ﺷود ﮐﮫ ﺑرگ ھﺎ ﺳﯾﺎه ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﻗﮫ ﺻدﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﮫ ﻣﺟرد
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎﺧﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾوه ﺑﮕﯾرﻧد ،ﮐﺷت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳرده ھﺎی ﺟوان را ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗطﻊ ﻧﻣوده
و آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺑزی ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻧداﺧﺗن در ﺳرﮐﮫ ،ﺗرﺷﯽ ﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳرده ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘوﺷﺎﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .ﻻزم اﺳت ﮐﮫ
زﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﮐود/ﭘﺎروی ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷود .ﺑﮭﺗرﯾن ﮐود ﭘﺎروی ﮐﺑوﺗر اﺳت .وﻗﺗﯽ آن ﻣوﺟود
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ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﺑﺎت »ﻣﺿر« در زﯾر رﯾﺷﮫ ھﺎی ھر ﺷﺎﺧﮫ ﺳرده دﻓن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎروی
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳرده ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻋﯾن ﻣزرﻋﮫ ﺑرای دو ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ ﮐﺎﺷﺗﮫ
ﺷود ،اﻣﺎ ﭘس از اﯾن دوران ﺧﺎک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل دﯾﮕر ﺳرده ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺧﺎک ﮐﺷت ﺳرده ﺑرای ﯾﮏ دوره ﺻد ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ
ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع دور از ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب زﻣﯾن
ﺷﺧم ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﮐﺷت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎھر ﺗوﺟﮫ
زﯾﺎدی در اﻧﺗﺧﺎب و ﺣﻔﺎظت ﺗﺧم ھﺎ ﻣﺑذول ﻣﯽ دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرﮔزﯾده ﺗرﯾن ﺗﺧم ﻣوﺟود را
ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﮔر ﻣﺣﺻول ﻏﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﺟرﯾب زﻣﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرده ای ﺑﮫ
ارزش  ۴٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﯾﻠﯽ( ﻣﺣﺻول دھد .اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺳرده وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن آﻧﮭﺎ
ﺑﻧﺎم »اﻣﯾری« و »ﺳﺑزﻣﻐز« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺳرده ﺑرای ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،طورﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل ﺧراب ﻧﺷوﻧد.
آزﻣﺎﯾش ﮐﺎﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﺗوﺳط ﺗﺧم ھﺎ از ﺳرده ھﺎی ﻧﺎﭘﺧﺗﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،ﻟذا ﺻﺎدرات
ﯾﮏ ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺣﺻوﻻت
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺧوب اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻣﮭم ﻧﯾﺳﺗﻧد.
داﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣده ﮔﻧدم و ﺟو اﺳت و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻗرار زﯾر اﺳت:
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﯽ ﺟرﯾب

ﻣﻘدار ﺗﺧم

ﮔﻧدم

 ٨٠ﺳﯾر )ﮐﺎﺑﻠﯽ(

 ۵ﺳﯾر )ﮐﺎﺑﻠﯽ(

ﺟو

 ١٢٠ﺳﯾر )ﮐﺎﺑﻠﯽ(

 ۴.۵ﺳﯾر )ﮐﺎﺑﻠﯽ(

ﻣﯾوه ﺟﺎت
درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه دار ﻓراوان اﺳت و ﻋﻣده ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :اﻧﮕور ،زرداﻟو ،ﭼﺎرﻣﻐز،
اﻟوﺑﺎﻟو ،ﺳﯾب ،اﻧﺎر ،اﻧﺟﯾر ،ﺗوت ،ﻧﺎک ،ﺑﮭﯽ ،آﻟو ،ﭘﺳﺗﮫ ،ﺑﺎدام ،ﮔﯾﻼس و ﺳﯾﺗرون
)ﻟﯾﻣو/ﻧﺎرﯾﺦ(.
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اﻧواع اﻧﮕور ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع آن در ﮐﺎﺑل و
ﻗﻧدھﺎر اﺳت .اﻧواع اﻧﮕور وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﻣده ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﮐﺷﻣش ﺳﻔﯾد ،ﮐﺷﻣش
ﺳرخ ،روﭼﺎ ،ﺧﺎﻟﭼﯾﻧﯽ ،اوی ،ﻣوﻧﺎﮐﮫ ،ﻋﺳﮑری ،اﻣﯾری ،ﺣﺳﯾﻧﯽ ،ﮐﺎھﻧﺎک ،ﺷوﻧدو ﺧﺎﻧﯽ،
ﺳﯾﺎه ﻗﻧدھﺎری ،ﺻﺎﺣﺑﯽ ،ﻟﻌل ،ﺷﯾﺧﺎﻧﯽ ،دﯾده ﮔﺎو .ﺑﮭﺗرﯾن و ﺷﯾرﯾن ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺣﺳﯾﻧﯽ اﺳت.
اﻧﺎر – ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺎرھﺎ در ﻗﻧدھﺎر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .در زﻣﺎن اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺑﻌﺿﯽ درﺧت ھﺎی
ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع از ﻗﻧدھﺎر آورده ﺷد و در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺟوان داﺧل و ﺧﺎرج ﮔوﮔﮫ ﻣﻧده ﺣدود
 ٢٢ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ طرف ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﯾوﻧد ﺷد .درﺧت ھﺎی اﻧﺎر ﭘﯾوﻧدی ﺣﺎل ﭼﻧﺎن ﻣﯾوه
ﻋﺎﻟﯽ داده اﻧد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ھﻧد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻧﺎم
ﺟﻼل آﺑﺎدی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در واﻗﻊ از ﮔوﮔﮫ ﻣﻧده ،ﮐﺟﮫ و ﺗﮕﺎو ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد.
ﺳﯾﺗرون – در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ روﯾﺎﻧدن ﻣﺎﻟﺗﮫ ﺗﻼش ﺷده اﺳت .ﭼﻧدﯾن
درﺧت ﺟوان ﭘﯾوﻧد ﺷدﻧد.
اﻧﺟﯾر – ﻋﻣدﺗﺎ در ﻗﻧدھﺎر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻧوع اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻔﯾد ،ﺳﯾﺎه و ﭘﻧﺑﮫ ای.
ﭘﺳﺗﮫ – ﻋﻣدﺗﺎ در ھرات و ﯾﯾﻼق ھﺎی ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﯾﺷﮑر – در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﯾﺎب اﺳت.
ﺑﺎدام – در ﮐﺎﺑل ،ﻗﻧدھﺎر ،ھرات و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .درﺧت ھﺎی ﺑﺎدام ﻗﺑﻼ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ اﻓراد ﺷﺧﺻﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺣﺎﻻ ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﮑﯾت آن را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده
اﺳت.
در ﮐﻧﺎر آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﯾم ،ﭼﺎر ،ﺷﯾرﺧﺷت ،ﻋﻣران و ﺗرﻧﺟﺑﯾن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .ﭼﺎرھﺎ از
ﺑﻧﮓ در ﻟوﮔر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻣران در ھرات از درﺧت ھﺎی ﮔﯾﻼس ﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﺑﺻورت ﻋﺎم در ﻗﮭوه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوﻧﯾﮏ/ﻣﻘوی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﯾرﺧﺷت از ھرات ﻣﯽ
آﯾد .اﯾن از ﺷرﺑت درﺧﺗﺎن ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻓروش آن ﺗوﺳط دوﻟت اﻧﺣﺻﺎر ﺷده
اﺳت .ﯾﮏ ﺳﯾر ﺣدود  ٢٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﻧوع ادوﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم
در ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﮭل ﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
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آﺑﯾﺎری
 .١ﭼﺎه ھﺎ – ﭼﺎه ھﺎی ﺧوب ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد آﺑﯾﺎری ﭼﻧد داﻧﮫ اﺳت و دور از ھم .ﺑﺎ
آﻧﮭم ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎرﯾزھﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد ﺑوده اﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ
وﺳﺎﯾل طﺑﯾﻌﯽ آﺑﯾﺎری وﺟود ﻧدارد .ﯾﮏ ﮐﺎرﯾز ﺗوﺳط ﮐﻧدن ﭼﻧدﯾن ﭼﺎه ﮐﭼﮫ و ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن آب ﻧزدﯾﮏ ﺳطﺢ زﻣﯾن اﺳت .اﯾن ﭼﺎه ھﺎ ﺗوﺳط
ﻋﺑورﮔﺎھﮭﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر وﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼون ﻣﯾﻼن ﭼﺎھﮭﺎ ﺑطرف
ﭘﺎﯾﯾن اﺳت ،آب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﺧر ﮐﺎﻧﺎل ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد .اﯾن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺳودﻣﻧد
اﺳت ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرگ اﺳت ،ﺳﮭم دوﻟت در اﯾن زﻣﯾن ھﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن و ﺻرف ﯾﮏ دھم ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.
 .٢ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ – زﻣﯾن ھﺎ در ھرات ،ﻗﻧدھﺎر و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻋﻣدﺗﺎ آﺑﯾﺎری ﺧود را از
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﭼون آب ھﻣﯾﺷﮫ ﻓراوان اﺳت ،ﻣﻧﺎطق آﺑﯾﺎری ﺷوﻧده در اﯾن
وﻻﯾﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺟدﯾد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻗﻧدھﺎر از درﯾﺎی ھﻠﻣﻧد
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت .ﭘروژه ﮐﺎﻧﺎل دﯾﮕر در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد زﯾر ﻧظر اﺳت .اﯾن
ﮐﺎﻧﺎل از درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺟدا ﺷده و ﺗﺎ ﭼوره و ﺑﺗﯾﮑوت آورده ﺷده و ﺳﺎﺣﮫ ﮔﺳﺗرده ای
زﻣﯾن ھﺎی دارای ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب را زﯾر ﮐﺷت ﺧواھد ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺗرس آن وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﻣﯽ ذﺧﺎﯾر آﺑﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد آﺑﯾﺎری در
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺷﺎور ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری اﺳت.
ﻣواﺷﯽ
 .١ﺑوﻓﺎﻟو ھﺎ – ﺑوﻓﺎﻟو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد و ﺻرف ﭘﯾرھﺎی آن ﺑرای ﻣﺻﺎرف
اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﭘﻧﺟﺎب آورده ﻣﯽ ﺷود.
 .٢ﻧرﮔﺎو ھﺎ و ﮔﺎو ھﺎ – ﻧرﮔﺎو ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐوھﯽ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد
زراﻋﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗﯾﻣت ﺑﺎزاری ﯾﮏ ﻧرﮔﺎو از
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 ١٢٠ﺗﺎ  ٢٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( اﺳت .ﮔﺎو ھﺎی ﺷﯾری ﮐوﭼﮏ اﻧد و روزاﻧﮫ ﺑﯾش از ۴
ﺳﯾر ﺷﯾر ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﻋﻼﻗﮫ ﮐﻧر ﺑﺎ ﮔﺎو ھﺎی ﺧود ﻣﻌروف اﺳت .ﻗﯾﻣت ﯾﮏ ﮔﺎو از
 ۶٠ﺗﺎ  ٩٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( اﺳت.
 .٣اﺳپ ھﺎ و ﯾﺎﺑو ھﺎ – اﺳپ ھﺎی دارای ﻧﺳل ﺧوب در ﺣﺎل ﻧﺎﯾﺎب ﺷدن اﺳت و
ﺗﺟﺎزت آزاد آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدا ﺗوﺳط دوﻟت ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﻌﺿﯽ ﯾﺎﺑو دارھﺎ و
ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎدر
ﮐﻧﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﺳرداران ﻏﺎﻟﺑﺎ اﺳپ ھﺎ را ﺑدون ﭘرداﺧت ﻗﯾﻣت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و
اﯾن ﻋﻠت و ﺳﺎﯾر دﻻﯾل ﺑﺎﻋث دﻟﺳردی زﯾﺎد در ﻧﺳل ﮔﯾری اﺳپ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم
ﯾﺎﺑوھﺎی ﺑﺎری ﻓراوان اﺳت و ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد اﺳت.
 .۴ﺷﺗرھﺎ – ﺷﺗرھﺎ در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراوان اﺳت ،ﺑوﯾژه در ﻧواﺣﯽ ﺟﻼل آﺑﺎد
و ﻣﯾدان ﻧزدﯾﮏ ﻏزﻧﯽ .ﮐﺎرھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻻﺗﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود.
اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﻏزﻧﯽ ﻣﯽ روﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ﻋﻠوﻓﮫ
ﺑرای ﺷﺗران ھﻣﯾﺷﮫ ﻓراوان اﺳت.
 .۵ﻓﯾل ھﺎ – ﺣدود  ۵٠ﯾﺎ  ۶٠ﻓﯾل ﻣرﺑوط دوﻟت اﺳت .ﺷدت ھوای ﺳرد اﺛرات
زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ دارد و ﺗوﻗﻊ ﻧﻣﯽ رود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ درازی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﺣﯾوان ،ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده در ﺟرﯾﺎن زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ
ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم در ﮐﺎرھﺎی ﺳرک ھﺎ و اﻧﺗﻘﺎﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .۶ﺧرھﺎ – ﺧر ﯾﮑﯽ از ﺳودﻣﻧد ﺗرﯾن ﺣﯾوان در ﮐﺷور اﺳت و ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺣدود
 ۴٠ﺗﺎ  ٧٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( ﻗﯾﻣت دارد .ﺧرھﺎ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎر و ﻣﻘﺎﺻد ﺳواری اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود و در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود.
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 .٧ﮔوﺳﻔﻧد و ﺑزھﺎ – ﮔوﺳﻔﻧد و ﺑزھﺎ در ھرات و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻓراوان اﺳت و ﻣردم
ﻋﺎﯾد ﺧوﺑﯽ از آﻧﮭﺎ دارﻧد .ﺻدور اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﻗﯾودات دارد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﻗﯾودات را دور ﺑزﻧﻧد.
 .٨ﮐوﭼﯽ ھﺎ – ﮐوﭼﯽ ھﺎ از ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد ﻋﻣدﺗﺎ در
ﭘرورش ﮔوﺳﻔﻧد ،ﺑز و ﺳﺎﯾر ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺻروف اﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺣﯾواﻧﺎت ﺧود
را ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی دور ﺑرای ﭼرﯾدن ﻣﯽ ﺑرﻧد و از ﻧﻌﻣﺎت اﻗﻠﯾم ﮔوارا ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧود ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﻣواد و ﺗدارﮐﺎت ﻻزم ﺑرای اداﻣﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻗﺎﻣت ﺧود در
ﮐوھﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ در زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﮔردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ
اوﻗﺎت ﻣواد ﺗﺟﺎرﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧرخ ارزان ﺗر از ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺧرﻧد و در ﺑﺎزار دﯾﮕری
ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧود ﺑﺎ ﭘﮭن ﮐردن ﯾﮏ ﮐﻣﭘل در ﺑﺎﻻی ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺻد ﺳرﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،اﻣﺎ در اﯾن اواﺧر ﺑﻌﺿﯽ ﺧﯾﻣﮫ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ
و ﮐوھﯽ در ﻗرارﮔﺎھﮭﺎی آﻧﮭﺎ دﯾده ﺷده اﺳت.
وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
زراﻋت ﮐﺎران در ﻣﺟﻣوع ﺳﺧت ﮐوش ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدی زﯾﺎدی در
ﮐﺷت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﭼون آﺑﯾﺎری ﻓراوان اﺳت ،ﻏﻠﮫ داﻧﮫ در ﻣﺟﻣوع ﺧوب اﺳت .ﻣردم
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﯾد ﺑدﺳت آﻣده از ﻓروش ﮔوﺳﻔﻧد ،ﺑز ،روﻏن و ﭘﺷم
اﺳت.

106

ﻓﺻل ھﺷﺗم – ﻋواﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋواﯾد ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺣﺗﯽ ﻣﺳﺗوﻓﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ درآﻣد ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮐﺷور ﭼﻘدر اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درآﻣد ﻋﻣوﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ﺣدود  ۴ﮐرور روﭘﯾﮫ ﺑود .اﯾن ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ ﭘس از زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ،ﻋﯾن ﻣﻘدار
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﭘس از ﺳﻠطﻧت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﻓزاﯾش درآﻣد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزی
ھزاره ﺟﺎت و ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻣﻘدار ﮐم و ﯾﺎ ھﯾﭻ
ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺷرﻗﯽ ،درآﻣد زﻣﺎن ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﻓوق اﻟﻌﺎده اﻏراق ﺷده اﺳت و ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻣﻘدار  ۴ﮐرور روﭘﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﻘدار
اﺻﻠﯽ ﺑوده اﺳت؛ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾد ﭼﻧﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺧﻣﯾن درآﻣد ﻣوﺟود ﺑﮫ
اﻧدازه ای اﻣﯾرﻣرﺣوم اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻘدار ﻋواﯾد در زﻣﺎن اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺻرف را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد و
ﻣﻘدار ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﺧﺎﻟص ﺣدود  ٢۴ﮐرور روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﺧود در
ﺧزاﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت .ﻣﻘدار درآﻣدی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏذ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻣﻘداری اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺑود ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،درک ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳوی ﯾﮏ اﻓت
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﻟﯾل آن ﺑﺎﯾد ﺿﻌف ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻋدم ﺻداﻗت ﻣردم در طﻔره
رﻓﺗن از ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷد .ﺑﺎزھم ﻗرار ﻣﻌﻠوم و در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﺻﺎرف ﺳﻧﮕﯾن ﻏﯾرﻣﻌﻣوﻟﯽ در ﻣوﺳﺳﺎت ﺟدﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺷﯾن
آﻻت ،ﺗﯾﻠﻔون ،ﻣوﺗر ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘل و ﺳرک ھﺎ و ﺗﻌﻣﯾرات ﺟدﯾد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ و ﺗﻣﺎم
اﯾن ھﺎ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﻣﺻﺎرف ﻓوق اﻟﻌﺎده اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ درآﻣد ﺷده ﮐﮫ از ﺧزاﻧﮫ ذﺧﯾره ﯾﺎ
ﭘس اﻧداز ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻘدار ﭘول ﭘس اﻧداز ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺣدود  ١٠ﮐرور
روﭘﯾﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﭘول ھﺎی ﭘس ﭘرداﺧت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺷده اﺳت.
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وارﯾز
در زﻣﺎن اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺗﻼش ﺷد ﮐﮫ وارﯾز ﻋواﯾد زﻣﯾن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر
ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﻧﮭﺎدھﺎی آﻣوزش دﯾده ﻧﺗواﻧﺳت ﺑر ﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎد درﺳت اﺟرا ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم زﻣﯾن
ھﺎ اﻧدازه ﮔﯾری ﺷد و ﺛﺑت-ﺣﻘوق ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ آﻣﺎده ﺷد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺟﻧﺳﯽ و ﻗﺳﻣﺎ
ﻧﻘدی ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ،اﻣﺎ ﺷراﯾط وارﯾز ﺗﻌرﯾف و ﻣﻌﯾن ﻧﺷد .ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﺟدﯾد اوﻟﯾﮫ وارﯾز
در ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻘﺎط ﺻورت ﮔرﻓت ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ اﻗدام دﯾﮕری روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده ﺗﺎ ﺗﺟدﯾد
ﻧظر ﮐﺎﻣل ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗداﺑﯾر آﺑرﻓﺗﯽ/رﺳوﺑﯽ و ﺗوﻓﺎﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد ،ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺿرور ﺑﺎﺷد.
اﻧدازه ﮔﯾری
واﺣد اﻧدازه ﮔﯾری »ﯾﺎرد« اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎل  ٢٩اﻧﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ زﻣﯾن ھﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ رﯾﺳﻣﺎن
ﺑﻧﺎم »ﺗﻧﺎب« اﻧدازه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ۶٠ﯾﺎرد درازی دارد و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ در اﻧﺟﺎم ھر ﯾﺎرد ،ﮔره
ﺧورده اﺳت .ﯾﮏ ﺗﻧﺎب ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﯾﮏ »ﺟرﯾب« ﯾﺎ  ٣۶٠٠ﯾﺎرد ﻣرﺑﻊ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( ﯾﺎ
 ٢٣٣۶ﯾﺎرد ﻣرﺑﻊ )اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( اﺳت و ﺣدود دو ﺟرﯾب ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﮑر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن را اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﺎم »ﺗﻧﺎﺑﭼﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﭼون او رﯾﺎﺳت
ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ اﻧدازه ﮔﯾری را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد و ھﯾﭻ ﮐﺎرﻣﻧد دﯾﮕری ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮐﺎر او
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده اﺳت ،ﻓرﺻت ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای اﺧﺎذی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻘص ﻋواﯾد دوﻟت وﺟود
دارد ﮐﮫ درﺳﺗﯽ اﻧدازه ﮔﯾری را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑوک ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺛﺑت )اﺳﻧﺎد(
ﻧﺧﺳﺗﯾن »ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎ«ی )اﺳﻧﺎد( ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﺟزﯾﯾﺎت ﺳﺎﺣﮫ ،درآﻣد وﻏﯾره را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧدازه ﮔﯾری ،ﻧﻘل ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺗﯾﺎر ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﯾﺎ ﮐﺷت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر داده ﻣﯽ ﺷود:
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ﻧﺎم ﻗطﻌﮫ
ﻧﺎم ﻗرﯾﮫ

ﻧﺎم ﺣﻠﻘﮫ
اﻣﺿﺎی ﻣﻘﺎم ﮔﯾرﻧده

ﻧﺎم دارﻧده

اﻣﺿﺎی ﻣﻠﮏ

ﺳﺎﺣﮫ/ﻣﺳﺎﺣت

ﭘرداﺧت

اﻣﺿﺎی ﺳررﺷﺗﮫ دار ﺣﻠﻘﮫ ﻋواﯾد ﻣورد ﻧظر
اﻣﺿﺎی ﻧﺎﯾب ﺗﺣﺻﯾﻠدار

ﮐﺎه

اﻣﺿﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠدار

ﻧﻘد

ﻣﻘدار ﻏﻠﮫ
ﻣﻘدار ﻧﻘد

ﺳﺎل

ﺷﯾوه ﭘرداﺧت
ﻣﺎﻟﯾﮫ دھﻧده در زﻣﺎن ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺑﺎﯾد »ﭘﺎرﭼﮫ« ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠدار )ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮔﯾر( ﻧﺷﺎن
دھد و در ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻘدار ﻏﻠﮫ ،ﮐﺎه و ﻧﻘدی ﮐﮫ از او ﻣﯽ ﮔﯾرد ،آن را در ﻋﻘب ﭘﺎرﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﮐرده و ﺑﮫ ﺻﺎﺣب آن ﭘس ﺑدھد.
ﺳﮭم دوﻟت
دوﻟت ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ/ﮐﺎﻣل ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣردم در ﮐﻧﺎر آن از ﺣﻘوق
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﻔرادی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در وﻻﯾﺎت ﮐﺎﺑل ،ﺟﻼل آﺑﺎد و ھرات اﮐﺛر ﺳﺎﺣﺎت ﺗوﺳط
دوﻟت ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﺟﺎره ﮔﯾران/ﻣﺳﺗﺎﺟران ﻣﺳﺗﻘﯾم وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ را ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺑﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﭘردازﻧد:
ﻧﺎم وﻻﯾت

ﻧوع زﻣﯾن

ﺳﮭم دوﻟت

ﻣﻼﺣظﺎت

ﮐﺎﺑل و ﺟﻼل آﺑﺎد

آﺑﯾﺎری

 ١/٢ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ

ﺗﺧم ﺗوﺳط ﮐﺷﺗﮑﺎر

ھﻣﺎن

 ١/٣ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ

ﺗﺧم و داﻧﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت

ﻟﻠﻣﯽ

 ١/۴ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ

ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ھﺎ

داﻧﮫ ۶.۵ ،ﺳﯾر ﮐﺎﺑﻠﯽ

)ﻓﯽ ﺟرﯾب(

ﮐﺎه ٧.۵ ،ﺳﯾر ﮐﺎﺑﻠﯽ

ھرات

ﻋواﯾد ﻧﻘدی  ٣ﻗﯾران

109

داﻧﮫ ٢/٣ :ﮔﻧدم و  ١/٣ﺟو

زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎغ ﻣﯾوه اﻧد ،ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻧرخ ﻣﻧظم ده ﻗﯾران ﯾﺎ ) ٠-٨-٢ﺳﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﻓﯽ
ﺟرﯾب ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﺳﮭم دوﻟت در ﮐﺷت ﺧرﺑوزه و اﻧﮕور ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب در ھر ﺳﮫ وﻻﯾت
ﻣﻧظم ﺑوده و ﻗرار زﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت:
ﺳﮭم دوﻟت
اﻧﮕور

 ١/۵ﻣﺟﻣوع ﻣﺣﺻول

ﺧرﺑوزه/ھﻧدواﻧﮫ

 ١/٣ﻣﺟﻣوع ﻣﺣﺻول

ﺟدول زﯾر ﻧرخ ﻏﺎﻟب ﻣﺎﻟﯾﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯾن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت را در وﻻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد:

ﺳورﺳﺎت
دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺣق را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ھر ﻗدر »ﺑﮭوﺳﮫ« و ﺟو ﮐﮫ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،در ﻣوﺳم ﺑرداﺷت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت دﻟﺧواه ﺧود ﺧرﯾداری ﮐﻧد .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﻧﺎم »ﺳورﺳﺎت«
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﻔور اﺳت.
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اﺟﺎره
اﺟﺎره ﻋﻣوﻣﯽ ﭘرداﺧت ﺷوﻧده ﺗوﺳط ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﻗرار زﯾر اﺳت:
ﻣﻘدار اﺟﺎره ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ
اﮔر ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺧم و ﻗﻠﺑﮫ ﺑدھد

 ۵/۶ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ

اﮔر ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺗﺧم و ﻗﻠﺑﮫ ﺑدھد

 ١/٢ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ

ﻣﺎﻟﯾﮫ دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ از اﺟﺎره ﺗوﺳط ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن
دارای ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻟﯾﮫ ﭘﯾش از ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺣﺻول در ﺑﯾن ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﮔر زﻣﯾن دارای ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﭘس از ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺣﺻول
ﻣﺎﻟﯾﮫ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﭘردازد .ﺳﮭم ﻣﻼ ﯾﻌﻧﯽ  ١/١٠ﻣﺣﺻول ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺣﺻول ﻣﺷﺗرک
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﻟﮑﺎن در ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻧﺎطق اﺟﺎره ھﺎی ﻧﻘدی ﺛﺎﺑت اﺧذ ﮐرده و ﻣﺳﺗﺎﺟر را
ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم ﻣﺎﻟﯾﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺟﻣﻊ آوری ﻋواﯾد )ﻣﺎﻟﯾﺎت(
ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت ﻣﺳﺋول ﺟﻣﻊ آوری ﮐﺎﻣل و ﻣﻧظم ﻣﺎﻟﯾﺎت اﻧد .آﻧﮭﺎ در اﯾن ﮐﺎر ﺗوﺳط
ﺗﺣﺻﯾﻠدارھﺎ و ﻧﺎﯾب ﺗﺣﺻﯾﻠدارھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﻌﺎش آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم از  ۴٠ﺗﺎ ٧٠
ﺳﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣﺎه اﺳت .ﯾﮏ ﻣﻠﮏ )ﯾﺎ ﻟﻣﺑردار( ﻧﯾز در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان ﻓوق در ھر ﻗرﯾﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺗﻔﺗﯾش و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯾﮫ دوﻟت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .او ﺧدﻣﮫ دوﻟت ﺑوده و
در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺧود ﯾﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده در ﺣﻠﻘﮫ ﺧود ،از  ٢٠٠ﺗﺎ  ۵٠٠روﭘﯾﮫ
)ﮐﺎﺑﻠﯽ( در ﺳﺎل ﻣﻌﺎش دارد .در آﺧر ،در ھر ﻗرﯾﮫ داروﻏﮫ ھﺎ ﻣﻘرر ﺷده اﻧد ﺗﺎ از »ﻣﺣﺻول
ﻣﺷﺗرک« ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣق ﺧود را از ﮐﺷت ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدﻣﮫ ھﺎی
دوﻟت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت و ﺣﺎﮐم ھﺎی ﻧواﺣﯽ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﮐﺎر
ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯾﮫ را ﮐﺎﻣﻼ در دﺳت ﭼﭘراﺳﯽ ھﺎ و ﻣﻧﺗظم ھﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﮫ
ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد اﺟﺑﺎری ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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ﮔزارش ﻣﺎﻟﯾﮫ
ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺧﺎص ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﮔزارش ﻣﺎﻟﯾﮫ در ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ و ﻣرﮐز ھر وﻻﯾت وﺟود دارد،،
اﻣﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺟﻣﻊ آوری ﻋواﯾد ﺟﻧﺳﯽ و ﻋﯾﺎرﺳﺎزی ﺑرای »ﺳورﺳﺎت« ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی ﮔزارش
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﮐﻧﺗرول ﻣوﺛر آن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﺎزھم ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت
و آﻣوزش ﻧﺎدﯾده ﺑرای اﺟرای وظﺎﯾف ﺧود ﺑﮫ ﺷﯾوه درﺳت اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻓراد ﮐم
ﻋﻼﻗﮫ و در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود اﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﻧﺷده و ھﻣﮫ ﭼﯾز را
در ﻣﻐﺷوﺷﯾت ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ﺑﮫ ﺿرر زﯾﺎد دھﻘﺎﻧﺎن و دوﻟت ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻣﯾن رﺳﯾد ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻورت ﮔﯾرد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد
ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺑل )ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ( ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دوﻟت
ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣورد ﻧظر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .در
ﻣﺟﻣوع ،ﮐﺎر دﻓﺗر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ رﻓﺎه ﯾﮏ ﮐﺷور و ﻣردم آن اﺳت ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت
ﺑﺧش اﺳت؛ و رﻓﻊ ﮐﻣﺑود ھﺎ و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎی ﻣوﺟود در اداره اﺣﺗﻣﺎﻻ دور از ﺗوان ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت اﺳﺗﺑدادی اﺳت.
ﻣﺎﻟﯾﮫ
در ﮐﻧﺎر ﻋواﯾد ﺧﺎص زﻣﯾن ،ﻣردم ﻣﺟﺑور اﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت زﯾر را ﺑﭘردازﻧد:
ﺷﻣﺎره

ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﮫ

ﻧرخ

١

ﺳر ﺧﺎﻧﮫ

از  ۴ﺗﺎ  ٨روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ در ﺳﺎل

٢

ﻧﮑﺎﺣﺎﻧﮫ

 ١٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ در ازدواج ،دوﺑﺎره  ۵روﭘﯾﮫ

٣

ﺳر ﻗﻠﺑﮫ

 ۵روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل در ﺑﻌﺿﯽ وﻻﯾﺎت

۴

ﺳر آﺳﯾﺎب

از  ۵ﺗﺎ  ١۵روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل

۵

زﮐﺎت )ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮔﻠﮫ(

ﻧﯾم روﭘﯾﮫ ﻓﯽ ﺣﯾوان در ﺳﺎل
از  ۵ﺗﺎ  ٢۵روﭘﯾﮫ ﻓﯽ  ١٠٠ﮔوﺳﻔﻧد در ﺳﺎل
 ١روﭘﯾﮫ ﻓﯽ ﺷﺗر در ﺳﺎل
 ٢/٣روﭘﯾﮫ ﻓﯽ اﺳپ در ﺳﺎل
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ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣواﺷﯽ ﺑﺻورت ﺧﺎص ﺗوﺳط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧﺎص
زراﻋﺗﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد.
ﺑﯾﮕﺎری
ﻣردم ﺑرﻋﻼوه ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻓوق ﻣﺟﺑور ﺑﮫ »ﺑﯾﮕﺎری« ﯾﺎ ﮐﺎر اﺟﺑﺎری اﻧد .ﻓﺷﺎر ﺑﯾﮕﺎری در
ﺳﺎﻟﯾﺎن آﺧر ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﻧﮕﯾن اﺳت ،ﭼون ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺳرک ھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ وﻏﯾره
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت .ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑل ﺑﯾﮕﺎری »ھﺷت ﻧﻔری« اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق آن ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻔرھﺎی ارﺗش را اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد ،ﯾﮏ ﻧﻔر از ھﺷت ﻧﻔر ﻣوﺟود از ﻣردم زراﻋﺗﯽ.
اﯾن ﺷﯾوه از زﻣﺎن اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺑوده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺧذ ﻟﻘب »ﺿﯾﺎﻟﻣﻠت
واﻟدﯾن« در  ١٨٩۶ﺗوﺳط رﻋﺎﯾﺎی ﺧود ،ﺷراﯾط ﻓوق را در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت اﻓزود.
ﺗﻘﺎوی )(Taqawi
اﻓزاﯾش ﺗﻘﺎوی ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑرای ﮐﺷﺗﮑﺎران اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻔﺎدی در ﺑﺎﻻی آن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود.
ﻣﻌﺎﻓﯾت و ﺗﻌﻠﯾق
ﺗﻌﻠﯾق ﻣﺎﻟﯾﮫ زﻣﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺿروری ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود ،اﻣﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ
ھرﮔز اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷود .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘﺳﻣﺎﻧده ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
و ﻣﺟﻣوع آن ﭼﻧﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣردم ھرﮔز ﺗوان ﭘرداﺧت آن را ﻧدارﻧد؛ در ﭼﻧﯾن
ﻣواردی ،ھﯾﭻ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﭘﺳﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﺻﯾل را ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻔو ﮐرد .اﻣﯾر
ﺑﺎ آﻧﮭم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوارد را دارد.
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ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ )اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت( از زﻣﯾن
ﭘﯾش از  ١٩٠٧ھﯾﭻ ﺑررﺳﯽ در ﺑﺎره ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از زﻣﯾن وﺟود ﻧداﺷت .اﻣﯾر در ١٩٠٧
ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐرد و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻧدوان را ﻣﻣﻧوع ﻗرار داد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﻓرﻣﺎن
ھﺎ ھﻧوز ﻗوﯾﺎ رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود.
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ﻓﺻل ﻧﮭم – ﻧﻔوس
ﺟﻣﻌﯾت
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳرﺷﻣﺎری ﻣﻧظم ھرﮔز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣن ﻣﯽ
داﻧم ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﻔوس در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ در ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧدارد .اﻣﯾرﺣﺑﯾب
ﷲ ﺧﺎن در  ١٩٠٨ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷود ﮐﮫ در آن ﻧﻔوس ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل
ﻣردان ﺑﺎﻟﻎ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ را ﻧﺷﺎن دھد ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون اﯾن ﮐﺎر ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺷده اﺳت .ﮔزﯾﺗر
)ﻓرھﻧﮓ ﺟﻐراﻓﯾﺎی( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در  ١٨٩۵ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﺷر ﺷد ،ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺛری اﺳت
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار روﺷﻧﯽ در اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽ اﻧدازد .ارﻗﺎم ﻧﻔوس داده ﺷده در آن ﻗرار زﯾر
اﺳت:
ﻏﻠزی ھﺎ

١٠٠٠٠٠٠

ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ

٩٠٠٠٠٠

دراﻧﯽ ھﺎ

۵٠٠٠٠٠

ھزاره ھﺎ و اﯾﻣﺎق ھﺎ

۴۵٠٠٠٠

اوزﺑﮏ ھﺎ

٣٠٠٠٠٠

ﺻﺎﻓﯽ ھﺎ

۵٠٠٠٠

ﻗزﻟﺑﺎش ھﺎ

۴٠٠٠٠

ھﻧدو ھﺎ

٣۵٠٠٠

ﺷﻧواری ھﺎ

١٨٠٠٠

ﺳﯾد ھﺎ

۴٠٠٠

ﭘراﭼﯽ ھﺎ

۴٠٠٠

ﮐﺷﻣﯾری ھﺎ

٣٠٠٠

ﻟﻐﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺟت ھﺎ ،ھﻧدﮐﯽ ھﺎ ،داوری ھﺎ و ﺧوﺳﺗوال ھﺎ

٧٠٠٠٠٠

-----------
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۴٠٠۴٠٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

اﯾن ارﻗﺎم ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺗوﺳط ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺑداﻟﻘدﯾر ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﺗﺎﻧوی
از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرزی اﻓﻐﺎن در  ١٨٨۶ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﺧﻣﯾن اﺳت.
 ٢۵ﺳﺎل از اﯾن ﺗﺧﻣﯾن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ در ﺟﮭت ﺗﺧﻣﯾن ﻧﻔوس ﻣوﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط
ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻗواﻧﯾن اﻓزاﯾش و ﮐﺎھش ﻧﻔوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھم اوﺿﺎع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ
در رﺑﻊ ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑوده ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل زﯾﺎد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻗﻠﯾم
ﺻﺣﯽ اﺛرات ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﻗدرت زاﯾﻣﺎن دارد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ وﻓرت درﺧﺗﺎن
ﻣﯾوه ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ دارد ،ﻟذا ﻧرخ ﺗوﻟد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد و ﻣوارد درازﻋﻣری ﻋﺎم اﺳت .اﻣﺎ
اﯾن ﻧرخ ﺗوﻟد ﺑﻠﻧد ﺗﺎ ﺣدی ﺗوﺳط ﻣرگ ﺳﻧﮕﯾن از ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺎص ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣرگ طﺑﯾﻌﯽ
ﻧﯾز ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﺷود .ﮔرﭼﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﮐدام ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟرﯾﺎن  ٢۵ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺑوده اﺳت؛ اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ در دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و اواﯾل ﺣﺎﮐﻣﯾت
اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺛﺎﺑت ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر زﯾﺎد ﮔردﯾد ﺗﺎ ﻗﺑﺎﯾل اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎزد و ﮐﺷور در ﺟرﯾﺎن ﺳﻠطﻧت اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی ﻗﺑﯾﻠوی ﺳردﭼﺎر
ﺑود .ﺗﮭﺎﺟم ھﺎ در ھزاره ﺟﺎت ،ﻣﻧﮕل ،زدران ،ﺷﻧوار و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ رﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺷد .اﻣراض واﮔﯾر ﭼﯾﭼﮏ و ﮐوﻟرا و ھم ﻗﺣطﯽ ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ ﻧﯾز ﻧﻘش
وﯾراﻧﮕری در ازدﯾﺎد ﻧﻔوس ﮐﺷور داﺷت.
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ازدﯾﺎد ﻧﻔوس ﻣﯽ ﺗوان اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭼﻧدھﻣﺳر اﻧد ،ﻧرخ ﺗوﻟد
ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع در ﻣﺟﻣوع ﮐﺷور درﺳت ﻧﯾﺳت؛ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣرﯾن
ﭼﻧد ھﻣﺳری ﻣﺣدود اﺳت ،زﯾرا ﻓﻘط اﻓراد ﺛروﺗﻣﻧد ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و ﯾﺎ ﺑﺻورت اﻧﻔرادی ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ درﺧﺷﺎن دارﻧد و ﯾﺎ از طرﯾق ﭘوﭼﯾﮕری ،ھوس ﯾﺎ رﻗﺎﺑت ،ﺑﯾش از ﯾﮏ زن ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد .از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻓﻘر ﯾﮏ ﻣرد را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺟردی
را اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد ،ﭼون ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ رﺳوم ﮐﺷور ،ﭘدران دﺧﺗران ﺧود را در ازدواج ﺑدون اﺧذ
»ﺷﯾرﺑﮭﺎ« ﯾﺎ »وﻟور« ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻓﻘﯾر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﭘردازد .ﻧرخ ﺗوﻟد
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ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻌوﯾق ازدواج در ﺳن درﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﻌﻣول در ﺳﻧﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھم ﻣذھب او در ھﻧد ﻗﺑﻼ ﭘدر دو ﯾﺎ ﭼﻧد طﻔل ﺷده اﺳت.
ﻧرخ ﺗوﻟد ﻧﯾز ﺑﺎ ﺟداﯾﯽ از ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻠت اﺳﺗﺧدام در دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ
ﻣﺻروﻓﯾت در ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﭘس از درﻧظرﮔﯾری
ﮐﺎﻣل ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐﺎھش و اﻓزاﯾش در ﻧﻔوس در ﺑﯾن دو اﻟﯽ ﺳﮫ ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل اﺳت،
اﻣﺎ اﯾن ﺗﺧﻣﯾن ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣطﺎﺑق اوﺿﺎع ﺧﺎص ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻟذا ﻣن
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﻗﺑﯾﻠﮫ ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﺧﻣﯾن ﻧﻔوس ﻣوﺟود آﻧﮭﺎ را داده ام.
 .١ﻏﻠزی ھﺎ – آﻧﮭﺎ ﻣردان ﻗوی و ﺗﻧوﻣﻧد اﻧد و در ﻣﻧﺎطق ﺻﺣﯽ زﻧدﮔﯽ دارﻧد .ﻣن ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ  ٢.۵ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺳت .ﻟذا ﺗﺧﻣﯾن ﻧﻔوس
ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ  ١۶٢۵٠٠٠ﻣﯽ ﺷود.
 .٢ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ – اﯾن ﻣردم ﭼﻧدھﻣﺳر و ﺑدﻧﺎم اﻧد و ﺑﺻورت ﻋﺎم از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود دور
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺧﻣﯾن اﻓزاﯾش آﻧﮭﺎ  ٢.۵ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل اﺳت و ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻧرخ اﻓزاﯾش
ﺣدود  ١۴۶٢۵٠٠ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود.
 .٣دراﻧﯽ ھﺎ – آﻧﮭﺎ اوﻻده ﯾﮏ ﻧژاد ﺧوب و ﺗﻧوﻣﻧد اﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی رو ﺑﮫ
اﻧﺣطﺎط اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻣﺳﮑرات و ﺳﺎﯾر رذاﯾل اﻧد و ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی اﻓزاﯾش
ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﺧﻣﯾن ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ  ١.۵ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل اﺳت .ﻟذا ﻧﻔوس ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ ۶٨٧۵٠٠
ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود.
 .۴ھزاره ھﺎ و اﯾﻣﺎق ھﺎ – اﯾن ﻣردم در زﻣﺎن اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﺿﻊ اﺳﻔﻧﺎﮐﯽ داﺷﺗﻧد و
ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون از ﺷراﯾط ﭘﯾﺷﯾن ﺧود ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮭﺑودی ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و
اﮐﺛرا ﮔرﻓﺗﺎر ﻓﻘر اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔر ﺧدﻣت ﻧﻣوده و ﻓواﺻل زﯾﺎدی را در ﺟﺳﺗﺟوی
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ﮐﺎر ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ ازدﯾﺎی ﺗوﺟﯾﮫ ﻧدارد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ارﻗﺎم اوﻟﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ ۴۵٠٠٠٠
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود.
 .۵اوزﺑﮏ ھﺎ – ﻣﺳﯾری ﮐﮫ اﯾن ﻣردم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز و آﺑﯾﺎری ﺷوﻧده ﺗوﺳط
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﮐوب رﺳﻣﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧواﻗص اداری در ﺷراﯾط
ﺷﮕوﻓﺎﯾﯽ ﻗرار ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻟواطت اﻧد .آﻧﮭﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ وﯾژه در زﻣﺎن
اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻏﻠﺑﺎ در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺑودﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺧﺎطر
طرﻓداری از اﺳﺣﺎق ﺧﺎن در ﺟﻧﮓ ﻏﺎزﯾﻧﮕﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻧﺗﻘﺎم اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .اﻣﯾر
ﻣرﺣوم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﺧطﺎﮐﺎری ھرﮔز ﻧﺑﺧﺷﯾد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷدت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗﺧﻣﯾن ﻣن ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﺣدود ﯾﮏ ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل اﻓزاﯾش ﻧﻣوده و ٣٧۵٠٠٠
ﺷده ﺑﺎﺷد.
 .۶ﺻﺎﻓﯽ ھﺎ – اﯾن ﻣردم در ﻣﺳﯾر ﺣﺎﺻل ﺧﯾز و ﺻﺣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻓزاﯾش ﻧﻔوس
آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد  ٢.۵ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل ﺑﺎﺷد .ﻟذا ﻧﻔوس ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد  ٨١٢۵٠ﺑﺎﺷد.
 .٧ﻗزﻟﺑﺎش ھﺎ – واژه »ﻗزﻟﺑﺎش« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎدل »ﺷﯾﻌﮫ« اﺳت .ﻟذا اﻋﺿﺎی اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺗﺟﺎرت ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ھوﺷﯾﺎر و ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس اﻧد و زﻧدﮔﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود
دارﻧد .ﯾﮏ اﻓزاﯾش  ١.۵ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل ﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﻟذا ﻧﻔوس ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
 ۵۵٠٠٠ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد.
 .٨ھﻧدو ھﺎ – ھﻧدو ھﺎ ﻗوﯾﺎ ﺗﮏ ھﻣﺳر اﻧد .ﺑﺧش ﻋﻣده ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ در ﺷﮭرﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺟداد آﻧﮭﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد ،ھﻧدوھﺎ
ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷور ﻧﻣﯽ آورﻧد .ﯾﮏ ﺑﺧش ﻋﻣده ﻧﻔوس ھﻧدوی ﺷﮭر
ﮐﺎﺑل ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﻐﻣﺎی ﮐوﻟرا در  ١٩٠٣ﺷدﻧد و اﻓزاﯾش در ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺑﻠﻧد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ
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ﻋﻣدﺗﺎ در ﺗﺟﺎرت ﻣﺻروف ﺑوده و در ﻣﺟﻣوع ﮐﺎﻣﻼ ﻣرﻓﮫ اﻧد .ﺗﺧﻣﯾن  ١.۵ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘول ﺑوده و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻌداد ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ۴٨١٢۵ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد.
 .٩ﺷﻧواری ھﺎ – آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺷﺟﺎع و ﺟﻧﮕﺟو اﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت از
ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮔرﻓﺗﺎر اﻧد و ﻣﺳﯾری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
زﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﻏﺎﻟﺑﺎ آﺷﻔﺗﮫ اﺳت .آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ اﻗﻠﯾم ﻧﺳﺑﺗﺎ داغ زﻧدﮔﯽ دارﻧد .ﯾﮏ اﻓزاﯾش ٢
ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾده و ﻧﻔوس ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ  ٢٧٠٠٠ﻣﯽ ﺷود.
 .١٠ﺳﯾد ھﺎ – اﯾن ﻣردم در ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﭘراﮔﻧده اﻧد و ﺑرﺧﻼف ھﻧد ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ازدواج
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﯾﮏ ﺳﯾد دﺧﺗر ﺧود را ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺟﺎر ﻣﯽ دھد ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ از
ﻋﺷﯾره ﺧود .ﺳﯾد ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﻣورد ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻧژاد ﻣﺧﻠوط ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺎ
اﺣﺗرام زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ ﺑوده و ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ زﺣﻣت ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد .آﻧﮭﺎ
در ﻣﺟﻣوع زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ دارﻧد و اﻓزاﯾش ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺣدود  ٣ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ
اﺳت .ﻧﻔوس ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ٧٠٠٠ﻣﯽ رﺳد.
 .١١ﭘراﭼﯽ ھﺎ – آﻧﮭﺎ ﭘرﻧدﮔﺎن ﮔذرﮔﺎه ﺑوده و ﻋﻣدﺗﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎﭘور در ﭘﻧﺟﺎب اﻧد
و ھﻧوز ﺑﺻورت داﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن ﻧﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺻروف
ﺗﺟﺎرت اﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻋواﯾد ﺧود را ﭘس اﻧداز ﮐﻧﻧد ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑوﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ
روﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم آﻧﮭﺎ اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ داﺷﺗﮫ و ﺣﺎل در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺗﺧﻣﯾن اوﻟﯽ اﯾن ﻣردم  ۴٠٠٠ﺑود و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ  ۵٠٠٠رﺳﯾده اﻧد.
 .١٢ﮐﺷﻣﯾری ھﺎ – ﻣﮭﺎﺟران ﺳﺎﺑق ﮐﺷﻣﯾر ﮐﮫ از طرﯾق ازدواج ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﻠوط ﺷده
اﻧد و ھﯾﭻ ورودی ﺟدﯾدی دﯾده ﻧﺷده اﺳت .ﺗﺧﻣﯾن ﻗﺑﻠﯽ  ٣٠٠٠ﺑود و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﻌداد
ﻓﻌﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺣدود  ۵٠٠٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 .١٣ﻟﻐﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺟت ھﺎ ،ھﻧدﮐﯽ ھﺎ و ﺧوﺳﺗوال ھﺎ – آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﻗﺑﺎﯾل ﮐوﭼﯽ اﻧد .اﻓزاﯾش
در ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺣدود  ٢ﻓﯾﺻد در ﺳﺎل اﺳت .ﻧﻔوس ﻋﻣوﻣﯽ آﻧﮭﺎ  ١٠۵٠٠٠٠ﻣﯽ ﺷود.
 .١۴ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ – اﯾن ﻣردم ﺗوﺳط اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺑﻧﺎم ﺟدﯾداﻻﺳﻼم
ﻧﺎﻣﯾده ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻓﮭرﺳت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾر دﻓﺎﺗر دوﻟﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷروع
ﺑﮫ اﺳﮑﺎن در ﻣﺟﺎورت ﮐﺎﺑل ﻧﻣوده اﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻌداد ﺳﺎﮐﻧﺎن آن ﺣدود  ۶٠٠٠اﺳت .ﺑﺧش ﻋﻣده
آﻧﮭﺎ در ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن اﻧد و ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺣدود  ۵٠٠٠٠اﺳت.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻧﻔوس ﺑﮫ  ۵٩٢٨٣٧۵ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ در
درﺳﺗﯽ اﯾن ارﻗﺎم اﻋﺗﻣﺎد ﺿﻣﻧﯽ داﺷت ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
ارﻗﺎم ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑرﺗری از آﻧﭼﮫ در دﺳت اﺳت ،اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾم .ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾل
ﻣرزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن ﺷده اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ،ﺑﻌﺿﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﻔوس ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت و
ﻣن ﻻزم ﻧداﻧﺳﺗم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺳﺎزم.
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ﻓﺻل دھم – اﻗﻠﯾم ،ﻣردم و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻣﮭم
اﻗﻠﯾم
ھزاره ﺟﺎت ﺳردﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﻗﻠﯾم ﮐﺎﺑل ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺣﯽ اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
زﻣﺳﺗﺎن آن از دﺳﻣﺑر ﺗﺎ ﻣﺎرچ ﺳﺧت اﺳت .ﭘﻐﻣﺎن – ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  ١٢ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﺳوی ھﻧدوﮐش – آﺳﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋﻣده اﺳت و اﻣﯾر اﻏﻠب اوﻗﺎت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن را در آﻧﺟﺎ ﺳﭘری ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺟﻼل آﺑﺎد اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ اﻣﯾر اﺳت ،ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر داغ دارد و اﮐﺛرا ﻣواﺟﮫ ﺑﮫ
واﮔﯾری ھﺎﺳت.
اﻗﻠﯾم ھرات در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺧوب اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎد ھﺎی ﺷدﯾدی ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
»ﺑﺎد  ١٢٠روزه« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﺎد ھﺎ ﺑرای ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﮐﺎﻣل در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﯽ وزد.
 ٨٠ﻓﯾﺻد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن از ﮔﻠودردی و ﭼﺷم دردی ﺗوﺳط ﮔردوﺧﺎک رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
اﻗﻠﯾم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻣوع ﺧوب اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫ آن.
ﻣردم
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋﺎدات ﺧود ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب اﻧد و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط وﺳوﺳﮫ ھداﯾت ﻣﯽ
ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻟﺑﺎس و ﻏذای ﺧوب اﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﮭﯾﮫ
ﯾﮏ ﺟوره ﻟﺑﺎس ﻧو و ﯾﺎ ﻟذت ﺑردن از ﯾﮏ ﭘﻠو ﺗﺟﻣﻠﯽ دورﻧﻣﺎی دﯾﮕری ﻧدارﻧد.
ﻟﺑﺎس اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮔﺷﺎده ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام اﺳت .اﯾن ﻟﺑﺎس ﺷﺎﻣل »ﻟﻧﮕﯽ« ﺑرای ﺳر» ،ﮐرﺗﮫ«،
»ﺷﻠوار« و ﮐﻔش ھﺎی زﻣﺧت اﺳت .ﻣردم ﺷﮭر ﺑﺎﻻﭘوس ﯾﺎ واﺳﮑت ﻧﯾز ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻣﺎﯾل رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻟﺑﺎس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .زﻧﺎن
ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﻣﻧد ﮐﺎﻻی اﺑرﯾﺷﻣﯽ اﻧد و در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺗﻣﺎﯾل زﯾﺎدی ﺑرای ﻟﺑﺎس ﺷب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد .ﺑﺎﻧوان اﻓﻐﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷوھران ﺧود اﻧد و ﺧود را ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ﻣﻣﮑن
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽ داﻧﻧد ﺗﺎ ھﻣدردی واﻗﻌﯽ او را ﺟﻠب ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ در ﻣوارد ﻧﯾﺎز ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در
ﺑﯾن ھر دو ،ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﺧوف ﺗرﯾن دﺷﻣن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
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ﻏذای اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺳﺎده و ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﺎن ،ﻣﯾوه ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺷﮏ اﺳت .ﻣردم دارا ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرﻧﺞ و
ﮔوﺷت ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﺎم ﭘﺎک ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷده و ﺧوب ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد و
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﺻﺎرف ﻣراﺳم ﻣرگ و ازدواج ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﻧﯾﺳت .در ﻣوارد ازدواج ،اﻗﺎرب ﻋروس
ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول ﺑﻧﺎم »ﺷﯾرﺑﮭﺎ« از ﺧود داﻣﺎد و ﯾﺎ اﻗﺎرب او ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣوﻗﻌﯾت ﻋروس
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﻘدار ﺷﯾرﺑﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .اﻗﺎرب ﻋروس ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺻرف ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟﺎﻟس ﻋروﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ای ﻋروس ﺗوﺳط داﻣﺎد ﯾﺎ اﻗﺎرب او ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺑﻼ
»ﺣق ﻣﮭر« )ﺟﮭﯾزﯾﮫ( ﺑﺎ ارﻗﺎم ﮔزاﻓﯽ و ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎھم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺷوھر ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت
داﯾم در ھﯾﺑت ھﻣﺳر ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ،ﻣﺷﺎﺟرات در وﻗت ﻋروﺳﯽ زﯾﺎد واﻗﻊ
ﻣﯽ ﺷد .اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻘدار »ﻣﮭر« را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد:
ﻣردم دارا

 ٩٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ

ﻣردم ﻣﺗوﺳط

 ۶٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ

ﻣردم ﻓﻘﯾر

 ٣٠٠روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑدون ﺷﮏ ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ در زﻣﺎن »ﻧﮑﺎح« را ﻣرﻓوع ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ
ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﻋت ﺗﺷوﯾق ﻓوق اﻟﻌﺎده ﭼﻧدزﻧﯽ ﺷده اﺳت.
در زﻣﺎن اﻣﯾرﻣرﺣوم ،ﻣردم ﺑﮫ ﺻورت آزاداﻧﮫ در ﺧروس ﺟﻧﮕﯽ و ﺑودﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ و ﻗﻣﺎر
آن ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد؛ ﻓﺣﺷﺎ ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷد و ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﻘﺑول ﺑﺻورت ﻋﺎم در
ھﻣراھﯽ دواﻣدار ﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﯾن اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده و ﻓﺎﺣﺷﮫ ھﺎ ﺑدون
اﺳﺗﺛﻧﺎ ازدواج ﮐرده اﻧد.
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻼح
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺳﻼح اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﻼح را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋزﯾزﺗرﯾن ﻣﻠﮑﯾت ﺧوﯾش
ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و آن را ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻣوال و زﻣﯾن ﺧود و ﯾﺎ ﻓروش ﻋزﯾزﺗرﯾن اﻗﺎرب
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ﺧود ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎﯾل اﻓراطﯽ آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﺎﻣل وارد ﮐردن ﺳﻼح از ھﻧد از
راھﮭﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت و آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺗﻼش ﺧود ﺑرای ﺗﺣﻘق ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑوده اﻧد .در  ١٩٠٧ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮑﺎت ﺷروع ﺷد و ﺑرای دوﺳﺎل دﯾﮕر
ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ،ﺑﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺗﻔﻧﮓ ،ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ و ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻣﮭﻣﺎت از
طرﯾق ﻣﺷﮭد ،ﺳﯾﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐراﭼﯽ وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد .ﺳﻼح وارد ﺷده ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل آزاد
ﻓروﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ در ﻣرزھﺎی ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺑرای
ﺧرﯾداری ﺳﻼح ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻗﯾﻣت آن ﻧﻘد ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷد و در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد،
ﭘرداﺧت ھﺎ در ﭘﺷﺎور ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺳﻧد ﻣﺑﺎدﻟﮫ در ﺑﺎﻧﮑداران ھﻧدوی ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت
ﻣﯽ آﻣد.
اﻣﯾر در  ١٩٠٩اﺟﺎزه ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﺗﺎﺟران را ﺟﮭت وارد ﮐردن ﺗﻔﻧﮓ و
ﻣﮭﻣﺎت ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ورزش از ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑدﺳت آورد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗﺟﺎرت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ
ھﻧد آﻏﺎز ﺷد.
ھوﺗﺧﯾل
ھوﺗﺧﯾل ھﺎ ﺑدﻧﺎم ﺗرﯾن ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران ﺳﻼح اﻧد و ﺗوﺳط اﯾن ﺗﺟﺎرت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺛروﺗﻣﻧد و ﻣرﻓﮫ ﺷده
اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣدود ﯾﮑﮭزار ﺧﺎﻧواده اﻧد و ﻋﻣدﺗﺎ در آﻏراﺑﺎد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻟﻐﻣﺎن ﺳﺎﮐن اﻧد .آﻧﮭﺎ زﻣﯾن
ھﺎ را ھم در ﻗرﯾﮫ ﺧود و ھم در ﺟوار ﮐﺎﺑل ﮐﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن را در ﻣﺣﻠﮫ ﺧود در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻗرﯾﮫ را ﺑﻧﺎم »ﺗرﻧﺎو« در
اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و در زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﻏراﺑﺎد ﺑر ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻏﯾرزراﻋﺗﯽ ھﺎ در ﯾﮑﮫ ﺗوت و ﺷﯾوﮐﯽ
زﻧدﮔﯽ دارﻧد .ھوﺗﺧﯾل ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﻧﻔوس را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،ﺷﺟﺎع ﺗرﯾن
دزدان اﻧد .آﻧﮭﺎ از زﻣﺎن اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺑﺻورت ﻣﻧظم ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﺑﮫ دوﻟت
ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﺎ آن وﻓﺎداری ﻣﺎﻧده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دزدی در ﮐﺷور ﺧود
اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﻟذا ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧد ﺑروﻧد.
آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از دو ﺗﺎ
ده ﻧﻔر اﻧد و آﻧﮭم ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾﺎﻓﮫ و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺟﺎر ﯾﺎ ﮐوﻟﯽ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﺳﻼح دزدی
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ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از ﺳﺎﯾر ﻣوادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺷﺎن ﺑﯾﻔﺗد ﻧﯾز درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ورزﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﻧﺎﯾم ﺧود را ﺑﮫ ﺳرداران ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم اﻣوال دزدی را
ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧوﺑﯽ ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﭘرھﯾزﮔﺎراﻧﮫ ﺧود را ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺧوب
آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد.
ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ
در ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﻣﯾﺳﯾوﻧر ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ ﻋﯾﺳوﯾﺎن ﺑوﻣﯽ وﺟود
ﻧدارد .ﺻرف ﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧده ﻗﻧدھﺎر ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳوﯾت را در ھﻧد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود،
در  ١٩٠٧ﭘس از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑرای دﯾدار اﻗﺎرب ﺧود ﺑرﮔﺷت .او ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻗﻧدھﺎر
دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ او ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر اﺳﻔﻧﺎﮐﯽ
دﯾد .او را زﯾر ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻗرار دادﻧد و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت
ﺑﮫ دﯾن اوﻟﯾﮫ ﺧود ﻧﺟﺎت ﺑدھد ،اﻣﺎ او ﻧﭘذﯾرﻓت.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺷش اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﯾﺳوی اﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺧدﻣت اﻣﯾر ﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻧﺟﻧﯾر اﺳﺗﺧدام ﺷده اﻧد .اﻣﯾر آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣرﺣﻣت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ زﯾﺎد
ﮔوارا ﻧﯾﺳت.
ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ در ﮐﺎﺑل وﺟود دارد و ﻣن ﮐس دﯾﮕری را در ﻗﻧدھﺎر ،ھرات ﯾﺎ
ﻣزارﺷرﯾف ﻧدﯾدم .در ﮔزﯾﺗر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم ﺻﻔﺣﮫ  ٣۶٠ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در
 ١٨٧۶ﯾﮑﺻد ارﻣﻧﯽ در ﮐﺎﺑل ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد .ﺑرای ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﺑود ،اﻣﺎ
آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﮐﮫ ﮐﺷور را ﭘﺳﺎﻧﺗر ﺗرک ﮐﻧﻧد؛ ﭘس از ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﻗﺗﯽ
ﺳردار اﺳﺣﺎق ﺧﺎن اﻏﺗﺷﺎش ﮐرد ،ﺑﺎﻗﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ارﻣﻧﯽ ﺗوﺳط ﻓرﻣﺎن اﻣﯾرﻣرﺣوم ﺗﺑﻌﯾد
ﺷدﻧد .دﻟﯾل آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎدر اﺳﺣﺎق ﺧﺎن ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ ﺑود.
ھﯾﭻ ﯾﮭودی در ﺧود ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧدارد .آﻧﮭﺎ در ھرات ،ﻣﯾﻣﻧﮫ ،ﺑﻠﺦ ،ﻣزارﺷرﯾف و ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﮐﻼه ﺧﺎص ﺑﻧﺎم »ﺗﯾﻠﭘﺎق« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﮐﻼه از
ﭼﯾت ﯾﺎ اﺑرﯾﺷم ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻋرﻗﭼﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ﭘوﺳت ﺳﮓ آﺑﯽ ﺑدور آن .ﯾﮭودان
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﯾﻠﭘﺎق ﺑر ﺳر ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺳر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺑﺎﻗﯽ ﻟﺑﺎس ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﮐﮭن ،ﺧرﻗﮫ دراز ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﺗﺎر ﺑﮫ دور ﮐﻣر و ﺷﻠوار ﮔﺷﺎد اﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ ﯾﮭودان ﺧﯾﻠﯽ ﭘوﻟدار اﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺛروت زﯾﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣرﮐز آﻧﮭﺎ در ھرات اﺳت،
ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ  ٢٢٠ﺧﺎﻧواده ﺑﺻورت داﯾﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷوا ﯾﺎ ﺻدر ﺧود را دارﻧد،
آﻏﺎ ﺟﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ﯾﮭودان ﺳﺎﮐن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺗرام ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮭودان ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎرت
و ﺑﺎﻧﮑداری دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗوھﯾن ﺗوﺳط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ زﻧﺎن آﻧﮭﺎ
از ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ دﺷﻧﺎم داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺟرات ﻧدارﻧد ﮐﮫ
ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣرف ﺑر ﺿد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺑراز ﮐﻧﻧد .ﺧﻼﺻﮫ ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮭﺗر از ﺑردﮔﺎن ﻧﯾﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻧدوان »ﺟزﯾﮫ« )ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودن( ﻣﯽ ﭘردازﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﮫ از ﺧدﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﺟﺑﺎری ﻣﻌﺎف ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﻣردم ھﻧدو در  ١٨٨۶در ﮔزﯾﺗر  ٣۵٠٠٠داده ﺷده ﺑود .اﯾن ﺗﻌﺎد ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺣدود ۴٨١٢۵
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای دﻟﯾل ﺑﮫ ﻓﺻل ﻧﮭم »ﻧﻔوس« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .آﻧﮭﺎ ﺣرﻓﮫ »ﺑﺎﻧﯾﺎس« و
»ﺳﺎھوﮐﺎر« )ﺗﺎﺟران و ﺑﺎﻧﮑداران ﻧﺎﺟﯾز( را دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻔﺎد ﺳﻧﮕﯾن ﺣواﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آﻧﻘدر
زﯾﺎد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ  ٧روﭘﯾﮫ ﻓﯽ ﺳﻧت در ﻣﺎه ﻣﯽ رﺳد.
ھﻧدوان در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮭودان و ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﮭﺗر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن اﻧد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾﮕران ﻧدارﻧد .رﺋﯾس آﻧﮭﺎ دﯾوان ﻧﯾرﻧﺟﺎن داس ﯾﮏ ﻣرد ﺛروﺗﻣﻧد و زﻣﯾﻧدار ﺑزرگ
در ﮐﺎﺑل اﺳت .او ﮐرﻧﯾل ﻣﻠﮑﯽ )ﺳرھﻧﮓ ﻣﻠﮑﯽ( اﺳت و رﺋﯾس »ﻋﯾن اﻟﻣﺎل« )ﺧزاﻧﮫ ﺧود
اﻣﯾر( اﺳت .او  ٧ھزار روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻠﮑﯾت زﻣﯾن او طورﯾﮑﮫ ﺧودش
ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﮐﻣﺗر از  ٧ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﻧﯾﺳت .او ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺎغ ھﺎی ﺑزرگ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل دارد.
ھﻧدوان ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ دﺳﺗﺎرھﺎی زرد ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻼه ﺷﺎن( و زﻧﺎن آﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾرون
ﺷوﻧد ،ﯾﮏ ﺑورﻗﮫ زرد ﺑر ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻧدوان اﺟﺎزه دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی زﯾن ﺳوار ﺷوﻧد ،اﻣﺎ
ﯾﮭودان ﻗوﯾﺎ از ﻟذت ﺑردن از اﯾن ﻧﺟﺎﺑت ﻣﻧﻊ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻻی اﺳپ
ﺳوار ﺷوﻧد.
ھﻧدوان ﺑﮫ ﺳﮫ درﺟﮫ »ﺟزﯾﮫ« ﻣﯽ ﭘردازﻧد:
 ١٢روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل

اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣﺎت دوﻟت اﻧد
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ﺗﺎﺟران ﻟﺑﺎس

 ٨روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل

ﺳﺎﯾرﯾن

 ۴روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل

ﺗﻣﺎم اﯾن ﭘول ﯾﮑﺑﺎر در ﺳﺎل ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ دﻓﺗردار ﻣوظف ﻣﯽ ﺷود و او در
ﻣﺣل ﺑﻠﻧدی ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ھر ھﻧدو در ﭘﯾﺷﮕﺎه او ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﺣﺗرام ﺟزﯾﮫ ﺧود
را اھدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﻓﺗردار ﻣﯽ ﭘذﯾرد ،اﻣﺎ ﭘﯾش از آن ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ اش ﭘﺷت ھﻧدو را ﻟﻣس ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺧود دﯾوان ﻧﯾرﻧﺟﺎن داس ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺷﯾوه ﻣراﺳم را ﻣﯽ ﮔذراﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﮫ از
ﺧدﻣت اﺟﺑﺎری ﺳرﺑﺎزی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﻣﺎم ﭘول ﺟزﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﯾن اﻟﻣﺎل ﻣﯽ رود و در
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳد .ﻣﻘدار اﺿﺎﻓﯽ آن در ﻣﯾﺎن ﺳرداران ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود.
اﻋﺗﻣﺎداﻟدوﻟﮫ ﻣﺳﺗﻣری ﺛﺎﺑت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ  ۴٠٠روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل را از ﻋواﯾد ﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﯾن ﭘول ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدس در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ھﻧدو ھﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻼم ﻣﯽ دھﻧد ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» ،ﺧدا ﺣﺎﻓظ« .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد،
»دوﻟت زﯾﺎده« .اﯾن ﺷﮑل ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑوﺟود آﻣده ﺑود.
ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ازدواج دوﺑﺎره ﺑﯾوه ھﺎ در ﻣﯾﺎن ھﻧدوھﺎی ﮐﺎﺑل ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده
ﺑود ،ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ »آرﯾﺎ ﺳﻣﺎﺟﯾس« ﺗﻼش ھﺎی در ﺟﮭت اﺻﻼﺣﺎت در ھﻧد ﻧﻣود .ﭼﻧﯾن
واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑداﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾوه ھﺎی ﻣﯾرزا ھﺎی او ﺑﻧﺎم
ھری ﺳﻧﮕﮫ ﺑﺎ ﺑﯾوه ﺑرادر ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷوھر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .اﻣﯾر ﺗﻣﺎم ھﻧدو ھﺎی
ﺑرﺟﺳﺗﮫ را ﺧواﺳت و ﺑرای ﺷﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ھری ﺳﻧﮕﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﯾوه ﺑرادر ﺧود ازدواج ﮐﻧد
و ﯾﺎ او ﮐﺷور را ﺗرک ﮐﻧد .ﺑزرﮔﺎن ﭘس از ﭼﻧد روز ﺑﺣث روی اﯾن ﻣوﺿوع ﺳراﻧﺟﺎم
ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐردﻧد و ﻣراﺳم ازدواج را اﺟرا ﻧﻣودﻧد .از آن ﭘس ،ازدواج ﺑﯾوه ھﺎی ھﻧدو در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷد.
ھﻧدو ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑرﺗر از ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد؛ ﺣﺗﯽ ﺛروﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ھﻧدو ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ادﻋﺎی ﺗﺳﺎوی ﺑﺎ ﻓﻘﯾر ﺗرﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺗواﺿﻊ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ از طﻌﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﺷﻧﺎم ھﺎی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از طرف ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﮐدام ﺑﭼﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﯾﮏ ﮔﺎو را ﺑﯾﺎورد و در ﺑﺎﻻی آن در
ﻣﺣﺿر ﯾﮏ ھﻧدو ادرار ﮐﻧد ،طورﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،او ﻓﻘط ﺧﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد و
126

ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ﮔوﺷت ﮔﺎو را در ﺳرک ھﺎ ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ،ﭘﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧورﻧد و ھﯾﭻ ھﻧدوی ﭼﯾزی ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .در ﻗرﯾﮫ ھﺎ ،دﮐﺎﻧداران ھﻧدو
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗوﺳط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮔوﺷت ﮔﺎو ﮐﺷﺗﮫ ﺷده را در ﻣﯾﺎن ﺳﮭم داران ﺑﺎ
وزن ﮐردن ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧد .دﮐﺎﻧداران ﺑﺎ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﺎدی ﺑرﺧورد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ھﻧدو ھﺎ دارای »ﺷﯾوال ھﺎ« )ﻣﺣﻼت ﻋﺑﺎدت( در ﺷﮭر اﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﮐﮫ در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷﯾﭘور ﺑﻧوازﻧد و ﯾﺎ ھر ﻧوع ﺳروﺻدا ﺑﮫ راه اﻧدازﻧد.
ﺷﯾﻌﮫ ھﺎ در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻧد ،ﺑﮫ ﺟز از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﺗدان در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺟزﯾﮫ ﺑرﺧوردار اﻧد .اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﺧﺎن در زﻣﺎن ﺧود ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑزرﮔﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑرای ﺷﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ
ﺳﻧﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐﻧﻧد .ﺷﯾﻌﮫ ھﺎ ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕری ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻧﯽ
ﺷوﻧد .اﻣﯾر در ﻣﺳﺎﺟد آﻧﮭﺎ ﻣﻼ ھﺎی ﺳﻧﯽ ﻣﻘرر ﮐرد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
ﺳﻧﯽ ھﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ھﻧوز ھم ﺻد ھﺎ ﻧﻔر ﺷﯾﻌﮫ اﻧد ،اﻣﺎ آن را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ھﯾﭻ ﭼﯾزی اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﺣرم ﺑزرﮔداﺷت ﮐﻧﻧد.
در ھزاره ﺟﺎت ﮐﮫ آﺷﯾﺎﻧﮫ ﺷﯾﻌﮫ ھﺎﺳت ،ﻣﻼھﺎی ﺳﻧﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾرﻣرﺣوم ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﺗﺎ ﺗﻼش
ﮐﻧﻧد ،ﺷﯾﻌﮫ ھﺎ را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد و ﺳﻧﯽ ﺳﺎزﻧد .ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻼ ھﺎی ﺳﻧﯽ در ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﻣوﻓﻘﯾت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد.
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﺳرﺷﻧﺎس ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ دارﻧد
 .١ﻣرﺣوم ﻋﻣرا ﺧﺎن از ﺑﺎﺟور ﮐﮫ وﻓﺎت ﮐرد ،ده ﭘﺳر و ھﻔت دﺧﺗر و ﺣدود  ٢٠٠اﻗﺎرب
زن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺑﯾوه ھﺎ و ﺻورﺗﯽ ھﺎ ﺑرﺟﺎ ﮔذاﺷت .ﺧﺎﻧواده او در ﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ دارد و
ﻣددﻣﻌﺎش  ۵٠٠٠٠روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل از دوﻟت ﻣﯽ ﮔﯾرد .دو ﭘﺳر ﻋﻣرا ﺧﺎن ﺑﻧﺎم ھﺎی ﺳردار
ﺧﺎن و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﺎدﯾﮕﺎرد اﻧد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ھﻧوز ﮐوﭼﮏ اﻧد .دﺧﺗران ﻋﻣرا ﺧﺎن ﺑﮫ
ﭘﺳر ﺑزرگ اﻣﯾر ،ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن در زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﭘدرش ﻧﺎﻣزد ﺷد ،اﻣﺎ ھﻧوز در
زﯾر ﺳﻘف ﭘدری اش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ازدواج او ﭼﮫ وﻗت
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ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ١٠٠٠٠روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل از ﻣددﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧواده ﻋﻣرا
ﺧﺎن ﮐم ﻣﯽ ﺷود )ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣراﻗﺑت دﺧﺗر ﻧﺎﻣزد( و ﺑرای ﺷوھر آﯾﻧده اش ،ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ
ﺧﺎن داده ﻣﯽ ﺷود! ﺧﺎﻧواده ﺑﺳﯾﺎر راﺿﯽ ﻧﯾﺳت و آﻧﮭﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﺎ  ۴٠٠٠٠روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺻرف ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺳم دﺳت و دھﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
 .٢ﺗوره اﮐرم ﺧﺎن و ﺗوره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،ﺷﮭزادﮔﺎن درواز )ﺑﺧﺎرا( – ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم
ﺑرای اﯾن ﻣردم ﺑﺗوان ﮐدام اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ داد .زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻋﺎدات آرام داﺷﺗﮫ و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد
و ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺎده اﺳت.
 .٣ﺧواص ﺧﺎن – ﯾﮏ اﻓرﯾدی زﮐﺎ ﺧﯾل اﺳت و در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﺎﺟر اﻗﺎﻣت دارد .او
ﯾﮑﻣﻘدار ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ از دوﻟت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣورد اﺣﺗرام اﻣﯾر و ﺑﮫ وﯾژه ﺳردار ﻧﺻرﷲ
ﺧﺎن ﻗرار دارد .او ﯾﮏ ﺷﺧص زﯾرک اﺳت و ﺳرﺳﭘردﮔﯽ زﯾﺎد ﺑر ﺗﺧت اﻓﻐﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ھرﮔﺎه ﮐدام ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی و ﺑﮫ وﯾژه ﺟرﮔﮫ ھﺎی اﻓرﯾدی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾد ،او آﻧﮭﺎ را در
ﺟﮭت اطﺎﻋت از ﺣﺎﮐم ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺑر ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 .۴اﮐﺑرﺧﺎن ﻟﻌﻠﭘوره – ﯾﮏ ﺳﺎﮐن ﻟﻌﻠﭘوره ﻧزدﯾﮏ داﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣرز اﺳت؛ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﻣﮭﻣﻧد و ﮐﺎﮐﺎی ﻣﺎدری ﺳردار اﯾوب ﺧﺎن اﺳت .او ﺑﺎ آﻧﮑﮫ زﯾر ﻣراﻗﺑت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و
ﻗدرت او ﺑﺳﯾﺎر زوال ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ھﻧوز ھم ﯾﮑﻣﻘدار ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی اﻓراد ﻗﺑﺎﯾل ﺧود دارد .ﺳردار
ﺧﺎن ﻣﮭﻣﻧد ﮔرداﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﮐﺑرﺧﺎن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ،اﻣﺎ ھرﮔﺎه آﺧری اﮔر ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑرﮔردد،
اوﻟﯽ ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﯽ اھﻣﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﻣظﻔر ﺧﺎن ﭘﺳر اﮐﺑرﺧﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺣﺎﮐم
ﻣﻘر ﺑود در  ١٩٠٧ﻋزل ﺷد و از آن وﻗت ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر ﭘﯾرش در ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .۵ﺣﺎﺟﯽ ﺳوراﻧﮫ و ﺑرادرزاده اش ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻣروت ھﺎی ﺑﻧو – ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن رﺳﺎﻟﮫ
دار در ھﻧﮓ  ١٧ﺑود .او ھﻧﮓ ﺧود را ﺗرک ﮐرد و ﺑﺎ ﮐﺎﮐﺎ و دﺳﺗﮫ اش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرار
ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از  ٨٢ﻧﻔر و  ٣٣اﺳپ ﺑود و در ﻧﯾﻣﮫ ھﺎی  ١٩٠٨ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد .ﮔزارش
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ﻣﻔﺻل رﺳﯾدن او ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮑﯽ از ﮔزارش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﯾدا ﺷود .آﻧﮭﺎ
اول ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ اﻣﯾر و ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺛروﺗﻣﻧد اﻧد
و در ﻣرزھﺎی ﺑﻧو ﻧﻔوذ زﯾﺎد دارﻧد و اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺻرف در ﺟﮭت
ادای وظﺎﯾف ﻣذھﺑﯽ ادای دﯾن ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ھﻧﮓ ﺳواره و ھم ﯾﮏ
ھﻧﮓ ﭘﯾﺎده از طواﯾف آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣروت اﯾﺟﺎد ﺷود و اﻓﺳران ﻧﯾز ﺑﺎﯾد از ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎب
ﺷود .اﯾن طرح ﺗوﺳط اﻣﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷد ،اﻣﺎ ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن اﻣﯾدواری ھﺎی ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .آﻧﮭﺎ از زﻣﺎن آﻣدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣدد ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﻧرخ  ١٢١روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( در
روز ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻋﺿﺎی اﯾن دﺳﺗﮫ ﺑرﺧورد ﺑﯽ ﭘروا دارﻧد و ﺧود را در ﭼﺷﻣﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن آورده اﻧد.
 .۶ﺧواﺟﮫ ﺻﻧﺎع ﷲ ﮐﺷﻣﯾری از اﻣرﺗﺳر – اﯾن ﻣرد ﮐم طﺎﻟﻊ ﺳﺎﮐن اﻣرﺗﺳر )ﭘﻧﺟﺎب(
اﺳت .او در ﻧﯾﻣﮫ  ١٩٠٨ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ھﺎی ﺳﺎﺧت ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ ارزش  ١.۵ﻟﮏ روﭘﯾﮫ و ﺑﺎ
اﻣﯾدواری ﭼﺎﻧس ﺧوب ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد .او در اول ﺗوﺳط اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺑﺻورت ﻧدﯾﻣﺎﻧﮫ
ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد و در ﺑدل ﭘﯾﺷﮑش ﮐﺎﻻ ھﺎ ﺑرای او ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر ،ﻣدال طﻼی ﺻداﻗت و ﯾﮏ
ﻣﻘدار ﮐﺎﻻی ﭘﺷﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﺗوﻟﯾدات ﻣﺣﻠﯽ اﻋطﺎ ﺷد .او ﺑرای ﻣﺻﺎرف روزاﻧﮫ ﺧود ۵٠
روﭘﯾﮫ )ﮐﺎﺑﻠﯽ( در روز ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﻣت اﺟﻧﺎس او ﭘرداﺧﺗﮫ
ﻧﺷده و ﺗردﯾد زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﺗواﻧد ﻗﯾﻣت اﺻﻠﯽ آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﻗرار ﻣﻌﻠوم
او ﯾﮑﻣﻘدار ﮐﺎﻻ را ﺗوﺳط ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﻣﻔﺎدی ﺧرﯾداری ﮐرده و ﺗﺎﺧﯾر در ﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑرای او اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن در ﺟون ﮔذﺷﺗﮫ ﻣوﺿوع او
را ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔزارش داد و اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت طرﻓدار دادن ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول و اﺟﺎزه ﺗرک ﮐﺷور
ﺑرای او ﺑود.
 .٧اﺳﯾران روﺳﯽ – در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣدود ﭼﮭﺎر زﻧداﻧﯽ روﺳﯽ در زﻧدان ﮐﺎﺑل وﺟود دارد
ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺟﺎﺳوﺳﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد ﺷدﯾد ﺻورت ﻧﻣﯽ
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ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ ھﻧوز ﻣﺷﮑوک اﺳت .ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻣﯾر ﺑر
ﺳر اﯾن ﻣوﺿوع  -ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم  -ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻣﮭم
 .١ﺟﺑل اﻟﺳراج – ﺣدود  ١٣ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺳوی ﭼﺎرﯾﮑﺎر در داﻣﻧﮫ ﯾﮏ ﮐوه ﻗرار دارد.
ﺗﮭداب آن ﺗوﺳط اﻣﯾرﻣرﺣوم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﻌﻣﯾر آن در زﻣﺎن اﻣﯾرﻣوﺟود ﺗﮑﻣﯾل
ﺷد .وﻗﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣورد ﻧظر اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﻗرار
ﮔرﻓت ،ﭼﻧدﯾن ﭼﺎه در ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻧده ﺷد ﺗﺎ ﻋﻣق آب ھﺎی زﯾر ﺳطﺢ زﻣﯾن ﻣﻌﻠوم
ﺷود .ﺳﺎﺣﮫ ﺟﺑل اﻟﺳراج ﻧﯾز ﮐﻧده ﺷد و ﺗﺟرﯾﮫ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ آب ﺣدود دو ﻓت ﻋﻣق دارد.
اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﺑود ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ آب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﮭداب را از اﻧﻔﺟﺎر ﺗوﺳط دﯾﻧﺎﻣت
ﻧﺟﺎت دھد ،ﭼون در ﻣﺟﺎورت آب ﺗر ﺷده و ﺑﯾﮭوده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐوﭼﮏ،
اﻣﺎ ﻗوی و ﻣﻔﯾد اﺳت و ﺗدارﮐﺎت ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﮐوھﺳﺗﺎن ،ﻏورﺑﻧد وﻏﯾره ﻓراھم
ﮔردد و ﺑرای ﻣدت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣوﺿوع ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از ﺗﮭﺎﺟم از ﺳوی ھرات ﯾﺎ
ﻣزارﺷرﯾف ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﻣﯾر ﻋﻣدﺗﺎ در ﺻورت
ﮐدام ﺣﻣﻠﮫ از ﺟﺎﻧب ھﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣطﻣﯾن ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾد.
 .٢ﻗﻠﻌت اﻟﺳراج – اﯾن ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر ﻗﺷﻧﮓ در ﻟﻐﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣوﺟود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﺳﺎﺣﮫ ﮔوارا اﺳت و ﺻرف ﺣدود  ١٢ﻣﯾل از ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .اﯾن ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺣل ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﺻورت ﺟﻧﮓ در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺧدﻣت ﮐﻧد .ذﺧﯾره
ﺗدارﮐﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻗطﻊ ﻧﺷود و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣطﻣﯾن ﺑرای
دﻓﺎع ﺑﺎﺷد ،ﺻرف ﺑﺎ ﻧﮕﮭداری ﭘل در ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﮐﮫ از ﺑﯾن ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻟﻐﻣﺎن ﻣﯽ
ﮔذرد.
 .٣در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺗﻌﻣﯾرات ،ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﮐﮭﻧﯽ در ﺳﺎﯾر ﻣﺣﻼت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗرﻣﯾم ﺷده اﻧد و
ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗرﻣﯾم اﻧد.
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 .۴ﻣﮭم ﺗرﯾن و ﻗﺷﻧﮓ ﺗرﯾن ﺗﻌﻣﯾر در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آراﻣﮕﺎه ﻣﺷﮭور ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ در
ﻣزارﺷرﯾف اﺳت .اﯾن ﺗﻌﻣﯾر از ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎرھﺎی ﺑﻠﻧد و ﯾﮏ ﮔﻧﺑد ﮐﻼن در ﺑﺎﻻی آن ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻓﺎﺻﻠﮫ دوری دﯾده ﺷود .زﯾﺎرﺗﮕﺎھﮭﺎی ﮐﮭن دﯾﮕری ﻧﯾز در ﺳراﺳر
ﮐﺷور وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺗﻌﻣﯾر آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﭘوﺳﯾدن و ﻓرﺳﺎﯾش ﻗرار دارﻧد.
 .۵ﮔورﺳﺗﺎن ھﺎی اروﭘﺎﯾﯾﺎن – ﯾﮏ ﮔورﺳﺗﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در اردوﮔﺎه ﺷﯾرﭘور ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل
ﻗرار دارد .ﮔورﺳﺗﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻣرﻣر در ﯾﮏ ﮐﻧﺎر ﺗوده ﺷده اﻧد .ﮔورﺳﺗﺎن
ﺗوﺳط ﯾﮏ دﯾوار ﮔﻠﯽ اﺣﺎطﮫ ﺷده و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗوﺳط دوﻟت اﻓﻐﺎن ﺗرﻣﯾم ﻣﯽ ﺷود.
در ﻗﻧدھﺎر دو ﮔورﺳﺗﺎن وﺟود دارد؛ ﯾﮑﯽ در ﺷﮭر و دﯾﮕری در ﺑﯾرون آن .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺗوﺳط
ﯾﮏ دﯾوار »ﮐﭼﮫ« از ﭼﮭﺎر ﺳو اﺣﺎطﮫ ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ آﺛﺎر ﻗﺑرھﺎ وﺟود ﻧدارد.
ﻣن در ﺟرﯾﺎن ﺑررﺳﯽ ھﺎﯾم ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدم ﮐﮫ ﻗﺑرھﺎ ﮐﻧده ﺷده و ﺑرای ﮐﺷف ﺳﻼح ﺟﺳﺗﺟو ﺷده
اﺳت ،ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردﮔﺎن دﻓن ﺷده اﻧد .در ﮐﻧﺎر آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗم،
ﻗﺑرھﺎی دو ﻣﻘﺎم اﺟﻧﺳﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾز وﺟود دارد:
 .١ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ،ﻣﯾر ﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ در  ١٩٠٩درﮔذﺷت.
 .٢ﮐرﯾم اﻟدﯾن ﺑﯽ ای ،ﻣﯾر ﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ در  ١٩٠٢درﮔذﺷت.
اﯾن ﻗﺑرھﺎ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺗﭘﮫ ﻣرﻧﺟﺎن ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد .ﻣن آﻧﮭﺎ را ﺗرﻣﯾم ﮐردم و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای
ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺣل ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.
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ﺿﻣﺎﯾم
ﺿﻣﯾﻣﮫ اول – ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻣﯾر
 .١ﺳردار آﺻف ﺧﺎن )ﻣﺻﺎﺣب ﺧﺎص(.
 .٢ﺳردار ﯾوﺳف ﺧﺎن )ﻣﺻﺎﺣب ﺧﺎص(.
 .٣ﺗوره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .۴ﺗوره اﮐرم ﺧﺎن ،ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .۵ﺳردار ﻋﺑداﻟوھﺎب ﺧﺎن ،اﻣﯾن اﻟﻣﮑﺎﺗب و ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .۶ﺳردار ﯾوﻧس ﺧﺎن ،اﻣﯾن اﻟوﺟوھﺎت و ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .٧ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،اﻣﯾن اﻟﻌﺳس و ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .٨ﺳردار ﻣﺣﻣد رﻓﯾق ﺧﺎن ،اﻣﯾن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و آﻗﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺳت ،ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .٩ﻟوﯾﻧﺎب ﺧوﺷدل ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .١٠ﺳردار ﺟﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن )داﻣﺎد اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن( ﺣﺎﮐم دھزﻧﮕﯽ و ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
 .١١ﻋﺑداﻻﺣد ﺧﺎن ،ﺳر ﻋرض ﺑﯾﮕﯽ و ﺣﺎﺿرﺑﺎش.
ﻣﻧﺷﯽ ھﺎ
 .١ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ.
 .٢ﻋزﯾزﺟﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ.
 .٣ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن ،ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠﮑﯽ.
 .۴ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠﮑﯽ.
 .۵ﻧﯾﮏ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻧﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ.
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ﺗرﺟﻣﺎن درﺑﺎر
اﻣﯾن ﷲ ﺧﺎن.
ﺧزﯾن اﻟﮑﺗﺎب
ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻻﻻی اﻣﯾر.
ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺧﺎص
 .١ﻣﺣﻣد وﻟﯽ ﺧﺎن.
 .٢ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﯾرﺧﺎن.
 .٣ﺳﮑﻧدرﺧﺎن.
 .۴ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺧﺎن.
 .۵ﻣﺣﻣد اﻣﺎن ﺧﺎن.
 .۶آدم ﺧﺎن.
 .٧ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﮫ.
 .٨ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻠﮏ ﺟﺎن.
 .٩ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن.
 .١٠ﻣﺣﻣد اﺳﺣﺎق ﺧﺎن.
 .١١ﻏﻼم ﺻدﯾق.
 .١٢اﺣﻣد ﻋﻠﯽ.
ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ﺣﺿوری ،دﺳت راﺳت
 .١اﮐرم ﺟﺎن.
 .٢ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺧﺎن.
 .٣ﻣﺣﻣد اﯾوب ﺧﺎن.
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 .۴ﺧﺎل ﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
 .۵ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺟﺎن.
 .۶ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
 .٧ﻋﺑداﻟظﺎھرﺧﺎن.
 .٨ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﺧﺎن.
 .٩ﻧورﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
 .١٠ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم.
 .١١ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد.
 .١٢اﻣﺎن ﺑﯾﮓ ﺧﺎن.
 .١٣ﻣﺣﻣد ﮐرﯾم ﺧﺎن.
ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ﺣﺿوری ،دﺳت ﭼپ
 .١اﺑراھﯾم ﺟﺎن.
 .٢ﻣﺣﻣد اﯾوب ﻏورﺑﻧدی.
 .٣ﻣﺣﻣد اﯾوب ﻣﯾرﺑﭼﮫ.
 .۴ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺟﺎن.
 .۵ﺑدﻟﯽ ﺧﺎن.
 .۶ﺻوﻓﯽ ﺧﺎن ﻣﺣﻣد.
 .٧ﻋزﯾز ﺟﺎن.
 .٨ﺷﯾراﺣﻣد ﺧﺎن.
 .٩ﺷﺎه دوﻟﮫ ﺧﺎن.
 .١٠ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
 .١١ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن.
 .١٢ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺧﺎن.
 .١٣ﻣﯾرزا ﺟﺎن.
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آﺑدار ﺧﺎﻧﮫ
 .١ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،آﺑدار ﺑﺎﺷﯽ
آﺑدار ھﺎ  ۴۴ ....ﻧﻔر.
ﭼﺎﯾدار ﺧﺎﻧﮫ
 .١ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺧﺎن ،ﭼﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ،ﻣﻌﺎون.
 .٣ﭼﺎﯾدار ھﺎ  ٢٢ ....ﻧﻔر.
ﻣﯾوه دار ﺧﺎﻧﮫ
 .١ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﺧﺎن ،ﻣﯾوه دار ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﻓﺿل اﺣﻣد ،ﻣﻌﺎون.
 .٣ﻋطﺎﷲ ،ﺳر رﺷﺗﮫ دار.
 .۴ﻣﯾوه دارھﺎ  ٢۶ ....ﻧﻔر.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺎ
 .١ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺎ  ۵٨ ....ﻧﻔر.
ﻓراش ﺧﺎﻧﮫ
 .١ﺳﮑﻧدرﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون.
 .٣ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﭘﻧﺟﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
 .۴ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ﻣﯾرزا.
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 .۵ﻓراش ھﺎ  ٩٠ ....ﻧﻔر.
 .۶ﻣﺣﻣد ﮐرﯾم ﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻣپ/ﻗرارﮔﺎه.
 .٧ﻓراش ھﺎ  ۴٠ ....ﻧﻔر ﺑﺎ  ٢۵ﻧﻘب زن.
ﻗﺎﺑوﭼﯽ ھﺎ
 .١ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن )ﮐﺎرﻣﻧد اﻧﺗﻘﺎﻻت( ﻗﺎﺑوﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون.
 .٣ﻗﺎﺑوﭼﯽ ھﺎ  ١٠ ....ﻧﻔر.
 .۴ﭼﭘراﺳﯽ ھﺎ  ١٠ ....ﻧﻔر.
ﺟﺎرﭼﯽ ھﺎ
 .١ﮐرﯾم ﺧﺎن ،ﺟﺎرﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ،ﻣﻌﺎون.
 .٣ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﺳوارھﺎ  ١۵ ....ﻧﻔر.
ﺷﺎطرھﺎ
 .١ﺑﺎﺑﮫ ﺑﺎرک ،ﺷﺎطر ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﻣﺣﻣد ﮐرﯾم ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون.
 .٣ﺷﺎطرھﺎ  ٢٠ ....ﻧﻔر.
ﻋطﺎرھﺎ
 .١ﻣﺣﻣد ﯾﺎﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻋطﺎر ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون.
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ﻋطﺎرھﺎ  ۴٠ ....ﻧﻔر.
آﺷﭘرﺧﺎﻧﮫ
 .١ﻧﺎﯾب ﻋﺑداﻟرزاق ﺧﺎن ،ﺳر ﻣﺑﺎﺷر.
 .٢ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎ  ٢٠ ....ﻧﻔر.
 .٣ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺳر رﺷﺗﮫ دار.
 .۴ﺳﯾد ﻣﯾرﺧﺎن ،ﻣﯾرزا
 .۵ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرزا
 .۶ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ،ﻣﯾرزا.
 .٧آﺷﭘزھﺎ  ٢٢ ....ﻧﻔر.
ﺳﻘﺎ ھﺎ
 .١ﺳﺧﯽ ﺧﺎن ،ﺳﻘﺎ ﺑﺎﺷﯽ.
 .٢ﺳﻘﺎ ھﺎ  ٢٠ ....ﻧﻔر.
ﻧوازﻧدﮔﺎن
 .١ﻗرﺑﺎن ﻋﻠﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺣﯾدر ،ﺳر ﻧوازﻧده.
 .٢ﻧوازﻧدﮔﺎن  ١٠ ....ﻧﻔر.
درﺷﮑﮫ ﭼﯽ
 .١ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺧﺎن ،ﺳر درﺷﮑﮫ ﭼﯽ
 .٢درﺷﮑﮫ ﭼﯽ ھﺎ  ٢٢ ....ﻧﻔر.
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ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن ھﺎ در اﻣور اﺟﻧﺎس ،ﻓرﻧﯾﭼر/وﺳﺎﯾل ،ﭼراغ ھﺎ وﻏﯾره
 .١ﻧﻔﯾس ﺧﺎن ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .٢ﻣﺣﻣد اﺳﺣﺎق ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .٣ﻣﺣﻣد ازان ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .۴درﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .۵ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .۶ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن ھﺎ  ١۵٠ ....ﻧﻔر.
ﺧﯾﺎط ھﺎ
 .١ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺳرور ،ﺳر ﺧﯾﺎط.
 .٢ﺧﯾﺎط ھﺎ  ٣٠ ....ﻧﻔر.
راﻧﻧدﮔﺎن ﻣوﺗر
 .١آﻗﺎی ﻓﯾﻧﯾل.
 .٢ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف.
 .٣ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم.
 .۴ﺳﯾد رﺿﺎ.
اﺳﻠﺣﮫ دارھﺎ
 .١ﻋﻠم ﺧﺎن.
 .٢ﻣﺣﻣود ﺧﺎن.
 .٣ﻏﻼم رﺳول.
 .۴اﮐرم ﺟﺎن.
 .۵ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن.
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اﻧﺟﻧﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ﺑردارھﺎ
 .١ﻋﺑداﻟﻐﯾﺎث ﺧﺎن )ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺟﯽ( ،اﻧﺟﻧﯾر.
 .٢ﮐﻠوﻧل ﺷﯾراﺣﻣد ﺧﺎن و ﻗﯾﺎم اﻟدﯾن اﺧﺗرﻣﺣﻣد :ﻧﻘﺷﮫ ﮐش ﺑﺎ  ٢٠زﯾر دﺳت.
ﻧﻘﺎش ھﺎ
 .١ﻣﯾر ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن.
 .٢ﻣﯾرزا اﻓﺿل و ﭼﮭﺎر ﻧﻔر دﯾﮕر.
ﻗﻧﭼوﻏﮫ ﺑﯾﮕﯽ ھﺎ
 .١ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ،ﺳر ﻗﻧﭼوﻏﮫ ﺑﯾﮕﯽ.
 .٢ﻗﻧﭼوﻏﮫ ﺑﺎﺷﯽ ھﺎ  ٢٠ ....ﻧﻔر.
ﮐﺎرﺑردارھﺎ )(kaharbardars
 .١ﻣﮭر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺟﺎﻣﮫ دار.
 .٢ﮐﺎرﺑردارھﺎ  ٢٠ ....ﻧﻔر.
ﻣﯾرزا ھﺎی ﺣﺿوری
 .١ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ،وردک.
 .٢ﻋﺑداﻟرﺷﯾد.
 .٣ﻋﺑداﻟطﯾف ،ﻓﺎرﺳﯾوان.
 .۴ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ،ﯾﮏ.
 .۵ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ،دو.
 .۶ﻣﺣﻣد ﻧﺛﺎر ﺧﺎن.
 .٧ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
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 .٨اﺣﻣد ﺟﺎن ﺧﺎن.
 .٩ﻧﺛﺎرﺧﺎن.
 .١٠داود ﺧﺎن ،ﻗزﻟﺑﺎش.
 .١١ﻣﺣﻣد اﻣﺎن ﺧﺎن.
 .١٢رﺳﺗم ﻋﻠﯽ ﺧﺎن.
 .١٣ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن.
ﻋرض ﺑﯾﮕﯽ ھﺎ
 .١ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
 .٢ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺧﺎن.
دﻓﺗر ﭘﺳت ﻗرارﮔﺎه
 .١ﻓﻘﯾر ﻣﺣﻣد ،ﻣﯾرزا.
 .٢ﻣﺣﻣد ﻋظﯾم ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٣ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
اﻓراد ﺻﺣﯽ/طﺑﯽ
 .١داﮐﺗر ﻏﻼم ﻧﺑﯽ.
 .٢داﮐﺗر ﷲ ﺟوواﯾﺎ.
 .٣ﻣﻌﺎون ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ  ٢ ....ﻧﻔر.
 .۴ﻧواب ﺧﺎن ،ﮐﻣﭘودر )ﺗرﮐﯾب ﮐن(.
 .۵ﻣﻠﮏ ﺧﺎن ،اﺧﺗﮫ ﺑﯾﮕﯽ.
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ﻋﻣﻠﮫ ای ﺷرﯾﻌت
 .١ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺳﮑری.
 .٢ﻣﻔﺗﯽ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد.
 .٣ﻣﻔﺗﯽ ﻋﺑداﻟﺣق.
 .۴اﺧﻧد زاده ﻋﺑداﻟﺣﻠﯾم ،ﻣﺣرر.
 .۵ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟروف ،اﻣﺎم.
 .۶ﺳﺎﯾرﯾن  ۶ ....ﻧﻔر.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎص ھﻣرﮐﺎﺑﯽ
 .١ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘدی )ﻋﯾن اﻟﻣﺎل( اﻣﯾرﻣرﺣوم
 .١ﺑﺎز ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﭼﺗراﻟﯽ ،ﺻﻧدوﻗدار.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﺟواھرات )ﻋﯾن اﻟﻣﺎل(
 .١ﻣﺣﻣد وﻟﯽ ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﺳﯽ )ﻋﯾن اﻟﻣﺎل(
 .١ﺷرﯾف ﺷﺎه ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار.
 .٢ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﺳﯽ ھﻣرﮐﺎﺑﯽ )ﺑﯾت اﻟﻣﺎل(
 .١ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوق دار.
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 .٢ﻣﺣم اﺑراھﯾم ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘدی ھﻣرﮐﺎﺑﯽ )ﺑﯾت اﻟﻣﺎل(
 .١ﻗﻣراﻟدﯾن ،ﺻﻧدوﻗدار.
 .٢ﺻﺎدق ﻋﻠﯽ ،ﻣﯾرزا.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎرﺗوﻗﯽ )ﺗﺣﺎﯾف(
 .١ﻣﯾر اﺣد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوق دار.
ﻣﺗﻔرﻗﮫ
 .١ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﯽ ،ﺳﺗﺎراﻟدوﻟت ،آﯾﻧﮫ-ﺑرﻗﯽ-واﻻ.
 .٢ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯽ ،ﺳر رﺷﺗﮫ دار ﮔدام.
 .٣ﻏﻼم ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﺧﺎن ،اﻣﯾن اﻟﻣدﻧﯾت.
 .۴ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﺧﺎن ،ﻣﮭﻣﺎن دار ﺑﺎﺷﯽ.
 .۵ﺳﯾد ﻣﺣﻣد رﺳول ﺧﺎن ،ﮐﺗﺎﺑدار.
 .۶ﻣﯾر ﻋﺑداﻟوﺣﯾد ﺧﺎن ،ﺳﺎﻋت ﺳﺎز.
 .٧ﮔل ﻋﻠﯽ ،ﻻﻻی ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎ.
 .٨اﻣﯾراﻟدﯾن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎﭼﺎﻣﺑر.
 .٩ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ،ﮐﺎﺗب ﺗﯾﻠﻔون.
 ١٠ﺧﺎﺻﮫ ﺗراش )ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ(  ٢ ....ﻧﻔر.
 .١١ﮐﺑوﺗر ﺑردار  ۴ ....ﻧﻔر.
 .١٢ﺑﻠﺑل ﭘرواز  ٣ ....ﻧﻔر.
 .١٣ﺑﺎزوان ھﺎ  ١٣ ....ﻧﻔر.
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اﻓﺳران ﻣﻧظم
 .١ﻧﺎدر ﺧﺎن ،ﺟﻧرال.
 .٢ھﺎﺷم ﺧﺎن ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﯾﮑم ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎ.
 .٣ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ،ﻗوﻣﺎﻧدان دوم ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎ.
 .۴اﺣﻣد ﺷﺎه ﺧﺎن ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﺳوم ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎ.
 .۵ﺷﺎه وﻟﯽ ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﭼﮭﺎرم ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ھﺎ.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ دوم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﺳراج اﻟﺧواﺗﯾن
 .١ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر.
 .٢ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه ﻧواز ﺧﺎن ،ﺳر رﺷﺗﮫ دار.
 .٣داﮐﺗران ﻏﻼم ﻣﺣﻣد و ﺣﺎﻓظ ﮔل ﻣﺣﻣد ﮐﻣﭘودر.
 .۴ﻣﺣﻣد ﻋﻣرﺧﺎن ،ﺳرھﻧﮓ ﻣﻧظم.
 .۵ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .۶ﺳﮭراب ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ.
 .٧ﺣﺎﺟﯽ اﺳد ﺧﺎن ،ﺳر ﻣﺑﺎﺷر.
 .٨ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،ﻋطﺎر ﺑﺎﺷﯽ.
 .٩رﺟب ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾوه دار ﺑﺎﺷﯽ.
 .١٠دﯾن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﭼﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯽ.
 .١١ﻣﯾر اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون.
 .١٢ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ.
 .١٣وﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ.
 .١۴ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻗﺎﺑوﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
 .١۵ﻣﯾرزا ﺑﮭﺎواﻟدﯾن ،ﺳر دﻓﺗر.
 .١۶ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .١٧اﺣﻣد ﺟﺎن ﺧﺎن و ﭼﮭﺎر ﻧﻔر دﯾﮕر ،ﻣﯾرزا ھﺎ.
 .١٨ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻻﻻی دﺧﺗران اﻣﯾر.
 .١٩ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻻﻻی دﺧﺗران اﻣﯾر.
 .٢٠ﻗﮭر ﺑرداران  ١٢٧ ....ﻧﻔر.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳوم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻠﯾﺎ ﺟﻧﺎب
 .١ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر ﺧﺎن ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر.
 .٢ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ،ﺳر دﻓﺗر.
 .٣ﻣﺣﻣد ﻋظﯾم ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﻣﯾرزا.
 .۵ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ،ﻣﯾرزا.
 .۶ﺣﺳن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٧ﺟﻣﺷﯾد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .٨دﯾن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳر ﻣﺑﺎﺷر.
 .٩ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ.
 .١٠ﻣﯾراﺣﻣد ،ﻣﯾوه دار ﺑﺎﺷﯽ.
 .١١اﺣد ﺧﺎن ،ﭼﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯽ.
 .١٢ﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ.
 .١٣ﺑﺎﺑﮫ ﻓوﻻد ﺧﺎن ،ﻗﺎﺑوﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
 .١۴ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﮫ دار و  ۶۶ﻗﮭرﺑرداران.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭼﮭﺎرم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻧﺻرﷲ ﺧﺎن ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧت
 .١ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﺧﺎن ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر.
 .٢ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﺳر ﻣﯾرزا.
 .٣ﺧواﺟﮫ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻧﺷﯽ.
 .۴ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ و ھﺷت ﭘﯾﺷﺧدﻣت دﯾﮕر.
 .۵ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺳرور ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .۶ﻏﻼم ﺳرورﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ.
 .٧ﻣﯾرزا ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ،ﺳررﺷﺗﮫ دار.
 .٨ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،ﺳرﻣﺑﺎﺷر و  ١٢آﺷﭘز.
 .٩ﻏﻼم ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ،آﺑدار ﺑﺎﺷﯽ و  ۶آﺑدار.
 .١٠ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ،ﭼﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯽ و  ۴ﭼﺎﯾدار.
 .١١رﺣﻣت ﺧﺎن ،ﻣﯾوه دار ﺑﺎﺷﯽ.
 .١٢ﺳﯾد اﺷرف ﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ و  ٣٠ﻓراش.
 .١٣اﺣﻣد ﺟﺎن ﺧﺎن ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن و  ۵ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .١۴ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﮐوﻣﯾدان ﻣﻧظم
 .١۵ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١۶ﻋﺎﺻم ﺟﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١٧ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١٨رﻣﺿﺎن ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١٩ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢٠ﻣﯾراﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢١ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢٢ﺷﯾراﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢٣آﺧﻧد زاده ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم ،ﻣﻼ.
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 .٢۴ﻋﺑداﻟرزاق ،ﻣﻼ.
 .٢۵ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ،ﻣﻼ.
 .٢۶ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﻣﻼ.
 .٢٧ﺷﯾرﺟﺎن ﺧﺎن ،ﻣﻼ.
 .٢٨ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻼ.
 .٢٩اﺳدﷲ ،ﻣﻼ.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭘﻧﺟم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار اﻣﯾن ﷲ ﺧﺎن
 .١ﻧظر ﺷﯾراﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳر رﺷﺗﮫ دار.
 .٢ﻣﺣﻣد رﺣﯾم ﺧﺎن ،ﺻﻧدوق دار ﻧﻘدی.
 .٣ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ،ﺣﮑﯾم.
 .۵ﻓﻘﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺧﯾﺎط.
 .۶ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ،ﺑﺎﺷﯽ.
 .٧ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .٨ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺧﺎن ،ﭼﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯽ.
 .٩اﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ.
 .١٠ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ،آﺑدار ﺑﺎﺷﯽ.
 .١١ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺧﺎن ،ﻻﻻی ﺳردار.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﺷم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻋﻣرﺟﺎن
 .١ﻣﺣﻣد ﺣﮑﯾم ﺧﺎن ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر.
 .٢ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .٣ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ.
 .۴ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯽ ،ﭼﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯽ.
 .۵ﺑدل ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۶اﺧﻧد زاده ،ﻣﯾرزا.
 .٧ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎ  ۶ ....ﻧﻔر.

ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﻔﺗم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﺎن
 .١ﺳﯾد ﺷرف اﻟدﯾن ﺧﺎن ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر.
 .٢ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ و  ٢ﭘﯾﺷﺧدﻣت.
 .٣ﻣﺣﻣد ﻣﯾرﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ.
 .۴ﻟﻌل ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .۵ﻓﻘﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳرﻣﺑﺎﺷر.
 .۶ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻻﻻی ﺳردار.
 .٧ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﺧﺎن ،ﺗﺣوﯾﻠدار.
 .٨ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳرﻣﺑﺎﺷر.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺷﺗم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧت
 .١ﻋﺑداﻟﻘدﯾرﺧﺎن ،ﺳرﻣﯾرزا.
 .٢ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﻣﯾرزا.
 .٣ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۴رﺳﺗم ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۵ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۶ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٧ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻗره ﺑﺎﻏﯽ ،ﻣﯾرزا.
 .٨اﺧﻧد ﺟﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٩ﻋﺑداﻟﺣﺑﯾب ﺧﺎن ،ﻣﻧﺷﯽ.
 .١٠ھوﺷﯾﺎرﺧﺎن ،ﻻﻻی ﺳردار.
 .١١ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .١٢ﻧﺿراب ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﺎردرﺑﺎﺷﯽ.
ﭼﺎردر ھﺎ ) ۶ .... (Chardarsﻧﻔر.
ﻓراش ھﺎ  ٢۵ ...ﻧﻔر.
 .١٣ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾوه دار ﺑﺎﺷﯽ و  ٣ﻣﯾوه دار.
 .١۴ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ و  ٨ﭘﯾﺷﺧدﻣت.
 .١۵ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﺧﺎن ،آﺑدار ﺑﺎﺷﯽ و  ٢آﺑدار.
 .١۶ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن و  ۴ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .١٧ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺳر ﻣﺑﺎﺷر.
 .١٨اﺣﻣد ﺟﺎن ،ﺳرﺧﯾﺎط و  ٢ﺧﯾﺎط.
 .١٩ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﺧﺎن ،ﻋﮑﺎس.
 .٢٠ﻋﻠﯽ ﺑﺧش ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
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 .٢١ﻋﺑداﻟوھﺎب ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢٢اﮐرم ﺟﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢٣اﻣﺎم ﺑﺧش ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢۴ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢۵ﻣﺣﻣد ﺳرورﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢۶آدم ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .٢٧ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ،ﻣﯾرﺳﮑﻧدر ﺑﺎ  ٣اﺳﻠﺢ دار.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﮭم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار ﺣﯾﺎت ﷲ ﺧﺎن
 .١ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد اﺳﻠم ﺧﺎن ،ﺳررﺷﺗﮫ دار.
 .٢ﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .٣ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ.
 .۴ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ.
 .۵اﯾﺷﺎن ﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ.
 .۶ﺧﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾوه دار.
 .٧ﻣﺣﻣد ﮐرﯾم ،ﺧﯾﺎط.
 .٨ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎن ،آﺑدار.
 .٩ﺷﯾرﺟﺎن ،ﭼﺎردار.
 .١٠ﻋﺑداﻟﻐﯾﺎث ،ﻣﯾرزا.
 .١١ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .١٢ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١٣ﻋزﯾز اﺣﻣد ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١۴ﮐرﯾم ﺟﺎن ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١۵ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١۶ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ،ﻏﻼم ﺑﭼﮫ.
 .١٧ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯽ ﺧﺎن ،ﻻﻻی ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎ.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ دھم – ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳردار اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻋﯾن اﻟﺳﻠطﻧت
 .١ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر.
 .٢ﺳرﺗﯾپ اﺣﻣد ﺟﺎن ،ﻣﺷﺎور.
 .٣دﯾن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻻﻻی ﺳردار.
 .۴ﻣﯾرزا ﻓﻘﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳررﺷﺗﮫ دار.
 .۵ﻣﺣﻣد ﺳرورﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﻧﻘدی.
 .۶ﺷﯾراﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوﻗدار ﺟﻧﺳﯽ.
 .٧ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﺧﺎن ،ﭼﺎردر ﺑﺎﺷﯽ.
 .٨ﺳﻌداﻟدﯾن ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ و  ٨ﭘﯾﺷﺧدﻣت.
 .٩ﻋﺑداﻟﻘﯾوم ،ﺧﯾﺎط.
 .١٠ﻧوراﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ.
 .١١اﺣﻣد ﺟﺎن ،ﺳر ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن.
 .١٢ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻣﯾرزا.
 .١٣ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر ،ﻣﯾرزا.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﺎزدھم – ﻓﮭرﺳت دﻓﺎﺗر ﮐﺎﺑل
دﻓﺗر ﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ
 .١ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا )ﮐﺎﺗب(.
 .٢آﻏﺎ ﮔل ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
ﻋﺑداﻟﻐﯾﺎث ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
دﻓﺗر ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠﮑﯽ
 .١ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٢ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٣ﻣﺣﻣد طﺎھرﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ،ﻣﯾرزا.
 .۵ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۶ﻋﺑداﻟروف ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
دﻓﺗر ﻣﻧﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ
 .١اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٢ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .١ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ.
 .٢ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻻﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻧﺎﯾب ﻣﺳﺗوﻓﯽ.
دﻓﺗر ﺗﺷﺧﯾص
 .١ﮐﺎﮐﺎ ﻣﺣﺳن ﺧﺎن ،ﻗزﻟﺑﺎش ﭼﻧداول )ﺷﮭرﮐﺎﺑل(ِ ،ﻣﯾرزا.
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 .٢ﻣﯾرﺣﺳﯾن ،ﻓﺎرﺳﯾوان ﭼﻧداول ،ﻣﯾرزا.
دﻓﺗر ﺗﺣوﯾﻼت
 .١ﻧوراﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓﺎرﺳﯾوان ﺑﺎﻏوان ﮐوﭼﮫ )ﮐﺎﺑل( ،ﻣﯾرزا.
 .٢ﻣﺣﻣد ﮐرﯾم ﺧﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ﺑﺎران ﮐوﭼﮫ )ﮐﺎﺑل( ،ﻣﯾرزا.
 .٣ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﻗﺎری ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﻋﺑداﻟواﺣد ﺧﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ﮐوﭼﮫ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
دﻓﺗر ﺗﺣوﯾﻠﯽ اطراف
 .١ﻣﯾرزا ﺳﮑﻧدرﺧﺎن از ﺳﯾﺎه دﮐﺎن.
دﻓﺗر ﻣﺿروﻋﺎت
 .١ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﺗﺎﺟﯾﮏ از ﮔذر ﺷﯾرﺑﭼﮫ ﻣﯾرزای ﮐﻼن.
 .٢ﻟﻌل ﭼﻧد ،ﻣﯾرزا.
 .٣ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺧﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮏ از ﺑﺎﻏوان ﮐوﭼﮫ ،ﻣﯾرزا.
دﻓﺗر وﺟوھﺎت
 .١ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﺧﺎن اﻣﯾن اﻟوﺟوھﺎت )ﯾﺎ ﺿﺎﺑط وﺟوھﺎت(.
 .٢ﻣﯾرزا ﻗﻣراﻟدﯾن ﺧﺎن ،ﻋﺎﻣل وﺟوھﺎت ﻧﯾﺎزی از ﭼﺎراﺳﯾﺎ.
 .٣ﻣﯾرزا ﻧور ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮏ از ﻗﺻﺎب ﮐوﭼﮫ.
 .۴ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻓﺎرﺳﯾوان از ﭼوب ﻓروﺷﯽ.
 .۵رﺣﻣدل ﺧﺎن ﭘﺳر ﻣﯾرزا ﺟﮭﺎﻧدار ﺧﺎن )ﺧﺳر اﻣﯾرﻣرﺣوم( ،ﺗﺣﺻﯾﻠداری ﺳﯾر.
 .۶ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﺎن از ﮐوﭼﮫ ﺳردار ﺟﮭﺎن ﺧﺎن ،ﻋﺎﻣل ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺳﯾر.
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دﻓﺗر ﺳﻧﺟش
 .١ﻣﯾرزا ﻣﯾراﺣﻣد ﺧﺎن از ﻗﻠﻌﮫ ﻗﺎﺿﯽ )ﺧﺳرﺑره ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻣﺳﺗوﻓﯽ(.
دﻓﺗر ﻋﯾن اﻟﻣﺎل
 .١ﻣﯾراﺣﻣد ﺷﺎه ﺧﺎن ،ﺿﺎﺑط.
 .٢دﯾوان ﻧﯾرﻧﺟﺎن ،ﻋﺎﻣل.
 .٣ﺣﺎﺟﯽ ﻣوﻣن ﺧﺎن.
 .۴ﺣﺳن ﻋﻠﯽ ﺧﺎن.
 .۵ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﺧﺎن.
 .۶ﺑﺎز ﻣﺣﻣد ﺧﺎن.
دﻓﺗر ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت
 .١ﺳﻌداﻟدﯾن ،ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت.
 .٢ﺷﺎه ﻓﯾض ﷲ ،ﻣﻔﺗﯽ.
 .٣ﻣﯾراﺣﻣد ،ﻣﻔﺗﯽ.
 .۴ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ،ﻣﻔﺗﯽ.
 .۵ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ،ﻣﻔﺗﯽ.
 .۶ﺷﺎه ﻣﻠوک ،ﻣﻔﺗﯽ.
 .٧ﻣﯾرﺣﺳن ،ﻣﻔﺗﯽ.
 .٨ﺷﺎه رﺳول ،ﻣﺣرر.
 .٩ﻣﻼ ﻋﺑدﷲ ،ﻣﺣرر.
 .١٠ﻣﻼ ﺳﯾد ﮐرﯾم ،ﻣﺣرر.
 .١١ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﺣق ،ﻣﺣرر.
 .١٢ﺧواﺟﮫ ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ،ﻣﺣرر.
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دﻓﺗر ﮐوﺗوال
 .١ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﺳﻼم ،ﺳردﻓﺗر.
 .٢ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزای واردات.
 .٣ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﺧﺎن ،ﻣﯾرزای ﺗﺣﺻﯾل.
 .۴ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯾرزای روزﻧﺎﻣﭼﮫ.
 .۵ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزای اﺧراﺟﺎت.
 .۶ﻋﺑداﻟﺣﺳن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزای زﻧداﻧﯾﺎن )ﺣﺎل ﺧودش در زﻧدان اﺳت(.
دﻓﺗر ﺳن و ﭼﮭره
 .١ﺳرﺗﯾپ اﺣﻣد ﺟﺎن.
 .٢ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻧﻘﯽ ﺧﺎن ،ﺳردﻓﺗر.
 .٣ﻣﺣﻣد ﺟﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ،ﻣﯾرزا.
 .۵ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ﻣﯾرزا.
 .۶ﺳﯾد ﻣﺣﺳن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٧ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ،ﻣﯾرزا.
 .٨ﻧور ﻋﻠﯽ ،ﻣﯾرزا.
 .٩ﻧﺟف ﻋﻠﯽ و  ٣٢ﻧﻔر دﯾﮕر ،ﻣﯾرزا.
دﻓﺗر ﻧظﺎم
 .١ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،اﻣﯾن ﻧظﺎم.
ﺣﻠﻘﮫ اول
ﻣﯾرزا ﺳﯾد رﺣﯾم ﺑﺎ  ٢٢ﻣﯾرزای دﯾﮕر.
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ﺣﻠﻘﮫ دوم
ﻣﯾرزا ﮔل ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ  ٢٢ﻣﯾرزای دﯾﮕر.
ﺣﻠﻘﮫ ﺳوم
ﻣﯾرزا ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ  ٢٢ﻣﯾرزای دﯾﮕر.
ﺣﻠﻘﮫ ﭼﮭﺎرم
ﻣﯾرزا ﺷﺎه ﺳرورﺧﺎن ﺑﺎ  ٢٢ﻣﯾرزای دﯾﮕر.
دﻓﺗر ﺗﺎﻟﯾف ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ
 .١ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟرازق ﺧﺎن ﭘﺳر ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ،ﮐﺷﻣﯾری از ﮐوﭼﮫ ﺳردار ﺟﺎن ﺧﺎن.
 .٢ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟروف ﭘﺳر ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟودود ،اﻓﻐﺎن از ﺑﺎراوا.
 .٣ﻣوﻟوی ﮔل ﻣﺣﻣد ،ﺗوﺧﯽ.
 .۴ﻣﻼ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﺧﻧد زاده ﭘﺳر ﻣﻼ ﻋﺑداﻟرﺣﯾم از ﮐوﭼﮫ ﻗﺎﺿﯽ.
 .۵ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﺣﯽ اﺧﻧد زاده از ﮐوﭼﮫ ﻗﺎﺿﯽ.
 .۶ﻣﻼ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن و  ٨ﻣﻼی دﯾﮕر.
ﺷﻌﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ
 .١ﻣﯾرزا ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ،ﺳردﻓﺗر و  ١٢ﻣﯾرزای دﯾﮕر.
ﺷﻌﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ
 .١ﻣﯾرزا ﻓﺿل اﺣﻣد.
 .٢ﻣﯾرزا ﻏوث ﺧﺎن ،ﭘﺎرﺳﯽ.
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ﺷﻌﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
 .١ﻣﺣﻣد ﺳرورﺧﺎن ،ﺳرﺗﯾپ.
 .٢ﻣﯾر ھﺎﺷم ﺧﺎن از ھﻧدﮐﯽ،ﺳردﻓﺗر.
 .٣ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۴ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۵ﺳﯾد اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .۶ﺑﺎب اﻟدﯾن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٧ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا.
 .٨ﺣﺑﯾب ﷲ ،ﻣﯾرزا.
 .٩ﺳﯾد ﻧﺻرﷲ ،ﭘﺳرﮐﺎﮐﺎی ﻣﯾرھﺎﺷم ،ﻣﯾرزا.
 .١٠ﺳﯾد ﮐرﯾم از ھﻧدﮐﯽ ،ﻣﯾرزا.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘدی
 .١ﮐﻠوﻧل ﻏﻼم ﺣﯾدرﺧﺎن ،ﺧزاﻧﮫ دار و  ۵٠ﺻﻧدوﻗدار.
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﺳﯽ
 .١ﻧظرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺻﻧدوق دار و  ٢۵ﻣﯾرزا.
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