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==========================
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان
ﺟوﻧﺎس ھﺎن وی ﻣﺗوﻟد  ١٧١٢در ﺷﮭر ﭘورﺗﺳﻣوت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .او ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﮕردان ﻣﺷﮭور اﻧﮕﻠﯾس و ﮐﺎرﮔزاران ﺷرﮐت ﻣﺳﮑووی در ﭘﺎرس در دوره ﻧﺎدرﺷﺎه
اﻓﺷﺎر اﺳت .دو اﺛر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم او »اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﺎرس« و »ﮔزارش ﺗﺟﺎرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑﺣﯾره
ﺳﯾﺎه« ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس و ﺧواﻧدﻧﯽ اﺳت.
ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن از ﺳﺎل ھﺎی  ١١٠٠ﺗﺎ ١٧٠١
ﭘﺎرس ھرﮔز آراﻣﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳده ﺟدﯾد ﻧدﯾده ﺑود .ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﻋﻘد ﮐرده ﺑود ،ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل رﻋﺎﯾت ﺷده و او را از ﺗﮭﺎﺟم ﺑﯾﮕﺎﻧﺎﮔﺎن ﻣطﻣﯾن
ﻣﯽ ﺳﺎﺧت :در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زن ﺻﻔﺗﯽ و راﺣت طﻠﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎﻧش ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣد ﯾﮏ ﺻﻠﺢ درازﻣدت
ﺑود ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺧطری از ﺟﺎه طﻠﺑﯽ اﺗﺑﺎع ﺧود درک ﮐﻧد .اﯾن ﺳﻠطﻧت ﮐﮫ
از ﭼﻧدﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت در ﻋﺻرھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ رﻧﺞ ﺑرده ﺑود ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎد
ﻣﺣﮑم اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺧﺑﺎر اﻧﻘﻼﺑﺎت آن ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن را ﻣﺗﺣﯾر ﺳﺎﺧت.
ﺑﺎزﯾﮕران اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺣﯾرت آور ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗوﺳط ﺳﻼطﯾن ﺧود ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎزی ھﻣﺎن اﻗوام/ﻣردم ،اﻋﺗﺑﺎر ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﺑدﺳت آورده
اﻧد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم در زﯾر ﺳﻠطﮫ آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﺳﮫ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻋﻣده ﺑودﻧد؛ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺛل ﺳﺎﯾر اﻗوام ﻧﺳب ﺧود را از ﻧوح اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
ﮔزارﺷﺎت آﻧﮭﺎ »ﯾﺎﻓﯾث ﺳﮫ ﭘﺳر ﺑﻧﺎم ھﺎی ارﻣﯾن ،اﻓﻐﺎن و ﮐﺎردوﯾل داﺷت؛ دو اوﻟﯽ در
ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧود را از ﺑزرﮔﺗر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد؛ ﮐﺎردوﯾل ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﮔرﺟﺳﺗﺎن
را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻧﺎم ﺧود را از ﺟوان ﺗرﯾن ﮔرﻓﺗﮫ و در آن وﻻﯾت ﻣﺳﺗﻘر ﺑود .ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ارﻣن و اﻓﻐﺎن در ﺟرﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺷده و اوﻻد اﻓﻐﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را ﺗرک ﮐرده و
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در داﻣﻧﮫ ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮐوه ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی ﮐﮫ ﺟدا ﮐﻧﻧده وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر از
اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول اﺳت«.
اﯾن ﻣردم ﻗﺑﻼ ﺑﮫ دو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻋﻣده ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑودﻧد؛ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﮐوھﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎن ) (Afghanو آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ھﻣوار ﮔﺳﺗرش
ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻠوچ ) (Baloucheﻣﺗﻣﺎﯾز ﺷدﻧد :اﻣﺎ در ﺳﻠطﻧت اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳده ﻧﮭم ،ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻧﺎﻗﻠﯾن اﻓﻐﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﻗﻧدھﺎر را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺳوﻣﯽ را در ﺣﺳﺎرای
) (Hasaraiدر ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ھرات ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد .اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻧﺎم اﺑداﻟﯽ را اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده و
ﺑﮫ زودی ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔروﯾدﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣردم ﺧود ﺷﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﻣذھب زردﺷﺗﯽ
داﺷﺗﻧد.
در آﻏﺎز ﺳده ﯾﺎزدھم ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠﺟﯽ }) - (Cligiﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧده
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑودﻧد{ ﮐﮫ ﭘرﺷﻣﺎرﺗرﯾن و ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ھر ﺳﮫ ﺑودﻧد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺻورت
ﮐﺎﻣل ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود ﻣﺷﮭور ﻣوﺳس ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻏزﻧوﯾﺎن از ﺑﯾن ﺑرده ﺷدﻧد .اﯾن ﺷﮭزاده ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﺧود را در ﻏزﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻧد ﻧزدﯾﮏ ﺑوده و آن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد .اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﭘﯾروزﻣﻧد ﺧود ﻣﺟﺑور ﺷد ﮐﮫ ﻓورا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﺑرﮔردد .ﻟذا او ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺣدود
ﺳرﺑﺎزاﻧش را ﺑﺎ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ دﯾﮕران دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﺎ آھﺳﺗﮕﯽ او را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد .ارﺗش
او در ﻗطﻌﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻏﻧﺎﯾم ﺟﻧﮕﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑرﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ طﻣﻊ ﮔرﻓﺗن آن ﻏﻧﺎﯾم از
طرف دﺷﻣﻧﺎن ﺟدﯾد ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد .ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ﻣﺣﻣود ﺑﺎﯾد از
طرﯾق ﮐوھﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد ،ﻟذا ﻣﻧﺗظر آﻧﮭﺎ در ﺗﻧﮕﮫ ھﺎ ﺑوده و ﺑﺻورت ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﭼﻧدﯾن
ﻗطﻌﮫ ارﺗش ﻣﺣﻣود را ﺷﮑﺳت دادﻧد.
اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﺷﺟﺎﻋت و ﻗدرت ﺷﮭزاده ای ﮐﮫ او را ﻣورد آزار ﻗرار دادﻧد ،ﺑﯽ ﺧﺑر ﻧﺑودﻧد؛
اﻣﺎ از اﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑود ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺷﺎﯾد ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮭﺎر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﮐوﺷﺷﯽ در ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎم ﺻورت ﻧﮕﯾرد .ﻟذا آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آن ﻗﺳﻣت از ﮐوھﮭﺎی ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﮐﻣﺗر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑوده و اﮔر دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧزدﯾﮏ ﮔردد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در
ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن اﺳﺗدﻻل ﺧوﺑﯽ ﺑود؛ اﻣﺎ ﻣﺣﻣود از ﻣﺷﮑﻼت طﻔره رﻓت :ﭼون
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او ﺑﮫ ﻣﺟرد اﯾﻧﮑﮫ اﺧﺑﺎر ﺷﮑﺳت ﻧﯾرو ھﺎی ﺧود را ﺷﻧﯾد ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﻣﮭﯾﺎ
ﮐرده و ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﻣﺷﻘﺎت زﻣﺳﺗﺎن ،داﺧل ﻣﻣﻠﮑت ﻗﻧدھﺎر ﺷد ،طورﯾﮑﮫ اﺧﺑﺎر
ﺣرﮐت او ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻧرﺳﯾد .ﭼون ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ ﺑﺎ زﻣﺳﺗﺎن ﺳردی ﻣواﺟﮫ ﺑوده و
ﮐوھﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳرد ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺷده و ﻣﺻروف ﺗﻘﺳﯾم ﻏﻧﺎﯾم ﺧود
ﺑودﻧد .ﻣﺣﻣود از ھر ﺟﺎﻧب ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣوده و ﭼﻧﺎن ﮐﺷﺗﺎر وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧت
ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺳل آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﻘرض ﺳﺎﺧت.
در آن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎز ھم ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ ﻓرار ﮐردﻧد ،ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد ،اﻣﺎ
ﺗﻌداد ﺷﺎن ﭼﻧﺎن ﮐم و ﭘراﮔﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ در ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ ﻧدرت ذﮐر ﮔردﯾد،
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﺎن ﺗﯾﻣورﻟﻧﮓ ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻗوی و ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾش
از دوران ﺷﮑﺳت ﺷﺎن( ﭘﯾدا ﺷدﻧد.
اﺑداﻟﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﻗﻧدھﺎر را ﺣدود  ٢٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗرک ﮐرده ﺑودﻧد ،اﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ﻧﺑود .آﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺳده ھﻔده ،ﻓﺎرغ از ھر ﮔوﻧﮫ ﯾوغ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن
ﺧود ﺷﺎن اداره ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺗﺎﺗﺎرھﺎی اوزﺑﯾﮏ ﺣﻣﻼت ﺷدﯾدی در ﺑﺎﻻی ھرات اﻧﺟﺎم داده و
اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ را ﮐﮫ ﺣدود  ٣٠ھزار ﺧﺎﻧواده ﺑودﻧد ،ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺑﮫ ﻋﺑﺎس ﺗوﺳل ﺟوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑر
ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﭘﺎرس ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .اﯾن ﺷﮭزاده ﮐﮫ در اﺛر ﻓﺗوﺣﺎت ﺧوﯾش ،ﻟﻘب »ﺑزرگ« را
ﮐﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣوده ﺑود ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻗرار داده ،ﺧودش در راس ﻧﯾرو ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﮐرده و اوزﺑﯾﮏ ھﺎ را ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﺎس ﻗدرداﻧﯽ ﯾﺎ ﺿرورت ﺑود ،اﺑداﻟﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن
ﻣﺳﺗﻘل ﺑودﻧد ،ﺧود را ﺑﺎﺟﮕزار ﻧﺎﺟﯾﺎن ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اراﯾﮫ داﺷﺗﻧد ،اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت آن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ واﮔذار ﻧﺷود ،ﻣﮕر ﺑﮫ اﺑداﻟﯽ ھﺎی ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن اﯾن
ﻗوم ﺑرﮔزﯾده ﺷوﻧد.
ﻗﻧدھﺎر در آن زﻣﺎن زﯾر ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣﻐول ھﺎ ﺑود .ﻋﺑﺎس ﺑزرگ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ
ﺑرای ﭘﺳران ﻣﯾرزا ﺑﯾرام ﺣﺎﮐم اﯾن وﻻﯾت ﮔردﯾد .ﻟذا اﯾن ﭘﺳران ﺟوان ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯽ داﺧل
ﻣﻌﺎھده ای ﺑﺎ اﮐﺑر اﻣﭘراﺗور ھﻧدوﺳﺗﺎن )ھﻧدو ﯾﻌﻧﯽ ﻣردﻣﺎن ﺳﯾﺎه ﭼﮭره( ﺷده ،ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑوﻣت
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او ﮔردﯾده و دروازه ھﺎی ﻗﻧدھﺎر را ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮫ  ۵ھزار ﺳواری ﺑﺎز ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﺎه
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود.
اﮐﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت اﯾن وﻻﯾت را در اﯾﺎم زﻧدﮔﯽ ﺧود در دﺳت داﺷت؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾدن ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﭘﺳرش ،ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗش  ٣٠ھزار ﻧﻔری ﺑﺎﻻی ﻗﻧدھﺎر ھﺟوم آورد
و ﺑﺎ وﺟود ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾد آﺻف ﺧﺎن ،ﺧود را اﻗﺎی ﺷﮭر ﺳﺎﺧت و ﺣﮑوﻣت آﻧﺟﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از ﺟﻧرال ھﺎی ﺧود ﺳﭘرد .ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ ﺳرﻧوﺷت ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را دﻧﺑﺎل ﮐرده و ﻣﺎﻧﻧد
اﺑداﻟﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده ﺑودﻧد ،ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣردم ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در زﯾر ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرس ﯾﮑﺟﺎ
ﺷدﻧد )ﺑﻠوچ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺟداﯾﯽ دواﻣدار ،ﻧﺎم اﻓﻐﺎن را از دﺳت داده ﺑودﻧد ،ﺷﺎﻣل اﯾن
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺑودﻧد( .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل دوام ﮐرد؛ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣردان ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺛروت ﻋظﯾم ﺧود ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﺣﺳﺎدت ﺷﺎه ﺻﻔﯽ ﻣﺳﺗﺑد ،ﻧواﺳﮫ و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻋﺑﺎس ﺑزرگ
ﮔردﯾد و او ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر وﻗﺎﯾﮫ ﺧود ،ﻗﻠﻌﮫ و ﻣﻣﻠﮑت ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻣﻐول ھﺎ
واﮔذار ﮐﻧد .ﺷﺎه ﺻﻔﯽ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺑدﺳت آورده را از دﺳت داد :ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﯾن ﻣﻣﻠﮑت
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در اﺧﺗﯾﺎر ھﻧدﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓت ،دراﯾن وﻗت ﺗﻌداد ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ ﮐﻣﺗر از ۵٠
ھزار ﺧﺎﻧواده ﻧﺑوده و ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺟﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑرآن دﻻﯾل
ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ از آﻗﺎﯾﺎن ﺟدﯾد ﺧود راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣردم ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻋﺎدات ﻗدﯾﻣﯽ ،ﻗﺳﻣت
اﻋظم زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ﺑﺳر ﺑرده و ﻣﺷﻐوﻟﯾت ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﮔﻠﮫ و رﻣﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑود؛ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ھﺎ رﻓﺗﻧد ،در ﮐﺎرھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﭘﺎﯾﯾن و طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ اﺳﺗﺧدام ﺷدﻧد.
اﯾن وﺿﻌﯾت و اﻧدازه ﺧراﺟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼراﮔﺎه ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ را
ﭼﻧﺎن ﻧﺎراﺣت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧﻠﺟﯽ/ﻏﻠﺟﯽ در ﺑﯾن ھﻧدﯾﺎن ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺗوھﯾن
و ﺗﺣﻘﯾر ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود.
ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺎت ،ﺳﺧت ﺗرﯾن آزاری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺣﻣل ﮐرد و ﯾﺎ
ﺑﺧﺷش ﻧﻣود .ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ آن اﺣﺳﺎﺳﯽ را در ﺑﯾن ﻣردم دارای ﻋﯾن ﻣذھب ﺧود ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﭘﺎرﺳﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺷﺎن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را راﻓﺿﯽ و ﻣرﺗد ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد،
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎﻋث آن ﮔردﯾد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧود را ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺧﻔﯽ
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ﺑﮫ درﺑﺎر ﭘﺎرس ﻓرﺳﺗﺎده و از ﺷﺎه ﻋﺑﺎس دوم دﻋوت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت وﻻﯾت را در اﺧﺗﯾﺎر
ﮔﯾرد.
وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻗوی در ﺑﯾن اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﭘﺎرس و ھﻧد و ﻣرﮐز آن ﯾﮑﯽ از
ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗرﯾن ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در آﺳﯾﺎ ﺑود .ﻣوﻗﻌﯾت آن ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ﺷﺎه
ﻋﺑﺎس ﺷده ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده ،در راس ارﺗش ﺑزرﮔﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺻره دو ﻣﺎھﮫ ،اﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭر را ﺑﺎ ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ در ١۶۵٠
ﺑدﺳت ﮔرﻓت .ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در اﯾن وﻗت اﻣﭘراﺗور ھﻧد ﺑود ،ﺑرای اﻋﺎده آن ﺗﻼش ﮐرد و دو
ﭘﺳر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد .ﺑﺎر اول ،روپ ﯾﮑﯽ از راﺟﺎ ھﺎ
)ﺷﮭزاده و رﺋﯾس ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ در ھﻧد( ﻋﻠم ھﺎی ﺧود را در ﺑﺎﻻی دﯾوار ھﺎ ﻧﺻب ﮐرد؛ ﺑﺎر
دوم ،اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت ﺗوﭘﭼﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﻧد ،ﺷﮑﺳت دﯾوار را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد؛ اﻣﺎ
ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻣﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﯾﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻣﻐول ھﺎ )در ﻣورد اول( ﻧﺷﺎن دادﻧد و
ﺣﺳﺎدﺗﯽ ﮐﮫ اورﻧﮕزﯾب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دارا ﺷﺎه ﺑرادر ﺑزرگ ﺧود )در ﻣورد دوم( ﻧﺷﺎن داد ،ھر
دو ﺗﮭﺎﺟم ﺑﯽ ﺛﻣر ﮔردﯾد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﭘﺳرھﺎی ﺷﺎھﺎن در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ از
ﺑﯾن رﻓﺗﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷﮑﺳت ھﺎی ﭘﯾﮭم ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﻐول و ﻣﺷﮑﻼت دروﻧﯽ و ﭘﯾﭼﯾده ای
ﮐﮫ ﺑزودی در ھﻧد ﺑروز ﮐرد ،ﻣﺎﻟﮑﯾت وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر در دﺳت ﭘﺎرﺳﯾﺎن داﯾﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺷﺎه
ﻋﺑﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺧدﻣﺎت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم دادﻧد ،ھداﯾﺎﯾﯽ در ﺑﯾن
روﺳﺎی آﻧﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ ﮐرد و ﻣﻘدار ﺧراج ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھش داد .آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﻧت
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮫ آﻗﺎﯾﺎن ﺟدﯾد ﺧود وﻓﺎدار ﻣﺎﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ در ﺳﺎﻟﯾﺎن اول ﺳﻠطﻧت ﭘﺳر او )ﺳﻠطﺎن
ﺣﺳﯾن( ﻣدت درازی ﺑﮫ ﺣﯾث ﺗﺑﻌﮫ ﯾﺎ رﻋﯾت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷدﻧد ،ﻧﮫ ﺑردﮔﺎن؛ اﻣﺎ اﺳﺗﺑداد و زﯾﺎده
ﺧواھﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﭘﺎرس ﺑﺎﻋث دور ﺷدن ذھﻧﯾت ﻣردم ﮔردﯾد و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر در آﻏﺎز
ﺳده ای ﺣﺎﺿر آﻣﺎده طﻐﯾﺎن ﺷدﻧد.
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