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 فصل اول

 

 راسته ـیـن شـدم. یکئاز کشـتی پـا بمبئی لنگرگاه بندرصبحگـاهان روز آفـتـابی ماه فبـروری بـود کـه در 

نم به ـی داشتم. آمدئقـبـلی بـا آن آشنـا از زمان بازدیدکـه  رفتم دفـاتـر گـارنـیـزیـون کمپنی هنـد شرقی به

 .در حد تحمل بودندهر دو  ،گرما و رطوبت زیرا ،بودسال در هنـدوسـتـان  بهترین اقلیم اینجا مصادف با

ماه های هنـدوسـتـان، ماه های فبـروری و مارچ درسـت ماننـد ماه های مـی و جون سالنمای ما، در 

نی  نفیر و آوازهای شاد مردم، . در هـر گوشه و کنـار، های و هویستعروسی های جشن و سور ـئبرپا

عروسی ها بدرقه می کردند ان را در یکه محمل دامادـئهاو زنگ ها و هلهلۀ دسته دهل ها طنین ، ها 

سفـرم به مشرق زمین،  نخستینبـودم طی آمده ایـن شهـر گـرمسیـر  بهآخـریـن بـاریکـه بگوش می رسید. 

شهـر های کلکته و  بهچـیـن و از آنجـا  1نتـوناک بهم بـود که از فیـالدلـفـیـا  ۱۸۳۰ۀ مـیـان سالیان دهـ

 .  سفر کرده بودمهنـدوسـتـان در  بمبئی
  

آشنـا شـدم، نامبرده  2یوبود که بـا جراح اردوی برتانوی داکتـر ویـلیـم کارد بمبئیطی آخـریـن دیـدارم از 

کلنیکِ گـارنـیـزیـون مـرکزی رسـیـدم افسـر  بهبـود. وقـتی  نوادر برابرم خـیـلی مهـربـان و بـا هـدفم هـم

قصد  هبنیـم ساعت قبل دفـتـر را  داکتربـرایـم گفـت:  دود می کردپـایپ  کهانـگـلـیـسی خستۀ و  ناخشنود

خـارج از شهـر موقعیت داشت ترک کرده است. افسـر مذکور با  اش کهاسپه خود در گـادی یک ۀ خانـ

 ولی با صدا جیغ آلود خود گفـت: نوی برتاۀ همان لحن آشنای آمرانـ
 

بگذار و فـردا  معاینه خانه اشۀ اگـر مـیخـواهی داکتـر را بـبـیـنی، کاغذهایت را در بکس نزدیک درواز"

  "صبح قـبـل از چاشت بـرگـرد.
 

نـد هۀ علیـا حضرت در کمپنی عالیـۀ تـوپخـانـۀ قـبـلی ام، در فـرقـۀ صبح روز بـعـد، در مـرکز قـومانـد

شخصی و وصول  یـونیفورم وغیـره لـوازم ۀ ـی در بنگلـئشرقی ثبت نـام مجدد کـرده و بـعـد از جـابجـا

 ".یائینبـیـــــــن ... ئبفـرما "لیح گفـت : دفـتـر داکتـر را تق تق نـمـوده کـه بـا صدای بلنـد مۀ خـود، درواز

پـرده دار را آهسـتـه بـاز و راسا ً در بـرابـر مـیـزش قرار گـرفـتم؛ بـعـد از بجـا آوردِن سالم ۀ درواز

، افسـر طب نظامـی. امـیـدوارم 3صاحب! بـرایـن فیتـزجرلد  "عسکـر انـگـلـیـسی گفـتم :ۀ محکِم خـاصـ

خـود  ۀـاشـیـد؛ تقریبـا ً دو سال قـبـل اسیسـتـانت شما بـودم. بنـابـر رخصتی خـاص بخـانـداشته ببیاد مـرا 

خدمت نـمـودم. صاحب! فقط دیـروز  5رفـتم و سال گذشته در کمپـایـن بـرما  4پنسلـوانیـا  بهدر چسـتـر 

آکسفوردی و با صدای ۀ . داکتر کارد با لهجـنمایمشما ایفاء خدمت  رهنمائیدوبـاره بـازگشتم تـا تحت 

 خود گفت:     زیر و بم نیمه 

                                                           

1 - Canton 
2 - Dr. William Cardew 
3 - Brian Fitzgerald 
4 - Chester, Pennsylvania 
5 - Burma 
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خـیـلی خـوب، خیلی خوب فرزند عزیزم. تـرا خـیـلی خـوب بیـاد دارم. مسـرت دارم کـه تـرا بشاش و 

در  طبـابت خـود راۀ سلطنت مـی بیـنـم. اوراق تـرا خـوانـدم. مـی بیـنـم کـه شهادتـنـامـ بهخدمت ۀ آماد

 هبصفـت اسیسـتـانت  بهدر کلنیک جراحی ما  «می توانی»کلکته تصاحب کـرده ای. آفرینت. مـیتـانی 

هـر حال، دوسـتهـایت در  بهچـیـزی ضرورت داشتی بـرم اطالع بتی.  به، اگه  «بدهی»کارت ادامه بتی 

 چه حال دارن؟ 6پنسلـوانیـا و برادرت ریچرد 
 

دوسـتـایـم هـمه شان خـوب اسـتن، و برادرم ریچرد از کلکته بـازگشته بـود؛  !جنـابعالی"در جواب گفتم: 

 "شامل پـوهنځی طب در پـوهنتـون پنسلـوانیـا شـده، او هم آرزو داره جراح شوه.
 

 "تـو هـم  کار خـوب کردی. خودت هم بخیـر یک جراح خـوب خـواهی شـد. !فرزندم"داکتـر کارد : 

 

 ".شما صاحب رهنمائیکمک و به مه آروزیشه دارم، البته همو چیزیست ک این !ببلی صاح"پاسخ گفتم: در

 

طرف کارت، خـوده خـوب آماده کـو، بسیار احتمال داره کـه در  بهبلی پسـرم، بـرگـرد  "داکتـر کارد :

  ".مدریای اندس شوی نۀروا بمبئیـر کشـی نظامی از قریب بخاطر بـاز کـردن راه تجـارتی، طی لشکۀ آیـنـد
 

 با تعجب غیر منتظره پرسیدم :

 به کارم بر میگردم." تانۀ باشم. حال به اجازرعالی! آروزمندم در کنډک تان در خدمت دصاحب! راستی؟ چق"

 

طرف انـدس بـریت  بهلشکـر کشـی ۀ داکتـر کارد در جواب گفت: بـچـیـم ! بـیـادت بـاشه آنچه در بـار

 گفـتم فقط در حـد شایعه است و تـوصیه مـیکنـم کـه هـمـراه خـودت محرم باشه.

 "صاحب! فقط باالیم حساب کـنـیـن. از اعتماد تان متشکرم . "بـدون تأخیـر جواب دادم : 
 

َـرق ِاولی، و بـا کـوبـیـدن پـا بزمـیـن و کش بهایـنبـار حتی بـا سالم نظامـی محکمتـر نسبت   ـیـدن تـ

خیلی  ن این خبردش مارش کنان خـارج شـدم. بـا شنیقـایـمتـر از بـوتهایـم، با تبسم کالنتر از دفـتـرش مار

انسی یکبار در زندگی ن چدس بزرگ روانه خواهم شد. چنیای انسفر طوالنی، جانب دری بهه خوش بودم ک

 دم.   جیگننمی اسم خوشی در لبداشتم و از رویاهایم ی پنپیوندد. معهذا شندین این خبر را تحقق ی بوقوع م
 

اول خدمتم بـا داکتـر ۀ صفـت اسیسـتـانت داکتـر کارد کار کـردم. طی مـرحـلـ بهطی چند ماه متعاقب 

ای بـرادرم ریـچـرد بـود کـه طی سفـر های بهطبـابت مـیـدانسـتم از روی کتـاۀ کارد، تمام آنچه در بـار

کشتی من از تداوی ۀ مشاهـدات بصری و تجربـۀ خل کشتی خـوانـده بـودم و نـیـز مجمـوعـدر دا دریایی

ـن اولـیکنتـون، چیـن و هنـدوسـتـان بـود.  به دریاییبیـماِر کشتی های تجـارتی ضمن سفـر های  بانان

روشات أمور فحیث مبه وسیلۀ پدرم ترتیب اثر یافت تا در کشتی های تجارتی منا سفـر دریایی ام از فیالدلفی

 وختم.ر آمبیشت دیگرر ن سفرهای دریایی نسبت به هر سفه طبابت را طی همیباید اعتراف کنم ک. نمایمکار 
  

انجـام جراحی های کـوچک و حل اکـثـریت معضالت  بهـی قـادر ئتـنها بهبعد از سپری شدن چند سال 

                                                           

6 - Richard 
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ۀ طبی شدم و داکتـر کارد را در جراحی های بزرگتر کمک مـی نمودم. بـا فـرارسـیـدن شامگـاهان لمپـ

ـی هـمـیـن لمپـه، کتـاب های ئای طبی ام روشن مـی کردم؛ در پـرتـو روشـنـابهدر جوار کتـارا تـیـلی 

خـوانـدم و زبـانهـای التـیـن، یـونـانی  را مـی 8و پلینی 7افـالطـون، تـأریـخ پـلـوتـارک، شکسپـیـر، بـیـرک

و فـرانسوی را تمـریـن مـیـکـردم. مزیـد بـر آن در مـورد تـواریـخ و فـرهـنگهای چـیـن و هنـدوسـتـان با 

را  "10سکنـدرۀ دور " 9شوق فراوان مطالعه می نمودم. از ایـنکـه در دوران لیـسه کتـاب پـلـوتـارک 

 .را بـا خـود حمل میکردم "12تأریخ الکسنـدر " 11تـاب کـویـنس کـورتیس رفـُس خـوانـده بـودم هـمـیـشه ک

محبتم بـا نـام اشخـاِص بزرگ و شهیر مانـنـد الکسانـدر کبـیـر بود. مادامـیکـه ۀ این در واقع نشان دهند

عصوم روزانه خوابم می بُرد و رویـا های م 13در عنفوان نـوجوانی در کنـاره های زیـبـای دریـای دالویـر 

فکـر  بهمرا در خود می پیچاند، آرزو مـیکـردم تا روزی ماننـد الکسانـدر شخص بزرگی شوم. گـاهی 

حقـوِق ال یـتجزیِ حیـات، آزادی و  "انقالب و قـانـون اساسی امـریکا و پـیـام جهانـشمـول آن مـیـشـدم تـا

 ا بـرسانـم.  دور تـریـن نقـاط آسیـ به "دیـمـوکـراسی را بـرای هـمه 
  

شایعات هنوز هم گسترش یافت دال بـر ایـنکـه دریـای انـدس را نه تـنها بـرای کشتی ۀ چنـد ماه بـعـد دامنـ

افغانسـتـان، از تجـاوز لشکـر عظیـم بـر آن کشور  بهرانی بـاز خـواهـد نـمـود بلکـه بخـاطر دسـتـرسی 

اولـیـن  ۀصحبت مـیـشـد. تـا ایـن زمان، ایـن بزرگتـریـن لشکـر امـپـراتـوری بـرتـانـیـا بـود کـه بـوسلیـ

 15 "انـدس"عظیـم  "لشکـر"بنـام   14الرد، اکلنـد و گورنر جـنـرال هنـدوسـتـان جاللتمآب جیـورج ایـدن

بـود. مزیـد بـر آن شایعه پخش شـده بـود کـه ایـن لشکـر عظیـم نه تنها افغانسـتـان را مطیع مسمـی شـده 

خـود خـواهـد ساخت بلکـه در بـرابـر اتحاد روس تزاری و فارس هـم خـواهـد جنگیـد تا خطر تهدید آن 

معدوم سازد. این ستراتیژی در لندن زاده شد و تضمین  برتانویاتحاد را در برابر امپراتوری هند 

 در هنـدوسـتـان پیـش بیـنی مـیکـرد. دیگراسـتحـکـام قـدرت برتانیه را تـا یک قرن 
        

َـونـِشـپ پنسلـوانیـائمن که یک امـریکا ـی از نیـولیـن تــ
م. در ۱۷۷۶بودم و پدِر پدر کالنـم در سال  16

م. در جنگ دوم اسـتـقـالل امـریکا ۱۸۱۲ـریکا شرکت کـرده بـود، و پدرم در سال اولـیـن جنگ اسقالل ام

هیـچ وجهه بـا ایـن جـاه طلبی پـایـان  بهبـود، برتانوی ها شرکت کرده بود و هردو نبرد در بـرابـر 

انوی جـان ـی و هـمفکـری نـداشتم. افسـر مشهـور برتئنـاپـذیـر و امپـریـالـیزم بـیـحـد و حصر هـمنـوا

جهان هیـچ امـپـراتـوری دیگر را "ایـن احساس خـارق العاده را چنیـن بیـان کـرده اسـت :17کـولـویـن

                                                           

 7 - Burke  ۀدر انگلسـتـان. سیـاسـتمـدار و تیوریسن فلسفـم ۱۷۹۷م و مـتـوفی در سـال ۱۷۲۹: نـام مکملش ادمـونـد بیـرک اسـت مـتـولـد سـال 
 سیـاسی و سخن پرداز بـود. بـیـرک را اسـاس گذار محافظه کـاری در سیـاسـت خـوانـده انـد. مـتـرجم

8 -  Pliny 
9  -  Plutarch 
10  -  The Age of Alexander 
11  -  Quintus Curtius Rufus 
12  -  The History of Alexander 
13  -  Delaware River 
14 -   His Excellency George Eden, the First Earl of Auckland and the Governor-General of India 
15 -   grand “Army of Indus” 
16 -  Newlin Township, Pennsylvania 
17 - John Colvin 
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ه را کماجرایی ۀ اسـت چنین معلـوم مـیـشود کـه گسـتـرندیده مانـنـد امپـراتـوری هنـد برتانوی به چشم 

 "پـایـان نـدارد.کمتـر از صد سال پـیـش در شرق آغاز کرده بودند، دیگر 

 

م بود که در سـر تـا سـر هنـدوسـتـان بسیج و ۱۸۳۸سـرانجـام مقارن بـا فـرا رسـیـدن تـابسـتـان سال 

افغانسـتـان تحت "تحرک نظامـی در صد ها کمپ و گارنیزیونهـای برتانیه آغاز شـد. لشکـر کشـی 

دو دوص بهدر هنـدوسـتـان از یکصدو نَودهزار  خـیـلی خـوب آغاز شـد. تعداد عساکـر "قـیـمـومـیـت برتانیه

لـوی درسـتـیـز اردوی خـود  به 18م الرد اکلنـد۱۸۳۸سپـتـمبـر سال  ۱۰تأریخ  بهسه هزار ارتقـاء یـافـت. 

افغانسـتـان  بهدسـتـور داد تـا نیـروی عـظیـم لشکـری را بسوی مارش  19تـورن جـنـرال سـر هنری فیـن

واقع در شمال دهلی از  20فـرا خـوانـد. ولی جـنـرال فـیـن بـعـد از انتخـاب کنډک های نظامـی در کـرنال

انگلسـتـان بـرگشت. جـنـرال فیـن دریـن ماجرا  بهکارش اسـتعفی داد، و بـا عقب کشـیـدن پـا از معرکـه، 

َـف کـه گورن به. مـوصوف نمی دیدامکان کامـیـابی محتمل را  ـتکـ ر جـنـراِل سـرپـرسـت َسر چارلس ِم

َـف نـوشته بـود:  بهقرار بـود  ـتکـ ... تـرسم از آنسـت  "زودی تـرک وظیفه کنـد مـوافـق بـود، چارلس ِم

  "ـی نخـواهیـم یـافـت...ئکـه مبـادا در شکنج مـداخله ای غـرق شویـم کـه هیـچـگـاهی از آن رها

 

را بعنـوان سـر لشکـر نیروی  21سـر جـان کیـن بمبئیگورنـر جـنـرال الرد اکلـنـد بـالدرنگ قـومانـدان 

یک لیـوای سواره نظام، دو لیـوای "متـشکل بـود از  22عظـیـم انـدس مقرر نـمـود. ایـن لشکـر جنـوبی

، 23اژدهای چهارم بهملکـه مـوسوم تـوپخـانه و یک لیـوای پـیـاده نظام؛ مزیـد بـر آن لیـوای سواره نظام 

 لیـوای دوم، پـیـاده نظام سلطنتی و لیـوای هفدهـم شامل ایـن لشکـر مـیـشـد. به پـیـاده نظام ملکـه مـوسوم

بخش شمالی لشکـر متشکل بـود از فـرقه های عسکـری بنگـال کـه شامل یک یک لیوای تـوپخـانه و "

نـمایـنـدگی از لشکـر ملکـه لیـوای شانزدهـم نـیـزه داران، لیـوای  بهپیـاده و ۀ سواره نظام و دو فـرقـ

ـی لشکـر متشکل بـود از دو ئسیزدهـم پیـاده و لیـوای سوم ضربتی شامل ایـن لشکـر مـیـشـد؛ بخش اروپـا

            . «پیـاده نظام هنـدی»غونډ سواره نظام خفیف و دوازده کنډک سپـاهیـان کمپنی 
 

َـیـکـر جنگی برتانوی کـه ۀ معیت یک دسـتـ بهل نـیـروی جنـوبی بـودیـم ما کـه شام از کشتی های غول پـ

تن سـربـاز بـود بـطرف سواحل غـربی هنـدوسـتـان در حرکت شـدیـم. بـعـد از دو هفـته  ۵۶۰۰حامل 

توفانی و متالطم اقـیـانـوس هـنـد، وارد بحـیـرة الـعرب شـده و بعـد در  بهای بـاالنسبهدر آ دریاییسفـر 

وارد دلتـای دریـای انـدس شـدیـم، شهـر بنـدری ټـاټـا بـعـد ها بنـام کـراچی مسمـی  24شرق شهـر ټـاټـا

دارک تۀ کشتی های جنگی ما مشـتمل بـر سه کشتی جـنگی بـود کـه تـا یک هفـته بـرای تهـیـۀ شـد. دسـتـ

ایـن دریـا بحرکت خـود ۀ و بـارگـیـری در بندر توقف کرده و بـعـد خالِف مسیـِر خروِش آِب سیـاه و تیـر

کـه از کشتی های معیتی پیـاده شـده بـودنـد متعاقب ما در هـر دو کنـار  دیگرادامه دادنـد. تمام عساکـر 

                                                           

18 - Lord Auckland 
19 - Lt. General Sir Henry Fane 
20 - Karnal 
21 - Sir John Keane 
22 - southern army 
23 - Queen’s cavalry, the 4th Dragoon 
24 - Thatta 
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شمالی فالت تبت آغاز مـیـشود ۀ انـدس از دهنـحرکت خـویـش ادامه دادنـد. دریـای  بهایـن دریـای بزرگ 

فیصد را کـه حاوی حـدود دوهزار مایـل مـیـشود  ۹۸ۀ کـه دو فصیـد مسیـر راه خـود را در چیـن و بقیـ

ی خـود بـودم. کپتـان کشتۀ در هنـدوسـتـان مـی پـیـمایـد. من در کشتیِ حامِل امـیـرالبحر بـا کنډک تـوپخـانـ

نگ و بـیـنی منقار عقـابی داشت، مـرِد قـوی هیکِل سکاتـلنـدی بـود کـه مـو های مـرتعِش که روی لبلبـو ر

یک اژدهای  بهنـارنج رنگ، گونه های رویش و حتی تمام دهن وی را مـی پـوشانـد، وی درسـت  -سـرِخ 

کشتی رانهای تـریـن بهیکی از  25خشمگیـِن می ماند که آتـش از دهانش فواره میکرد. کـپتـان مک کـورد

کـوچک کشتی های جنگی ما جانب دریـای انـدس ۀ ملکـه بـود کـه بـرای رهـبـری دسـتـ دریایینیـروی 

کـه من طی دیـدار  26انتخـاب شـده بـود؛ وی چلنج های زیـادی پـیـش رو داشت، زیـرا الکسانـدر بـرنس

بـرای کشتی رانی درین دریا را  دریاییتی کشف مقـدماۀ اولم از افغانسـتـان بـا وی هـمـراه بـودم، مطالعـ

ـفگـاه تـوق به دریاییآخـر دلتـا را پـیـمـودیـم و بـعـد از چهار روز سفـر  بهبـود. ما سـر تـا نکرده تکمـیـل 

بـعـدی خـود حیـدر آبـاد رسـیـدیـم. در مسیـر راه ایـن آب نـاشنـاخته ، آب در هـر قدمی بـا شـیب تـنـد و 

ما حمله آور مـیـشـد. کشتی های ما که خالف مسیر تـنـِد دریای پر از ۀ ـود بـر کشتی شکسـتـشتـابـان خ

 بهشهـرک بـعـدی،  بهشـیب در حرکت بودند آهسته آهسته سرعت خود را از دست میدادند، سرانجام 

را در بر  شکارپـور رسـیـدیـم و کشتی ها لنگـر انـداختـنـد. اقامت ما در شهرک شکارپور دوازده روز

 بهکشتی های ما بطرف شمال ۀ تدارکات و بـاربنـدی و انـدک اسـتـراحت، دسـتـۀ گرفت. بـعـد از تهیـ

حرکت افـتـادنـد. درین مسیر، شـیب جریـان آب بصورت محسوس در سطح  بهغازیخـان ۀ سوی دیـر

تکـه های کنـار بهنـمایـان شـده مـیـرود و کشتی های ما در هـر گام بـا نزدیک شـدن  ه های دریـا جِ

قطار های مـردم  به وسیلۀرا متحمل مـیـشـد. مواقعی هم فرا رسیدند که کشتی های ما بـایـد ۀ مهـیـبـانـ

ی کشتبـومـی سنـدهـ در هـر دو طرف دریـا بـا رسیـمان های کلفـت و محکم په پیـش کشانیـده مـیـشـدند؛ 

ایـن بـار، دو هفـتـه وقت ما  دریایییـا تقال مـیکـردنـد؛ سفـر بـا شـیب تـنـد و سـریع آب و بسـتـر درها 

غازیخـان شـدیـم ولی در ۀ صوب دیـر بهپـیـمـودِن منـاصفه راه  بهرا در بـرگـرفـت. سـر انجـام قـادر 

شمال  بطرف دریاییر بعد سف بهن نقطه ـتلج تصمـیـم بـر آن شد که ازیتـالقیِ دریـا های انـدس و سۀ نقطـ

 به ربخش تقسیم شد. یک بخش آن بطرف غدو ب به بمبئیت. اردوی نیسمصون رای کشتی های جنگی ب

 یگردان شود. بخش ای قالت و کندهار وارد افغانستودن راه هحرکت افتاد تا با عبور از معبر بوالن و پیم

 پنج رأس اسپۀ هیـران جنگی و تتدارکات کافی، استخدام اجیۀ هیـد از تر که من هم جزء آن بودم، بعلشک

 ود.  ف شمال، جانب پنجاب مارش نم، بطرر برای امپراتور رنجیت سنگهـعربی و تحایف بی شما
  

هنـد شرقی را تـرک و وفاداری خـود ۀ کمپنی عالیـ بهتـالقـی هـمـیـن دریـا ها بـود کـه خدمت ۀ در نقطـ

سلطنت پـایـان دادم. من کـه تصمـیـم خـود را از قـبـل گـرفـته بـودم مصمم بـودم تـا سفـرم  بهرا نسبت 

. بـدیـنگونه قـادر شـدم کـه نمایمشمالشرقی لشکـر انـدس آغاز ۀ ـی، جدا و پیـشاپـیـش شاخـئتنها بهرا 

مپ بـا پـیـمـودن راهِ بـیـشتـر شتـر ها آسانتـر و سـریعتـر از هـمـراهان ک به وسیلۀراه سفـرم را ۀ مابقیـ

                                                           

25  - Captain McCord 
26  - Alexander Burnes 
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شکاری و ۀ ادامه دهـم. رفیـق راه سفـرم عزیز تـریـن و وفادار تـریـن دوسـتم  یک چوچه سگ دو رگـ

گذاشتم. ایـن سگ دو رگه را در هـمان روز های  «27دش»سـرخ پشمالـوی سکاتلنـدی بود و اسمش را 

 هبـافـتم کـه راه خـود را گم کـرده بـود، و از هـمان وقت نزدیک اقـامتگـاهـم ی بمبئی بهاولـیـن رسـیـدنـم 

خـود مختـاری و تـنـد مزاجی در وجودش انکشاف کـرد ۀ مـرور زمان روحیـ بهبـعـد بـا من انس گـرفـت. 

طی سفر های  «دش»عادات فطری ام را متبلـور مـیساخت. سـر انجـام ۀ و در بـرخـورد خـود تـا انـداز

 یک هـمـراه خـوبم مبـدل شـد. بههای من در افغانستان مملو از ماجرا 
              

افغانـان : جـای، فـرهنگ، نژاد  "بـودم کتـاب در خـوِر تحسیـِن بنـام  بمبئیخـوشبخـتـانه مادامـیکـه در 

مـونت ۀ نـوشتـ  "28ملت و تأریخ امـپـراتـوری ُدرانی بهنگـاهی ۀ گزارشات سلطنت کابل، در بـرگیـرنـد

را در اختیـار داشتم؛ الفنسـتن مأمـور امـور سـیـاسی کمپنی هنـد شرقی بـود کـه در  29سټـیـوارټ النفسـتن

مقـدماتی، ۀ ء النهـر فـرسـتـاده شـده بـود. ایـن اولیـن سفـر عـمـدسـفـر افغانسـتـان و ماورا بهم ۱۸۰۸سال 

معیت یک نیروی محافظتی مشتمل بر یک کنډک سواره نظام،  بهکشفی و مأمـوریت دیپلـوماتیک بـود کـه 

تـریـن هبکتـاب ۀ سـر رسـیـد. بنظرم نـویسنـد بهاز پیـالن ۀ دو صد عسکـر پیـاده، ششصد شتـر و یکدسـتـ

و روح واقعا ً متمـدن در  بهمعلـومات هـمه جـان ،حساس اسـت کـه اوصاِف قـدرت مشاهـداتیۀ نـویسنـد

یـافـته اسـت. اکثـریت بخشهای ایـن کتـاب را طی هـمـیـن سفـرم خـوانـدم و هـر آنچه در  وجودش تمـرکز

 مـورد افغانسـتـان مـیـدانـستم بـیـشـتـر از الی محتـویـات هـمـیـن کتـاب بود.  
 

ونـتـی شرح اقـوام سـرکش،  بهمـیخـوانـنـد، در کتـاب خـود  31کـه بعـضـی هـا او را َمونت سـټـیـوارټ  30َم

مـی آن ۀ ـی های حیرت آور و دلفریب و دسـت نخـوردئزیـبـا ،سـتـور سبعی، سـرزمـیـن رزم و هنگامه

حـضور  بهپـایـتـخت زمسـتـانـی سالطیـِن افغان، پشاور، مـیـرسد  بهپـردازد. زمانـیـکـه سـټـیـوارټ 

ټ بـا شاه شجـاع مصادف بـا شـشمـیـن سال سلطنـت دربـار شاه شجـاع بـاریـاب مـیـشود؛ دیـدار سـټـیـوار

لرزان وی بـود. مونتی می گوید اولین باریکه چشمم به شاه افغان خورد همان شاه شجاعی بود که با خرام 

بـیـنـیِ چنگِ  ،خاص شاهی بر اورنگِ بزرگ مطال تکیه زده بـود. شجـاع مـرد زیـبـا و بلنـد قـامت بود

رهِ  "زردگون داشت. مـونت مـی نـویسد :ۀ و چهـر منقـار عقـابیِ رومـی در نگـاه اول گمان بـردم کـه ِذ

خبط نگـاهـم پی بـردم کـه  بهتن دارد، مگـر بـا نزدیک شـدن و دقـیـق شـدن  بهمـرصع بـا جواهـرات 

یـش بـود، ا آذیـِن لبـاسهابهـیِ کالن و جواهـر گـرانـئتـن داشت، گلهای طال بهپـیـراهن دراز سبز رنگ 

دو گِل زنبِق پهن با درخشش خود چشم را خیره میساخت، ۀ مـرصِع الماسها شبـیـۀ روی سیـنـه اش صفحـ

ُچ  بهعیـن جواهـر روی هـر دو ران پـایـش تجلی مـیـنـمـود، دسـتبـنـد های مـرصع  زمـرد سبز در مـ

                                                           

27 - Dash 
28  - An Account of the Kingdom of Caubol, and its Dependences in Persia, Tartary, and India, 
Comprising a View of the Afghan Nation and History of the Doorani Empire 

نـام کتـاب را بـه ۀ تـرجمه شـده اسـت، بـنـابـر همـین ملحوظ تـرجمـ صاحب آصف فکـرت استاد جنـابۀ کتـاب فـوق بـه همـین نـام بـوسیلـ
 انگـونه بـرگزیـدم. مـتـرجمهمـ

29 - Mountstuart Elphinstone 
30 -  Mounty 
31  - Mountstuart 
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فـراوان از انـواع مختلف در تاللو بودند ـر نقـاط بـدنـش زیـورات ئدسـتهایـش جلـوه افـروز بـودنـد، در سا

الماس غول پیکـر کـوه نـور چـون آفـتـاب درخشان روی بـازوی  "چشم بیننده می افزود.خیرگی که به 

 راسـت شاه شجـاِع افغان می درخشید.   
 

ـنـدیت اعتبـار آن بـر نگین سا ـی کتابت شده با ئکـوه نـور یکی از الماسهای بزرگ در جهان اسـت کـه َس

ـت آفـریـن بـا ایـن متن نقـر شـده اسـت ؛م بـرمـیگـردد۱۳۰۶الفبای هنـدی سال   :روی الماس کتابِت ُمصیـَب

کرد، ولی بـر صاحب ایـن الماس اسـت  دنیـا را تصاحب خواهدۀ مـردیکـه مالک ایـن الماس بـاشـد هـمـ "

نگون بخـتیـهای الماس نـیـز آگـاه بـاشـد. تـنها خدا و یـا زن مـیتـوانـد از نگون بختی ایـن ۀ تـا بـر هـمـ

ایـن الماس مـرمـوز و حیـرت انگیز کـه در اکثـریت خـانـواده های  "الماس در امان باشد تا آنرا بـپـوشـد.

ُـهـر ق اسـت داسـتـان دلچسپـی در پی دارد. در واقع همین الماس بود که عالقه و توجهم را آفاۀ افغان شـ

 بیشتر بخود مطعوف ساخت.  
  

م بـعـد از عقب  زدن ۱۲۹۷سال  بـاور عمـومـی مشعر از آنست کـه ایـن الماس را سلطان عالءالدیـن در

نسل چـنگیـز و  بهنسب پدري ۀ ز ساللـسلطان گجرات از وی تصاحب کرده اسـت. امپـراتـور بـابـر که ا

میرسد ولی بنابر مصلحت سیاسی، ضرورت خویشاوندی با افغانها را محسوس و با دختر  تیـمـور لنگ

شاه منصور افغان بنام بی بی مبارکه ازدواج می کند و بـعـد از مـرگ در بـاغ مشهـورش واقع در شهـر 

را بـعـد م، پادشاه افغان سلطان ابـراهیـم لـودی ۱۵۲۶دلخـواه اش کابل بخـاک سـپـرده مـیـشود، در سال 

قتل مـیـرسانـد. شهزاده همایون فرزند امـپـراتـور بـابـر ایـن الماس را زمانی په  بهاز شکسـت در دهلی 

از هواخواهان ویکـرم ادیتـا بـدسـت  «پیـشکش»التماس  ۀ عنـوان تحفـ بهپدرش تقدیم کرد که آنرا را 

پت با ابـراهیـم لـودی پـیـوسـته بـودنـد و بعد آورد؛ زیرا هواخواهان ویکـرم ادیتـا در اولـیـن جنگ پـانی 

از شکست ابراهیم لودی این الماس را به همایون تقدیم کردند. سرانجام ایـن الماس در دسـت بـابـرزادگـان 

سِر زبانها بود. محتمل است  "الماس بـابـر"بـاقی مانـد و در مـیـان بعضی حلقـات و ندیمان دربار بنـام 

هنـدوسـتـان بـدسـت آمـده بـاشـد. ایـن الماس در ۀ ساحات معادن الماس خیز شهـر گلکنـدایـن الماس از 

 بههـمـیـن شهـر بـرگشته اسـت. شاه جهان تـاج محل را  بهجهان شاه م در زمان حاکمـیت ۱۶۰۰سالهای 

ال کـه در عیـن عنـوان یـادگـار خـانـم محبوب خـود اعمار کـرد. صدراعظم فارسی تبـار گلکنـده مـیـر جم

نـمایـنـدگی از  بهمسمـی شـد،  "الماس بـابـر"نـام  بهحال تـاجر زیـورات بـود ایـن الماس را کـه بـعـد ها 

دوسـت داشتـنی خـود اهداء کرد. ۀ ملکـ بهشاه جهان تقـدیـم نـمـود و شاه جهان آنرا  بهمـردم ویکـرم ادیتـا 

ر مغول تبـار، سلطان محمـد شاه رسـیـد. سلطان فارس نـادر شاه بـعـد ها ایـن الماس بـدسـت امـپـراتـو

 بهبـود بـعـد از یـورش و چپـاول آورده م در جنگ کـرنـال پـیـروزی قطعی بـدسـت ۱۷۳۸کـه در سال 

نـادر خبـر مـیـرسد کـه  بهفارس بـرگـردانـد. ولی  بهدهلی و اگـره مـیخـواسـت تـاج مشهـور طاوؤس را 

تعبیه شـده در تـاج طاوؤس، از جـایـش بـیـجـا شـده اسـت. ظاهـرا ً محل اخفای الماس  ،"ابـرالماِس بـ"

مذکـور تـا زمانی از انظار امپـراتـور نـادر شاه پنهان مـی مانـد ولی سـر انجـام یکی از زنـاِن حرِم 

نـادر افشاء مـیکنـد. بـعـد از آگاهی از محِل اخفای الماس،  بهامپـراتـوِر مغولی، محِل اخـتـفای الماس را 

محمـد شاه صادر  بهافـتخـاِر اعاده و بـرگشت سلطنت  بهـی مجلس مجلل شاهانـه را ئنـادر فـرمان بـر پـا
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 یدسـتـار بیـن دو سلطان را مـۀ مـی کنـد. در پایاِن ایـن مجلِس بـا شکـوه، نـادر نـاگهان پیـشنهاد تبـادلـ

بعنـوان تحکیـم روابط "دسـتـار یکی از مـراسم مـورد پسنـد مـیـان فرمانروایان مسلمان ۀ کنـد؛ تبـادلـ

بـود. محمـد شاه بـا شنیـدن ایـن خبـر پـا عقب مـی کشـد و به یقین می پندارد  "ابـدیۀ بـرادرانه و دوسـتـانـ

که چنیـن پـیـشـنهاِد به اصطالح شایـان نبوده فی کـه وی را فـریب مـیـدهنـد، ولی محمـد شاه دیگر در مـوق

تحسیـن شاهانه را رد کرده بتواند، درغیـر بـا مـرگ حتمـی مـواجه مـیـشـد؛ سـرانجـام بـا بی مـیـلی تمام 

مـرکز  بهمجرد وصول دستار، نـادر شاه بالدرنگ  بهدسـتـار گـردن مـی نهـد. ۀ پـیـشـنهاد تبـادلـ به

میگردد و دسـتـار بدست آورده را از سـر دور مـیکنـد، بـا بـاز کـردن دسـتـار، الماس لشکـری خـود بـر

تعبیه شـده را مـی یابد، الماسی کـه بـا تجلی و درخشش خـود چشمان نـادر را خیـره مـیسازد. در بـازتـاب 

 "فارسی فـریـاد مـیکشـد بهنوِر چشم خیـره کن الماس، نـادر دسـتـانـش را بلنـد کـرده و بـا صدای بلنـد 

الماِس کـوه  به «الماِس بـابـر»بـعـد اسـت کـه  نـام افسانـوی  به. از هـمـیـن زمان "کـوه نـور، کـوه نـور

نـور مسمـی مـیـشود. نـادر بـعـد از فـتح ظفـرمـنـد خـویـش بـا دو غنیـمت جنگی گران قیمت جهان، تـاج 

 صفهان فارس بـرمـیگـردد.    شهـر ا بهطاوؤس و الماس کـوه نـور 
             

مـیـشود و در حوالی دم دم  ا امـپـراتـور نـادر شاه بـا نـاراحتی تمام از خـواب بیـداربهدر یکی از نیـمه ش

ابدالی و ۀ صبح احمـد خـان را فـرا مـیخـوانـد؛ احمـد خـان که فـرزنـد یکی از رهـبـران قـومـی قبـیـلـ

سـرعت خـود  بههای پـر قـدرت، تـوانـا و مـورد اعتماد نـادر شاه از افغانسـتـان بـود،  یکی از جـنـرال

سـربـاز سواره  ۴۰۰۰ساله بود کـه  ۲۹هنـد وی ۀ نـادر شاه مـیـرسانـد. حیـن فـتح نیـم قـارۀ خیـمـ بهرا 

 ۀخیـمـ بهمجرد رسـیـدن  به نظام قـومـی افغان را در لشکـر نـادر شاه مؤفقـانه قـومانـده و رهـبـری کـرد.

 امـپـراتـور فارس احمـد خـان بـعـد از بجـا آوردن احتـرام می پـرسـد:  
 

 نـادر شاه پـاسخ کنـان مـی گویـد:    "جناب اعلیحضرت ! خیـریت باشد؟ "

تـریـن دوسـت من اسـتی. امشب بهتـریـن جـنـرال من بلکـه بهجـنـرال احمـد خـان، خـودت نه تـنها  "

خـوابگـاه  بهزد. در خـواب مـی بیـنـم کـه سـربـازاِن نشسـته در کمـیـن برهم رویـای مهیـبی خوابم را 

خیـمه ام از عقب نفوذ کرده و مـرا تـا دم مـرگ بـا خنجر سوراخ سوراخ مـی کننـد. از مـرگ تـرس 

 احمـدخـان در پـاسخ مـی گویـد:   "خـانـواده ام نهایت مشوشم. مصونیتۀ نـدارم ولی بـعـد از مـرگم در بـار
 

آنکـه کسی شهنشاه را  بهـت نزدیک شـدن به شما را نـدارد چه رسد ئهیـچ کسی جر !اعلیحضرت شهنشاه"

شویش وع تـی غیرعادی نیستند. هیچ نا قبل و یا بعد از عملیـات نظامبهخنجر زده بتـوانـد. دیدن چنیـن خـوا

 رسد:نادر شاه باز می پ "د.خواب راحت برون بهاره د و جناب اعلیحضرت باید دوبدهیبخود راه نرا 
 

جـنـرال احمـد خـان، اگر چنیـن حادثه ای بوقوع می پیوندد یگـانه چـیـزی کـه از خـودت مـیخـواهـم "

   "اهی کـرد.قـانـون افغانیـت از خـانـواده ام محافظت خـوۀ قـول و زبـانت اسـت کـه در سایـ
  

ای رد، انشاءهللا بن افکار وحشت آور ناراحت نسازیا ایلطفا ً روح تـانرا ب !جناب اعلیحضرت"احمـد خـان: 

 .دشما عنایت فرمای بهات را داشت و خداوند عمر خضر نبی حیخواهید وهی سالهای طوالنی سلطنت با شک
 

من قـول بـده کـه از  بهتکـرار مـی کنـم کـه اگـر کشته شوم  دیگربـار  !جـنـرال احمـد خـان"نـادر شاه: 
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   " ردی افغانیت ات بفشار.صفای قول جوانم بهتم را ام محافظت خواهی کرد لطفا ً دسواده خان

 

ادر را محکم می فشارد هردو چون برادر همدیگر را در آغوش احمد خان دستش را دراز کرده و دست ن

 میگیرند. 
 

با لحن حاکی از تحکم و اطمینان گفت :" جناب اعلیضرت! چنانچه بـا ایـمانـداری تـام در احمـد خـان 

خدمت استم و در هـر نـوع حاالت ۀ تـان بـاشـد باز هم آمادۀ خدمت شما بـوده ام، و آنچانیکـه مـیـل و اراد

  "شما نـیـز خـواهـم بـود.ۀ در خدمت خـانـواد
 

م نـادر شاه درسـت ماننـد کابـوس هـمان خـوابی کـه ۱۷۴۶ـل ماه جون سال ئچنـد ماه بـعـد تـر در اوا

خنجر پـاره پاره کـرده بـود.  بهقتل رسـیـد. گـارد محافظتی اش، وی را تـا دم مـرگ  بهدیـده بـود 

تی یک فـرزنـد طماع، درگیـر هـمهـمه و غوغا مـیـشود کـه در ارگ سلطنزمانی امـپـراتـوری فارس 

 قتل مـیـرسانـد. بهش را بخاطر بدست آوردن سلطنت دیگربـرادر 
  
کمک نـادر شاه به فتح آباد خراسان  بهمعیـت یک غونډ سواره  بهمجرد شنیـدن ایـن خبـر احمـد خـان  به

قتل رسـیـده و  بهسلطنتی خـویـش در فـتح آبـاد خـراسان ۀ رسـیـد. احمـد خـان دریـافـت کـه شاه در خیـمـ

سـر امـپـراتـور از تـنه اش جـدا گـردیـده اسـت. شایعات حاکی از آن بـود کـه جنگ مـیـان اعـضای 

امـپـراتـور شـده اسـت. احمـد خـان که مایل به مداخله در امور داخلی قـتل  بهسلطنـتی منجر ۀ خـانـواد

م ۱۷۴۷مأمن خـود کنـدهار بـرگشت. احمد خان در اکتوبر سال  بهبـا انـدوه سنگیـن نبود سلطنتی ۀ خانواد

ت ابزرگـان قـومـی اکثـریت والیجرگۀ حیث پادشاه افغانسـتـان انتـخـاب شـد. در  بهدر حضور لـویه جرگه 

یک صوفی بنام صابـر شاه کابلی  بهکشور بـعـد از بحث هشت روزه صالحیت تصمـیـم شان را محول 

اندیدان کۀ افغانسـتـان را انتخـاب نـمایـنـد. صابـر شاه کابلی بَدور حلقـۀ واگـذار کـردنـد تـا پادشاه آیـنـد

ل او را احمـد شاه ئخـان نهاد. در اوا گنـدم را بـاالی دسـتـار احمـدۀ هفت َدور زد و سرانجام تاج شاخـ

ِر َدوران»نـامـیـدنـد ولی بـعـد ها ملقب به امـپـراتـور ُدرانی  زمانیـکـه خبـر قـتـل فـرزنـدان  شد. «32ُد

وی کـه اکنـون  ،احمـد شاه رسـیـد بهشهنشاهی فارس ۀ مـرِج متعاقِب آن در بـارگـا فارس و هـرج و شاه

شاه افغانسـتـان اسـت بـا چهار هزار سواره نظام قـوی و نیـرومـنـد خـود وارد فارس شـده و پـایـتـخِت 

نـادر ۀ نـواسـ بهفارس اصفهان را اشغال مـیکنـد.  احمـد خـان بـعـد از ایـنکـه تـاج و تخت سلطنت را 

قصر سلطنتی  بهخـانـم نـادر شاه، احمـد خـان را  شاه شاهـرخ جوان اعاده مـیکنـد، ملکـه شاه بـانـو،

و در  می کند. احمـد خـان ایـن پـیـشـنهاد را رد می کنددعوت و الماس کـوه نـور را بـرایـشان پـیـشکـش 

یـن خـود را در بـرابـر قـولی که  بهپـاسخ  امپـراتـور مـرحـوم  بهشاه بـانـو مـیگویـد کـه تـنهـاتـریـن َد

ء کـرده اسـت. شاه بـانـو در پـاسخ مـیـگویـد کـه نـادر شاه قـبـل از وفاتـش از قـول شفاهی ، اداداده بـود

یـن خـود را در بـرابـر خـواسـت  بهاو داده بـودیـد آگـاهسـت، حاال  بهای که  من نـیـز اجـازه بدهـیـد تـا َد

کـرر ملکـه، احمـد خـان الماس کـوه نـور را . سـرانجـام بنـابـر اصراِر منمایمو آرزوی امـپـراتـور اداء 

                                                           

32 - Durrani Emperor (Durri-i-Dawran, pearl of ages)  
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ـی گذاشته شده بـود، مـی پـذیـرد. الماِس کـوه نـور بـعـد از دسـت امـپـراتـوِر ئکـه در بکس بـاز طال

وی شاه شجـاع مـیـرسد؛ شجـاع مذکـور ۀ نـواسـ بهفـرزنـدش تیـمـور شاه و بـعـد  بهافغانسـتـان احمـد شاه 

 هبخلع قـدرت مـیگـردد. شاه شجـاع  «ی هایبارکز»تـازه ظهـور سلطنتی افغان ۀ ـانـوادبـعـد ها بـدسـت خ

ـیـکـه امـپـراتـور سیکـهـ رنجیت سیـنگهـ، صاحِب ئپـنـجـاب، جـا بهکشمـیـر فـراری میشود، از آنجـا 

کـه آنرا در قـدرت اسـت، مـیـرود؛ رنجیـت سیـنگهـ الماس افسانـوی را تحت فشار زیاد از شاه شجـاع 

زور تصاحب مـی کنـد. امـپـراتـوری سیکـهـ سـرانجـام بعد از سه  بهسوراخ دیـواری پنهان کـرده بـود 

م ۱۸۵۰جزء امـپـراتـوری برتانیه مبـدل مـیـشود. بـعـد ها در سال  بهجنگ سیکـهـ بـا انـگـلـیـس منهـدم و 

سیـنگهـ الماس کـوه نـور را، طی تـرتـیـبـاِت قـبـلی  رنجـیـت سیـنگهـ، دلـیـپۀ بود که فـرزنـد سیزده سالـ

نـام غنیـمت جنگی تقـدیـم مـی کنـد. الماس  بهملکـه ویکتـوریـا در لندن  بهدولِت هنـدیِ علیـا حضرت، 

قیـراط بخـاطری  ۱۰۵ بهقیـراط  ۱۸۶کـوه نـور تحت رهنـمایی مسـتـقیـم شهزاده البـرت، در امسـتـردام از 

رن نـور بـعـد از شش قۀ قطِع تـقـلیـلی شـد تـا تـابش و درخشنـدگی آن افزایـش یـابـد. سـرانجـام الماس کـو

تـاج ِ ملکـه ویکتـوریـا بعنـوان امـپـراتـور هنـدوسـتـان راه یـافـت. از هـمان  بهسایه و خنجر، ۀ ـئتـوطـ

آن نصب و تنها ملکـه های  33ِت جلـو تـاج برتانیه در صلیب مالتی نـور در قسمۀ تأریخ ببـعـد، الماس کـو

    شگون آن، بـاالی سالطیـن و امـپـراتـوران مـرد گذاشتـنـد. ۀ انگلسـتـان آنرا مـی پـوشنـد و صحه بـر فسانـ

 

 اول فصلپایان 

 ادامه دارد

 

 بخش اول و مقدمۀ نویسنده را به کمک لینک ذیل خوانده می توانید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01.pdf 
 

 

 

 

 

                                                           

 33 -  (Maltese cross) نها آت و از طریق بول صلیب جنگجویان عیسوی اسشود در واقع سمنام صلیب امالفی هم یاد میه ه بصلیب مالتی ک
 ئییوروک و دو م به بعد در روی مسکوکات ی۲۰۰۸ال وز سمبول ملی مالتاست. از سرآورده و شناخته شده است و ام رانهمالتای مدیتۀ به جزیر

ول سمب د منحیثنام صلیب مالتی یاد میشه ب ها بودند دیزاین صلیب مذکور کالتانیکه جنگجویان صلیبی در مزم ۱۶شود. در قرن اورپا ضرب می
ان، فیلپین، آسترالیا، هسپانیا، مالتا، ایتالیا، تمانند سویدن، ناروی، هندوساد ن سمبول امروز در کشورهای زید. ایملی این جزیره پذیرفته ش

 رجمدویه جات نیز معمول است. متشود. در اکار برده میه و انگلستان ب اکتزرلند، فرانسه، جرمنی، امریویس

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01.pdf

