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 6از 2

 فصل چهارم

تیز جنرال  هری سینگهـ ر درسنگهـ بعد از الحاق پشاور، ستت سیم امپراتور رنجی1۸۳7ل سال ئدر اوا

ت یخواسه متان فرستاد. هری سینگهـ کتح افغانسنفری مدرن خود بخاطر ف ۸0000ررا به معیت لشک 1وهنل

د. رتعداد سنگر ها در حدود سرحدات افغانستان کد شروع به احداث یک ن اداره کنپشاور را با مشت آهنی

هـری سیـنگهـ قهـرمان و جنگجوی بی بـدیـل  و قـومانـدان نـیـرومـنـدی بـود کـه چنـدیـن تن از مـهـاراجـا 

های  «2مسل»بـود، هـمچنـان یک تعداد سراِن شهزاده نشـیـن داده ها را در جنگهای تن به تن چلنج 

ُور، سـیـالکـوټ، ملتـان، کشمـیـر و اټک در جنگها شکسـت داده بـود. هنـدوسـتـان شمالی را  َـصـ ماننـد قـ

بـه مجرد رسـیـدن بـه پشاور، هـری سیـنگهـ دسـت بـه اعمار مجدد بـاالحصار زد کـه قبـالً بـدسـت 

ۀ د و در دروازامـپـراتـور رنـجـیـت سیـنگهـ قسما ً ویـران شـده بـود و هـمچنـان در شمال پشاور در جمـرو

غـربی تـنـگی خـیـبـر دست بـه احـداث قلعه ها و سنگـر های دفاعی زد. هـری سیـنگهـ بـا تـنفس هـوای 

قـلـه های شامخ افغان بـا اطمـیـنـان اعالن نـمـود کـه افغانسـتـان را در ظرف یک هفـته تسخیـر خـواهـد 

ت محمـدخـان بخـاطر ارتقـاء احساسات مذهبی افغانها نـمـود.  بـه مجرد رسـیـدن ایـن خبـر، امـیـر دوسـ

تن بـرادراِن رقیبِ  21ۀ و مسلمانـان هنـد، خـود را امـیـر المؤمنیـن اعالم نـمـود. جـالبتـر ایـنکـه هـمـ

 م. امـیـر دوسـت محمـد خـان1۸۳7سلطنت به دوسـت محمـد خـان، اعالن بعیت کـردنـد. در مارچ سال 

فـرزنـد ارشِد خـود شهزاده محمد افضل ۀ تـوپ را تحت قـومانـد ۵0نفـری نـیـرومـنـد و  ۸000لشکـر 

خـان و جوانتـریـن فـرزنـد رشیِد خـود شهزاده اکبـر بـه معیت وزیِر جنگ، مـیـرزا سمـیع خـان و برادر 

ـرسـیـده شـد کـه پ «دوسـت محمـد خـان امـیـر»ارشد خود نـواب جبـار خـان احضار کـرد. زمانیکـه از 

ـر فـرزنـدان خود دسـت چیـن انتخـاب کـردید، در جواب گفـت کـه اولی ئچرا ایـن دو تن را از مـیـان سا

 دشمشیر ظفرمن "ی، رشادت، همیت و تعقل و تـیـزهوشۀ را بخـاطر قـورا بخـاطر تجربـه و خـرد و دومـی 

ـی، این ئکبر خان، سردار سلطان محمد خان طالردم. کاکای ارشد شهزاده او شکست ناپذیرش انتخاب ک "

 را بعد از منهزم ساختن شاه شجاع در کندهار به شهزاده سپرده بود.  «بریالۍ توره»یا  "شمشیر ظفرمند"

 

جنگجو آغاز شـده بـود بزودی بـا پیـوسـتن جنگجویـان صافی،  ۸000احضار نیرو کـه بـا تعداد قلیـل 

جاجی، منگل، افـریـدی، وزیـری، کـوهسـتـانی، پنجشـیـری، قزلبـاش و جنگجویـان یکتعداد گـروه های 

جنگجو ارتـقـاء یـافـت. نیروهای شهزاده اکبـر که متشکل از ششهزار جنگجوی 20000قـومـی کـوچک بـه 

ُـرکمِن و در جنب آن جنگجویـان قومی ساهزاره، ازبِک و  ـر اقوام شمال افغانسـتـان قرار داشت نـیـز ئتـ

بـرق بـر تـنـگی خـیـبـر سیل آسیا ریـختـنـد. ارقـام تـخـمـیـنی ۀ بـا لشکـر فوق پیـوسـتـنـد. آنها چون جرقـ

ای قـومـی بـودنـد. آن ملیـشـیـا ه 1۳000نفری  20000حاکی از آنسـت کـه از مجمـوع ایـن لشکـر 

ۀ جنگجویـان بـه سـرعت برق آسا بـر فـراز دره ها ریختند و روی ارتفاعات غربی دشت جمـرود و حاشـ

م. افغانها 1۸۳7خـیـبـر سنگر گـرفـتـنـد. در یکی از شبـهای تـاریک و سـرد ماه مارچ سال ۀ شرقی درواز
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 6از ۳

 ۀهای دشتـهای جمـرود، دامنـ ـد و بـرفـراز بلنـدیـدالـوصف بـه پـیـش رفـتـنئمخـفیـانه و بـا سـرعت زا

َـَوِس پیـشرفـِت خـود را تـوسعه دادنـد. نیروی افغان حصار کهنه و حصار تازه اعمار شده ولی نیمه  ُـقـ مـ

سـربـاز و افسـر سیکـهـ مـوضع گـرفـته بـودنـد، تحت محاصره  ۹00جمـرود که در آن متجـاوز از ۀ کار

بـعـدی، قـومانـدان سیکـهـ در محاذ جمـرود یک زن کـوچک اندام و شجـاع سیکـهـ را قرار دادنـد. شب 

غرض آوردن تجدید قواء بیرون از حصار فرستاد. جالب آنست کـه ایـن زن دلیـر در تـوالی شب قـادر 

بح افغان ها به حالت خزیده تـیر شود. دم دم صۀ خطوط مـواضع محاصرۀ شده بود که بـا عبـور از هـمـ

بود که جـنـرال هـری سیـنگهـ از محاصره آگـاهی یـافـت، بنابرین بخش خاص لشکـر سیکـهـ وی کـه بـه 

شهـرت داشت بـه ارتفاعات پشاور بـاال رفته و در مقـابل حصار جمـرود حـدود سه تـا  «۳الکالی ها »

سواره نظام خـود را کـه بـه کشفی ۀ ـیـنتر معسکر گرفتند. هـری سیـنگهـ یک کنډک زبـدئچهار مـیـل پـا

ها و پیدا کردن  نیروی افغانۀ شـد بـه منظور شکسـتـانـدن خط محاصر یـاد مـی «4الکالی خـاص»نـام 

نقـاط ضعف مـواضع آنها فرستاد. در عیـن حال هری سینگـهـ لشکـر خود را بـه پیـش سوق داده ولی دور 

لشکـر افغان بـه آن نرسد. متعاقبـا ً زد ۀ کـه آتش تـوپخـانـتـوقـف نـمـود ۀ ها در نقطـ تر از لشکـر افغان

و خـورد، جنگ و آتش تـوپخـانه بـرای چنـد روز پـیهـم آغاز شـد. سواره نظام الکالی خـاص و نـیـروی 

ها قـویـا ً سعی مـیکـردنـد تـا خط محاصره  سیکـهـ از طریق رخـنـه و حمله بـاالی مـواضع افغانۀ پیـاد

متجـاوز از صد جـنـرال و افسـر ۀ ـاننـد. ایـن هـمان لشکـر امـپـراتـوری سیکـهـ بـود کـه بـوسیـلـرا بشکن

افغان، افضل خان و اکبـرخان، ۀ ـی تـربیت خاص نظامـی دیـده بـود! بـروز یـازدهـم جنگ دو شهزادئاروپـا

سـتـراتـیـژی ۀ شدیم تـا در بـارقومانده مرکزی جمع ۀ ـر جـنـراالن افغان در خیمـئمن و سا جبـارخـان،

یـل نـیـرومـنـد جنگی، جـنـرال هـری سیـنگهـ بحث ۀ بـار ـیـم. ما که درئبـعـدی مـیـدان جنگ صحبت نـما

ً بـوسیـلـ  -سواره نظام تند و سـریع الحرکت ازبک ۀ مـیکـردیـم مصمم شدیم تا جـنـرال سیـنگهـ را بـایـدا

نـیـروی سواره و پیـاده نظام با استفاده از نقـاط مـرتفع با هجوم ۀ یم، و بقیـتـرکمن افغان در انزوا قرار ده

جوان اکبـرخان ۀ بـر جنـاح چپ لشکـر سیکهـ، نیروی سیکهـ را از حدود پشاور بـه عقب براند. شهزاد

الن، ک داخلی صحبت بـرادرۀ از حلقـۀ کـه تـازه بـه سن بـیـسـت و یک سالگی پـا گذاشته بـود تـا انـداز

ها و من پـیـرامـون بحث روی سـتـراتـیـژی تـنـها و بـیـرون مانده بـود.  کاکایـش جبـارخـان و جـنـرال

سمان آۀ رون نهاد و در پهنـیمه پا بید، از خب کوتاه یا پـیـنکی خود بیـدار ششهزاده اکبـرخان بـعـد از خوا

رون ه بیمـنه می توانستم بخوابم، از خیم که ه  نگریست. منچشمک زنان، باالۀ ارپر ستاره به هزاران ست

 هاین نزدیکی و تقرب ندیده بودم ک رگز آسمان را بهبه آسمان پر ستاره نگریستم، هم آمدم، با هیبت و بی

آن نمایان  محسوس درۀ پهناور ستاره های درخشان همان مفاهیم الیتناهی و ابدیت تا این اندازۀ در دامنـ

ت همانگونه که اکثری رخان،و پرسیدم خیریت باشد. اکب ادمباشد! قدمی به پیش نهاده نزدیک شهزاده ایست

 " دارم کرد.خواب مهیبی دیدم که بی «ردار فیتسس"»: سلطنتی مرا خطاب می کردند گفتۀ واداعضای خان

 

و بدی خواب وابسـته به تعبـیـر آن است. پـرسـیـدم خـواب خـوبی بـود؟ بـعـد از مکث کـوتـاه گفـت خوبی 
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بـرایـش گفـتم که در تعبـیـر خـواب نسبتا ًخـوب هسـتم، تعبـیـر خـواب را در کلکته از یک گوروی مشهـور 

اسپ »بـه هـر حال، خـواب مـی بیـنـم کـه بـاالی اسپم شمال سوار هسـتم "آمـوخته ام. در جواب گفـت: 

بـر فـراز یک کـوه نهایت شامخ بـاال مـیـشوم، سـرانجـام وقـتـی کـه بـه  ،«سـیـاه وی شمال نـام داشت

ـیـن پـرتـاب مـی کنـد. قـوله های ئدفاعی مسـتحکم مـیـرسم وزش بـاد تـنـد مـرا از اسپم بـه پـاۀ قـلعـۀ ذرو

اسـت مـرا از بـاالی  بـاد بـا چیغ و فـریـاد عقـابـان هـمـراه اسـت و بـاد چنـان بـه شـدت مـیـوزد کـه قریب

ـددم اوه خدای بزرگ م"ـیـن پرتاب نماید. من کـه دیگـر گیـچ شـده بـودم بـا صدای بلنـد گفـتم ئقلعه بـه پـا

میکند تا ریسمان  ری بـه من امـیـن مـیآیـد. صدای اسـرار آمـیـزئ، نـاگهان از مـیـان ابـرها ریسمانی پـا"کن

روشن از فراز ـی روز ئاوه به پرواز میآیم، در روشنراز کمیگرم، از فم. ریسمان را محکم ررا محکم بگی

ً  م.و صدها توپ غران عبور می کنه ها ی سینگهـ و هزاران عسکر و خیمرقرارگاه ه خود را در  بعدا

د را پرواز ورفته اند. سرانجام خ رودر تاریکی شب به خواب عمیق فردم و می بینم که م ابمکابل می ی

  ".شومشوم. بعد از خواب بیدار مییین مئآن تازه جوانه زده و پاه کشت می یابم کای  همزرع کنان در کنار
 

 یشماریهای ب قیتفر نصیب تان خواهد شد و مؤفن جنگ ظفکر می کنم دری" تم:بعد از چند دقیقه تفکر گف

ً د داشت. ادیگر نیز بدنبال خواه داللت بر آن می کند که خداوند شما  نداختن ریسمان از میان ابرها ظاهرا

 " رد.قهرمان استقبال خواهد کۀ ما را به مثابـروز کابل شارد و حیات تانرا نجات میدهد. یکرا دوست د
 

ر بـعـد پتـوی خـود را بـدو "فیتس صاحب! امـیـدوارم تعبیـرت درسـت بـاشـد. " شهزاده تبسم کنـان گفـت:

خـود پـیـچـانـد، در حالیکـه انتظار طلـوع آفـتـاب را می کشیدیم، غبـار تیـره ایکه از دشتهای سنـدهـ  بلنـد 

رنگ گالبی بخشـیـد.  شهزاده اکبـر گفـت کـه مشوش از آنسـت کـه  ،افقۀ مـیـشـد آهسته آهسته به دامنـ

شگون بـد اسـت! بـعـد رویـش را ۀ افغان مـی تـابـد و این نشانـ ه روی لشکـرشعاع آفـتـاب مسـتـقـیـمـا ً بـ

ور داد و روی پتویش نماز خ هنـوب غـرب بـه طرف قبله سوی مکبـه جـانب ج د. بعد دستانش را بلند واندَ

 د. نملت افغان ظفر عنایت فرمای هخداوند عالمیان خواست تا بود و از نمود، کف دستانش به طرف آسمان ب
 

نـیـروی سیکـهـ بـعـد از دوازده روز تالِش نـا امـیـد باز هم قـادر بـه شکسـت خط محاصره نشـد؛ سر 

م. به سواری نریـان مغرور عربی در حالی 1۸۳7اپـریـل سال  ۳0انجام جـنـرال هـری سیـنگهـ بـه تأریخ 

بر بدن پوشیده به ِزره وی مـی بـه طرف خط مقـدماتی نـیـروی افغان حرکت کـرد کـه شعاع آفـتـاب 

خـود  شد. وی کـه تـابیـد. این حرکت ناگهانی جنرال سیکهـ برای نیروی افغان جنگ تن به تن پنداشته می

را در جنگهای شمال هنـد قهـرمان جنگ تن بـه تن مـی پنـداشت تصور مـیکـرد کـه بـر نـیـروی افغان 

ـن بـود تصور ئهای تن به تن به بـرتـری خـود مطمـ گبـرنـده خـواهـد شـد؛ هری سینگهـ که در جن

سـت. هـری سیـنگهـ سوار بـر اسپ ا نـیـروی افغانۀ مـیکـرد ایـن یگـانه راهِ شکسـتـانـدِن خِط محاصر

بـه مـرکز مـیـدان جنگ رسـیـد، وی کـه بـه چنـدیـن زبـان صحبت مـیکـرد بـا صدای خـیـلی بلنـد حاکی 

بیـن تـان کدام قهـرمان جنگی اسـت کـه با من تن بـه تن جنگ کـرده  در"فارسی گفـت:  از اطمـیـنـان بـه

بخـاطِر تعجب و آگـاهی هـمه، و علی الرغم اصرار من، بـرادر کالنـش و سـرزنش کاکایـش "بتـوانـد؟ 

مـرکزی مـیـدان ۀ بـاز هـم شهزاده اکبـرخان بـا اسپ سـیـاه ازبِک خـود از قطار بیـرون آمـد و وارد نقطـ

معرکـه شـد. قـومانـدان سمـیـع بـاالی اکبـر خـان فـریـاد کنـان چیـغ زد کـه بـه لحاظ وی، پدر و فامـیـلش 
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   "بـه لحاظ خدا نکـو! "دسـت بـه ایـن کار نزنـد. آخراالمر قـومانـدان سمـیـع بـا فـریـاد بلنـد گفـت 
 

سـرعت از صحنه نـاپدیـد شـد. نـام هـری سیـنگهـ نلوه بنابر  بـعـد از آن قـومانـدان سـمـیـع خـان بـه

د اوال ،نها بود. تعداد زیاد والدی انـر و سندهـ در هر خانه روی زبسبعیتی که داشت در پـنـجـاب، کشمـی

 . دگهـ میآید و توبیخ تان میکننکنید هری سید ترساندند؛ اگر کار ب یخود را به نام هری سینگهـ مهای 
 

آنرا آرام آرام بسوی خـود مـی ۀ قیـضـۀ اکبـر خـان کـه بـاالی نریـان مغـرورش نشسـته بـود و تسمـ

کشانـیـد، آهسـته و شمـرده بـه مـرکز مـیـدان جنگ رسـیـد، هـری سیـنگهـ بـا صدای بلنـد و مغـرور گفـت: 

ات بتی، برو بیادر کالنته ـوده نجبرو زنـدگی خ قشنگ، از دماغت بـوی شـیـر مادرت مـی آیـه، ۀ هی بچـ"

 "واره ات!رت اخطار میتم، پس برو به گهم دسـت و پنجه نرم کنه! بم قهرمانته روان کو که همرایا کداو ی
 

بـوی گنده نعش  «من»هی جـنـرال، جـنـرال سیـنگهـ ، بـه دماغ ِ مه " اکبـر در پـاسخ بـا صدای رسا گفـت: شهزاده

  "قهـرماِن پـیـر مـیآیـه کـه پیش از پیش مرده است!

 

کوه های هنـدوکش کـه به مانند ناظر غول ۀ مزدوج، در دامنـۀ ارتعاش صدای هـر دو، چـون صاعقـ

ظفـر  "پـیکـر ایسـتـاده بـودنـد، مهیـبـانه پـیـچـیـد. هـری سیـنگهـ نـاگهان خروش جنگ بر آورد و با گفتن 

مهـمـیـزی بـه اسپ بلنـد بـاالی عربی خـود زد؛ این اسپ از طرف ولـیـنعمِت امـپـراتـور رنـجـیـت  "کـرو

شهزاده اکبـرخان  تحفه داده شـده بـود. " 5جـنـرال کیـن " "و جـنـراِل لشکـِر برتانوی انـدس "سیـنگهـ 

، این صدا چنـان "هللا ُ اکبـر "نعره بـرآورد  بـدون تأخیـر بـا صدای بـاور نکـردنی و نـیـرومـنـد خویش

آشنـا بـه اسپ ۀ از هنـدوکش مـیخـواسـت بـا او بـپـیـونـدد. او بـا هـمان شـیـو گویی نـیـرومـنـد بود تـو

آنرا کش نـمـود، اسپش از جـا جهیـد و ۀ قیـضـۀ ، تسمـدوسـت داشـتـنی خـود شمال مهمیز نـاگهانی داد

های هـر دو چنـان چهار نعل بـه جـانب هـمـدیگـر تـاختـنـد کـه در سـردی  اسپ چهار نعل تـاخت.

شان خشـمانـه بلنـد شـد. از سم اسپ ها کـه قریب بـود از  های صبحگـاهان، بخـار تـنـفس شان از دماغ

 شـد.  سـریع الزواِل گـرِد خـاک و ِگل بـه هـوا بلنـدۀ شـدت جهش بـا هـم تصادم نـمایـنـد، دو رشتـ
    

قـبـل از تصادم، هـری سیـنگهـ که در بسیاری جنگ های تن به تن قبلی چندین بار با مـهـارت منحصر 

به فرد خود قادر به نشانه گیـری و از پار در آوردِن حریفش شده بود، در یک بر سوم خِط جهش خـود 

اینبار تیـر را از تیر دان کشیده نه سعی کـرد تـا تیـری را بـه طرف حریف خـود پـرتـاب نـمایـد، ولی 

توانست. بـعـد از چندین بـار تالش ناکام، هـری سیـنگهـ شمشـیـر سـتبـر هاللی خـود را بلنـد نـمـود، در 

های هـر دو  از پهلـوی هـمـدگـر مـی گذشـتـنـد سعی کـرد تـا ضربه ای بجـان اکبـرخان  حالیکـه اسپ

دراز افغانی را زیـر بـازوی چپ خـود جابجا و در حالی حالت حمله را ۀ وارد کند. شهزاده اکبـر نیـز

بـعـد از دوبار  را در دسـت راسـت خـود بلند کرد. «بریالۍ توره»اختیار کـرده بود کـه شمشـیـر مشهـور 

 زمین کوبیدند، کاله های آهنینه را خشمانه و محکم ب شان تهاجم، اسپ ها در مقابل هم ایستادند، سم های

 خورشیدی صبحگـاهان به تجلی خاص می درخشیدند؛ اسپۀ و زره های هر دو در روشنایی اولین طلیعـ
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ها به تندی از جا جهیدند، در حالیکه هر دو سوار کار از کنـار هـم مـی گـذشـتـنـد، با غریو و قوت 

هـر دو روی زیـن  ـدالوصف سعی کردند تا با شمیشر خود حریف را ضربه بزنند. در بـاِر سوِم حملهئزا

ها، هر دو توقف نموده  شان اسـتـوار تـر از پیـش نشسـتـنـد؛ بـه مجرد تصادم مرگباِر اسپ های های اسپ

نخسـت اسپ هـری سیـنگهـ بزمـیـن خـورد و ۀ و بعد بـه پـاهای عقبی شان ایسـتـاد شـدنـد. در وهلـ

اکبر ۀ کند. حال آنکـه شمال اسپ غریوندجـان شهزاد اکبـرخان ضربت وارد ه شمشـیـرش نتـوانسـت ب

مهیب چنـد ثانیه طوالنی تـر بـه پـای های عقبی خـود ایسـتـاد و بـعـد از اسپ ۀ خان بـا کشـیـدن شـیـهـ

هـری سیـنگهـ بزمـیـن خورد. شهزاده اکبـرخان شمشـیـر سنگیـن و طویـل خـود را بلنـد نـمـود و در یک 

هـری سیـنگهـ ۀ راسـت و سیـنـۀ زدن قـادر به وارد کردن ضربـات کاری و محکم بـه شانـ چشم بهم

قهـرمان شـد. جنگجوی متجرب هـری سیـنگهـ خـود را خیـمـده و به مشکل روی زین اسپ استوار ساخت، 

ـمه بـه سـرعت بطرف کمپ خـود فرار کرد، افسـران محافظ سیکـهـ بـه زودی هـری سیـنگهـ را بـه خی

اش رسانـدنـد. بعد ها گفته شد کـه هـری سیـنگهـ بـه جـنـراالِن خـود تأکیـد کرد کـه خبـر مـرگش را تـا 

زمانیکـه قـوای امـدادی از الهور نرسـیـده بـاشـد پخش نکننـد، حال آنکـه ایـن خبـر از قـبـل بـه الهـور 

ـتـیـز نـیـرو های امـپـراتـوری سیکـهـ هـری گسیـل شـده بـود. چنـد ساعت بعد خبر رسید کـه سـتـر درس

سوال بـر انگیز در عقب خود، مـرده  "گلـولِه  "سیـنگهـ در اثـر دو زخم در سیـنه و شانه و دو زخِم 

هـای نـاشـی  اسـت، پندار عمومی مشعر از آنست کـه دو زخم عقبی کـه نـام آنرا گلـوله گذاشته انـد، زخم

شهزاده اکبـرخان بود کـه بجـان هـری سیـنگهـ خالنیـده بود. شهزاده اکبـرخان در  دراز افغانیۀ از  نـیـز

نـیـزه بـاز ماهـری بـود، دریـن بـازی، اسپ سوار در حالیکـه اسپش  "6اشپـالک" بـازی سپـورتی افغانی

 تنۀ د ازیـن مقـابلـبـعـ را چهار نعل و بـه تـنـدی مـی دوانـد بـایـد سیب را بـا نیـزه از زمـیـن بـردارد. 

زده عقب پشاور بـه ۀ سیکـهـ از درۀ بـه تن، لشکـر ها جـانب هـمـدیگـر تـاختـنـد و لشکـر عقب رونـد

کـه جسد هـری سیـنگهـ را مـی سوختـانـد آسمان را بر فـراز لشکـر سیکـهـ  هیزمـیۀ شـد. هـمان شب شعلـ

ر هللا هللا اکب "های شانرا بلنـد نـمـوده و نعره کنـان  ـرغتابان ساخته بـود. از جانب دیگر لشکـر افغان بـی

فـریـاد سـر دادنـد. شهزاده اکبـرخان  "زنـده بـاد شهزاده اکبـرخان، زنـده بـاد امـیـر کبیـراکبر هللا اکبر 

لی ود. ورن بود، اصرار کرد تا به عمق پشاور به پیش بئوزی خویـش مطمـکـه بـعـد ازیـن جنگ بـر پـیـر

اهی خلوت در پناگۀ ظات جنگ در گوشـل در اوج لحر سمیع خان که چند ساعت قبیوزیِر جنِگ امیر، م

د، بعد رو به همه نموده و گفت ان رسانیقوماندانۀ ده خود را به خیمـرون آمپنهان شده بود از خلوتگاه بی

ه اکبرخان باید با شهزاده نصیب تان شد. وی تأکید کرد کری ین ظفه چنکه از برکت دعا های من بود ک

 د ترین کمبود لوژیستیکیدیمخاطره نیندازد زیرا به ش ر درراضی شده باشد و لشکر را دیگش فتح خوی

ظفر افغانها اعالن شد؛ ولی هدف مأموریت بخاطری ۀ ت. جنگ جمرود بصورت فراگیر به مثابـواجه اسم

 . دز شهر پشاور بیرون رانده نشدنغان ان افپایتخت ممتاز و زمستانی سالطی ها از ه سیکحاصل نشد ک
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