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 دهمسیزفصل 

 بخش اول

 

ـیست میداشت، نداشت؛ طی همین شب ئآن رونق متداول را که با ،شبِ کرسیمس در گازنیزیون برتانوی

از طرِف جان  دیگر بود که خـبِر تصدیق مرگ مکناتن و تریور بدستان اکبرخان و غازیان یکی پی

در ژورنال خویش چنین  2و الرنس به گارنیزیون مواصلت کرد. فضای همانشب را لیدی سیل 1کانولی

و  3مکناتن میرمننهایت غمگین را بمن احاله کرد تا ۀ همان شب گارنیزیون وظیـفـ: »ترسیم کرده است

این خواستم بخاطر تصدیع خاطر نمی را پیرامون قتل سیاسی شوهران شان مطلع سازم؛  4تریور میرمن

ارش گز... انداختمشرح قضیه پرده  ، بنابر این باالیدلخراش صحبت کنم ۀ چنین صحنـپیرامون ها  خانم

 .و تریور هردو در چوک عامـه ) بازار( آویزان اند مکناتنتصدیق شده حاکی از آن بودند که اجساد های 

آویزان بود، بقیه اعضای بدنش گوشتی وی در چوک ۀ سر، دست و پای مکناتن از تنه جدا و تنها باقی بدنـ

وِر شهر به مثابـ ور تا دَ  پیروزی برده شده بود." ۀ نشانـۀ دَ

     

شبِ کرسمس بحث ها و مذاکرات ادامه داشت. "این شب باید در تأریخ لشکرکشی های برتانیۀ  در همان

لکی طبق عادت و ر کبیر بدترین شبِ کرسمس پنداشته شود. سم، تحایف "افسران، عساکر و افراد ُم

کرسمس را بین همدیگر مبادله کردند مگر هیچ سرود دسته جمعی کرسمس و یا جشن نشاط برپا نشد. 

 ۀتا لشکر و تمام ملزومات لوژیستیکی آن به قلـعـ دروِز بعد جگړن پاتنجر به شورای نظامی پیشنهاد کر

ند. مگر پاتنجر بعدها گزارش باالحصار انتقال داده شود تا در طول زمستان بتوانند از خود دفاع نمای

در اثر لجاجت و کله شخی بریگیدیر شلتن از رفتن » :پیوست، پاتنجر میگویده میدهد چنین چیزی بوقوع ن

 «باالحصار منع شدیم زیرا شلتن به صراحت گفت که سعی رفتن به باالحصار غیر عملیست.ۀ به قلعـ

 

اخراج اردوی ۀ معاهـد»ـی ئنهاۀ سراِن افغان مسودهژده تن از « میالدیتقویم »به روز اوِل ساِل نو 

ُـهـر کردند. طبق معاهـده، سرداران و سا« اشغالگر برتانیه از افغانستان ـر اشخاص ئرا امضاء و مـ

 برجسته باید اردوی برتانیه را بدرقه می نمودند تا در مسیر بازگشت به هندوستان هیچ نوع تجاوز باالی

ـر قطعات مانند قطعاِت ئقطعات کابل را به عهده داشت. ساۀ مأموریت بدرقـ خان شان صورت نگیرد. اکبر

جالل آباد، غزنی و کندهار را باید اشخاص معتمد و امین بدرقه می نمودند. مریضان و زخمی ها الی 

بهبودی وضع صحی شان باید باقی می ماندند و بعد از صحت یابی به هندوستان بازگشت میکردند. اسیراِن 

توانست  شدند. لشکر، طبق معاهده تنها و تنها می و جانب طبق تقسیم اوقات عندالموقع تبادله میهر د

مات ـر مهئـی و سائهای فتیله  شش عراده توپِ اسپ کش، سه توپِ گاوزنبور را باخود ببرد و بقیه تفنگ

                                                           

1 - John Conolly 
2 - Lady Sale 
3 - Lady Macnaghten 
4 - Mrs. Trevor 
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 ها سپرده می شد.   مهمات باید به افغانۀ ذخیره شدۀ و جبعه خانـ

 

که در سر تا سِر این مدت مرض نقرس و کبِر سن را بدوش می کشید اصرار کرد که  جنرال الفنستن

تطبیق قرار داده شود تا متضمن بازگشت مصون به ۀ خروج قطعات باید از طریق مذاکرات به منصـ

حبوبات و تعداد کافی شترها و یابو ها ۀ تدارکات الزم مانند تهیـۀ هندوستان گردد. کپتان جانسن در تهیـ

ـل سنگین ئترِک گارنیزیون، وسا»رای ترانسپورت با شتابزدگی دست به کار بود. جگړن پاتنجر پیشنهاِد ب

را با یاد آوری این نکته کرده بود که همزمان با ترک گارنیزیون و عقب کشیدن حرکِت « اضافهو بارهای 

گریِز مدافعوی پیمود. در مایل میان کابل و جالل آباد را با جنگ و  ۹0ۀ لشکر بطرِف شرق باید فاصلـ

ـر افسران و باشندگان گارنیزیون ئبیرون از دروازه های گازنیزیون، تالشهای کپتان جانسن در حالیکه سا

« خروج قطعاتۀ معاهـد»ها  غازیان عقب زده شد. برتانویۀ بوسیلـ« آتِش انتقام می سوختند»در نهیب 

 ک و راست مخالِف آن بودند. رد نکردند ولی اکثریت افسران، رُ  قاطعشانرا بطور 

  

شویم و همین یک گپِ امروز و فردا  شد که فردا و پس فردا خارج می گفته میها  هر روز به برتانوی

هایش نوشت، " ما بدوِن محافظین،  رفت. لیدی سیل یکروز قبل از حرکت در یادداشت تکرار شده می

م 18۴2جنوری ساِل  3" صبح هنگام مؤرخ  شویم. روانه می ءبدوِن پول، بدوِن تدارکات و بدوِن غذا

ـی رنگ چوب قیمتی شیشم یک شعر ئلیدی سیل بعد از صرف ناشتای صبح، روی میِز نانخوری قهوه 

ِـمپـبـل«  م -انگلیس  18شاعر مشهور قرِن » کـ
های داماِد خود کپتان ستیورات  را در میاِن یکی از کتاب 5

 ودند. زمانیکه کتابرا باز نمود، چشمش را این شعر خیره ساخت: شانرا دور انداخته بۀ یافت که همـ
 

 چه اندک خواهد بود آنانی که راه خود گیرند

 آنجا که انبوهی بهم رسند

 لحاف برفین کفن شان خواهد بود

 و هر سبزه زاری در زیر پاهای شان

   مرقد سربازی خواهد بود
 

حوادث پیِش رو چون کابوس وحشتناک تخدیر و این بخش شعر روح لیدی سیل را از سر تا به آخر 

ها علی الرغم  ها زمانی بطور هولناک ناراحت شد که برتانوی مخدوش ساخته بود. شورای نظامی افغان

ها  مفردات معاهده را شکستاندند؛ طبق مفرداِت معاهده، برتانوی« خروجِ قطعاِت شانۀ معاهد»توافق به 

ها مؤظف بودند  شدند و افغان ها واگذار می مهماِت خود را به افغانها و جبعه خانه و دپیوی  باید توپ

ها بدون انتظار به مواِد خوراکی و  شش روزه را تهیه کنند ولی برتانویۀ تا تنها مواد خوراکی و علوفـ

ها و د یپوهای  شد، برخالف، اکثریت بخش خزانه، توپ ها تهیه می خوارو باِر مزبور که از طرِف افغان

 مهمات را با خود گرفتند. 

   

                                                           

5 - Campbell 
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صبح عساکر برتانوی به معیت نیروی " قوی ۀ دقیقـ 30و  ۹م ساعت 18۴2به تأریخ ششم جنوری ساِل 

" این نیروی  .گارنیزیون به حرکت خود به قصد شرق آغاز کردندۀ محافظتی " خویش از دو درواز

، نیروی 6چهارِم ملکه، نیروی اسپ سواِر نامرتب محافظتی متشکل بود از: نیروی چهل وۀ پیشرفتـ

اسپ کِش نیروی توپخانه، نیروی استحکام و نقب زن، نیروی کوهی و ۀ ، دو توپِ شش پوند7سکینرهارس

ار بومی قرۀ " در وسط لشکر، نیروی پنجم و سی و هفتم پیاد متوفی. مکناتنمربوط به ۀ نیروی بدرقـ

ً لیوای ششم شاه، نیروی سواره نظام اندرسن،  داشت که مسـؤولیت انتقال خزانه را بدوش داشت، عالوتا

لشکر و گارد مجهز و پیشرفته، مأموریت تحفظ ۀ اسپ کش ضم آن میشد.  بخش عمدۀ دو توپِ شش پوند

ـی را به ئمکناتن و مسؤولیت حفظ و امِن خانواده های اروپا میرمنسیل و لیدی ها بشمول  انگلیسۀ همـ

بومی، نیروی پنجم سواره ۀ ِد مجهز و پیشرفته متشکل بود از نیروی پنجاه و چهارم پیادعهده داشت. " گار

لیدی سیل می نویسد "این نیرو مشتمل بود بر  نیروی توپخانه". ۀ نظام و دو توپِ اسپ کِش شش پوند

ر لشکآخرین فرِد گارِد محافظتی قطاِر  ،غیر جنگی. "مقارن با نشسِت آفتاب 12000مرد جنگی و  ۴۵00

گارنیزیون برآمد. به مجرِد بر آمدِن آخرین سرباز از گارنیزیون غازیان بالدرنگ از جانب ۀ از درواز

ـر وسایل چوبی ایرا که از ئشرق به گارنیزیون داخل شدند و در هوای سرد زمستان همه تریلرها و سا

ها و در برابر قله  دشت لشکر بجا مانده بودند آتش زدند و دود غلیظ چون اژدهای غول پیکر بر فرازِ 

را حدود یک فوت برف پوشانده بود به هوا بلند شد. فراِز قطاِر طوالنی  شان های کوه های حاکم که روی

بی انتهای خاکستری شتران، اسپان بارکش و ۀ تعقیب و در زیِر آن دنبالـۀ تیرۀ لشکِر برتانوی را مـ

 هزاران مرد و کودک به سختی مانند دریای مارپیچ به کندی در حرکت بود. 

 

آوِر مرگ چندین سپاهی بود که در اثر سرمای شدیِد شبِ گذشته جان ـی روِز هفتم جنوری پیام ئروشنا

 2۵0هم شامل بود. پسانتر در حوالی همین روز  8باخته بودند، در بین جان باختگان آقای کندکتر مکگریر

ۀ تن از افراِد نیروی هاپکین از جنب لشکر فرار کردند. همـ ۴00تن از نقب زناِن نیروی ششم شاه و 

ـنـ فراریان به سنگین به سختی می جنبید و به ضخامِت حدوِد ۀ کابل بازگشتند. لشکر که در زیر بار و بُ

شد، توانست صرف پنج مایل مسافه را بـپـیماید.  یک فوت برف بروی زمین مانع حرکت کاروانیان می

ر ر شد دخواست لشکر را در روز اوِل حرکت حد اقل تا خورد کابل برساند ناگزی جنرال الفنستن که می

م بگیرد. موازی با سایه افگندِن تاریکی شب  جنگجوی نیروی پنجاه  ۵0بتخاک منزل اختیار کرده و دَ

ـی ئ، کشته شدند. اکثریت بار و بنه و دارا۹وچهارم و افسر نیروی پنجم سواره نظام، کورنِت هاردیمن

 اِر تجمع جنگجویاِن افغانافتاد. در بتخاک شم افغانهااسپ کش بدست ۀ شخصی شان با دو توپ شش پوند

تحت قیادِت اکبرخان به شدت و حدت رو به افزونی نهاد. اکثریت کسانیکه در قطار لشکر بودند از نهایت 

شان از فرِط سرما تند تند بهم میخورد مایوسانه از زندگی  های خستگی رنج می بردند، در حالیکه دندان

 کودکِ  -شه نشستند. کپتان مکنزی حالِت یک دختر مرِگ محتوم دست زیر االۀ دست کشیده و چشم برا

                                                           

6 - 4th Irregular Horse 
7 - Skinner’s Horse 
8 - Mr. Conductor Macgregor 
۹ - Cornet Hardyman 
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کند که تقریباً برهنه روی برف نشسته است،" ... دخترِک نازنین قریب دوساله  متروِک هندی را شرح می

بود، هر دو پایش حد اقل تا این اندازه قوت داشت تا نیم تنه اش را روی آن استوار نگهدارد، دخترک که 

معمول گشته بود به پهلوی ۀ سیاهِ کالن و از حدقه بر آمده اش دو چند اندازراست نشسته بود و چشمان 

یک مرد مسلح تکیه زده بود و نگاه های معصومش را نظامیاِن سوار بر اسپ و صحنـه های نا آشنا خیره 

"... لشکریاِن متقال برای  :کند دلخراش دیگر را شرح میۀ آن، صحنـۀ میکرد." کپتان مکنزی به ادامـ

ان ش برخاسته از گلوی واحِد می ماند که ضجـه، فریاد و التماِس ۀ یک کلتـه اء حیاِت خود، در مجموع ببق

ره می پیچید ناهنجاِر فریاد ها چنان شدید بود که در شرح نمی گنجد؛ غریو شترها، ۀ هنگامـ -در اعماِق دَ

کودکان از ۀ زنان و گریـهای دلخراش  سوگواری هندوستانی ها، جیغۀ ها، ضجـ نفرین های شتر ران

شد که در خروِش ظفِر خود  ها بلند می یکطرف و از طرف دیگر باالی سِر شان نعره های سبیع غازی

پیغام عاجل فرستاد و  ،فاتحانه می جوشیدند" امیِر سرپرست زمانخان، مرِد صادق و دارای حسن نیت

مواِد  ۀها قادر به تهیـ قبل از اینکه افغان باالی جگړن پاتنجر اعتراض شدید کرده بود، نامبرده گفته بود

مارش بسوی جالل آباد گردد، شما پیش از پیش حرکت کرده ۀ خوراکی و سوخت شوند تا لشکر تان آماد

های اداری لشکر دیگر خارج از کنترول می  بودید. ولی حاال برای لشکر دیگر دیر شده بود، چرخ

انبِ شرق غازیان هجوم آورده بودند جناح های پیشروي چرخیدند، لشکر دیگر ارودگاه نداشت و از ج

 شان گرفته شده بود، دیگر راهِ عقب گرد اصالً وجود نداشت!.ۀ لشکر به پیش و جناح عقبی بوسیلـ

 

خواست لشکر را تا جالل آباد بدرقه  اکبر خان بودم که میشهزاده محمد های بیدریغ  من شاهِد تالش

مؤرخ ۀ معاهد طبق که سازد ـنئاکبرخان مسؤولیت سپرد تا مطمـشهزاده به  نماید. اما شورای نظامی افغان

اوِل جنوری، جنرال سیل باید عزیمِت نیرو هایش را از جالل آباد به پشاور آغاز و به لشکِر برتانوی 

خوبی بعازم از کابل اجازه داده نشود تا با لشکر جنرال سیل یکجا شود. جانب افغانی از پالِن جنرال سیل 

چه زود تر با عقب کشی   آگاهی داشت؛ جنرال سیل بعد از مقاومت شدید جنگجویان افغان پالن کرد تا هر

و عبور از تنگی خورد کابل خود را به جالل آباد رسانده و بعد از تجدید قوا و بدست آوردن نیروی تازه 

بود که دست به ترمیم استحکامات  دم برای لشکرش خود را به امداد  لشکر کابل برساند. بنابرین ملحوظ

ها تا این دم، به استثنای  و دیوار های دفاعی شهر جالل آباد زده بود. جگړن پاتنجر می نویسد که " افغان

های نظامی که به جز از غارت و چپاول چیز  حمالت جسته و گریخته باالی گارد محافظ عقبی و بارک

 های فعالیتۀ ا از خود متبارز نساخته بودند." در نتیجـدیگر نبود، عملیات و فعالیت های خصمانه ر

در مقابل لشکِر در حال عقب کشی، جنگ خان اکبر محمد جنرال سیل در جالل آباد بود که شهزاده 

اکبرخان را با ششصد تن سوار محمد ـی را آغاز کرد. جگړن پاتنجر در نزدیکی لشکر برتانوی، ئگوریال

اکبر خان و با وی دوست محمد درنگ کپتان سکینر را که یک وقت مهمان کاران پیدا کرد. پاتنجر بال 

ت ما نیوکه در رابطه به مص شده باد، نزد اکبر خان به شکایت و گالیه فرستاد،" چه شد آن عهد و پیمانی

داده بودی؟" اکبر خان در جواب گفت،" این فاجعه را شما خود باالی خود آورده اید. چرا برای مواد 

و مواد سوخت لشکر تان انتظار نکشیدید؟ چرا جنرال سیل به مجرد حرکت لشکر برتانوی از ـی ئغذا

گونه توافق نشده بود؟" کپتان سکینر  را بطرف پشاور ترک نکرد، آیا همینآباد گارنیزیون کابل، جالل 
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خان  اکبرحمد سردار مدر جواب گفت که جنرال سیل و جگړن پاتنجر به مواِد توافقنامه پابند نشدند. حاال 

تقاضای شش تن را منحیث گروگان کرد تا تضمین گردد که لشکِر موجوده از حدود تیزین تا زمانی بیرون 

 ـن گردند. ئها به ترِک جنرال سیل از جالل آباد به طرف پشاور مطمـ نشود که افغان

 

 پایان فصل سیزدهم بخش اول

 ادامه دارد

 

 مطالب بخش های فصل دوازدهم تا بخش های سیزدهم را به کمک لینگ های آتی مطالعه کرده می توانید:

 فصل دوازدهم )1(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_1.pdf 

 
 فصل دوازدهم )2(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_2.pdf 
 

 فصل دوازدهم )3(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_3.pdf 

 

 

 

 «(1»)فصل سیزدهم   اشریکایی دوست ام و افغانۀ شهزاد
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