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م. امپراتور سیکهـ رنجیت سینگهـ برای 1۱1۱اټک در سال ۀ بعد از انهزام لشکر دراني افغان در حومـ

م. بود که امپراتور طماع رنجیت سینگهـ، 1۱۸۱افغانها به تهدید بزرگ در خاک شان مبدل شده بود. در سال 

ـی چون سردار محمد عظیم خان و سردار سلطان محمد خان را، به خاک خود ئبرادران بارکزپشاور، مرکز 

باال حصار پشاور را بخاک مبدل کرد  محلق ساخت. رنجیت سینگهـ تعمیرات، باغهای فرحت بخش و قسما  

 که مونت ستیوارت الفنستن شرح این ویرانی را مفصال   در کتاب خود بیان کرده است.    
  

ا ـن شده بودم تئکافی مطمـۀ سربازاِن امیر دوست محمد خان در کابل، به اندازۀ از تربیت نظامی یکسالـبعد 

م. پادشاه بخاطر آزمودن 1۱۸۱دربار به سمع اعلیحضرت برسانم. نتیجتا  در سال ۀ این خبر خوب را در جلسـ

لخ، مزار و کندز مارش کنم، ظرفیت رزمی نیروهایش از من تقاضا کردند تا به طرف شمال هندوکش، به ب

سلطنتی وی قد علم کرده بودند. در کابل در بین سران افغان ۀ زیرا سران قومی این محالت برعلیه اتوریتـ

ها  یبرتانوۀ فشار و تردید محسوس به مشام میرسید زیرا سلطاِن سیکهـ ها مهاراجا رنجیت سینگهـ بوسیـلـ

 های شرقی افغانستان را بکوبد. کافی تشجیع شده بود تا دروازهۀ تا انداز
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را باز خواهند کرد.  ها بزودی در برابر امپراتوري سیکهـ، محاذ شرقی خویش برایم محسوس بود که افغان

خاطر تأمین مصونیت محاذات شمالی و غربی خویش ه خواستند مرا در رأس یک لشکر ب ها می افغان

ا از ر فرستاده شوم و بدین ترتیب میتوانستم انتقام خویشبفرستند. معهذا خیلی مایل بودم به محاذ شرقی 

ر بگیرم. بی میالنه به ام ،بود هرنجیت سینگهـ در برابر بدرفتاری و اتهام جعلکاری ای که بر من وارد کرد

خود به آنسوی کوه های هندوکش مارش نمایم. ولی ذهنا  به این ۀ از فرقـ یپادشاه گردن نهاده تا با بخش

افغانستان نیز دیدن نمایم.  1که این لشکر کشی برایم فرصت میدهد تا از مناطق مردم تارتاری قناعت کردم

پادشاه محمد اکرم خان به شکل نمایشی در رأس لشکر قرار داده شده بوده، ولی ۀ هر چند فرزند هژده سالـ

را که در جنوب  تا تاجر بدنام بردگی، مراد بیگداد نفری قرار  ۱111پادشاه مرا در رأس یک نیروی 

 4111عسکر سواره،  1۰11نفر عسکر پیاده،  4۱11ازبکستان حاکمیت داشت سزا دهم. در لشکر من 

شتر و یک قطاِر توپ با یک فیل موجود بود تا توپ سنگین ما را کش نماید، همچنان افراد  ۱11اسپ، 

تفع حاجی گگ باال شدیم در جنب لشکر موجود بودند. مادامیکه از هندوکش بطرف معبر مرای متفرقـه 

فیت از سطع بحر ارتفاع دارد.  1۰۱11شد؛ این معبر حدود  هوای سرد زمستان مانع ورود ما به معبر می

از دست  ،شد اسپ خود را که هوای زمستان مانع عبور شان می 11لشکر من در تالِش عبور ازین معبر 

ـی ما ئال   خسته شده بودند و کمبود مواد غذاداد. اسپ ها حین باال شدن در زمین کوهی مملو از برف کام

ـی نصف شده بود، سربازان ئشان علوفه بدهیم. مواد غذا ساخت تا یکروز در میان برای را مجبور می

ه شان پوشانیدۀ های مرد را با پوست اسپ شانۀ مجبور بودند تا با همین مواد کفاف نمایند، آنان پا های یخزد

ـق آیند. در مسیر معبر، هر دو طرف پرتگاه ئی برف بخزند تا بر فراز معبر فابودند و ناگزیر بودند برو

های هندوکِش سهمگین را دیوار های ضخیِم تخته سنگها احاطه کرده است، بعد از چند روز تقال در سرا 

خیاالتم  «4شنگریالی»در افق نمایان شد و  یشادابۀ شیب این کوه های پر از فراز و نشیب بود که ناگهان در

 را در انظارم زنده ساخت. 

 

سازد تا ماهیت راستین چنین زیبایی را عمال    های طبیعی این سرزمین ذهن را وادار می دیدن مغایرت

 های پهن، کوه های غول پیکر سترون و بی درخت در پهلوی آبشار های آبی رنگ و دریا احساس کند. دشت

آن گلهای سرخ خشخاش که در زیر ۀ آغوش گرفته اند و در دامنـسرسبز آنرا در ۀ های متالطم که چندین در

ُـبـ  رقصند به هر بینـنـده چنان احساسی می نیلگون موازی با هوای فرحت بخش کوهی آهسته آهسته میۀ قـ

ره و پرتگاه های مهیب ئکه پا به سر زمین جادو یدهد توگوی ـی و فریبای دنیای تصوف گذاشته است. این َد

 غرب انداخت.  -امیان بود که مرا به یاد طبعیت سرکش خودم در جنوب بیی و صخره 
 

ینجا، جنگجویان هزاره ما را با سرور و شادی استقبال کردند. آنها مجهز با شمشیر، نیزه و سپر بودند. ا در

                                                           

1 - Tartary 
 4- La-Shangri م بود 1۱۸۸کـنـلون تبت واقع است. در سال ۀ شهر خیالی است که در در یادبی و نام آرمانۀ : یک استعار

ریال مان کسانیکه در شنگومان خود بنام افق گم شده ازین نام استفاده کرده است.  درین روهیلتن در ربرتانوی جیمز ۀ که نویسند
ز آن اکه مردم شنگریال  ـر امتیازاتیئزیست دارند از زندگی شان به بهترین شکل ممکنه در آرامش به سر میبرند. در میان سا

بعد نام شنگریال در ادبیات داستانی  به عنوان استعاره برای بهشت برخوردار اند، یکی هم طول عمر است. از همین زمان به 
 مترجم -زمینی و بهشت گم شده استفاده میشود. 
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جگر  آورده شدند. آنها با التجاینزد من بعد از اتراق و خیمه زدن در کنار غدیر کوچک، سران اقوام هزاره 

 کردند. با پیشرفت مرادبیگ حاکم کندز شکایت میۀ سوز از ظلم، ستم و تجارت بردگی مردم شان بوسیلـ

و قصبات آهسته آهسته از انظار پنهان و حیوانات وحشی بیدرنگ در  ءلشکر در سرزمین هزاره ها قرا

های دشتی اند.  ها و خرگوشها، روباه  شدند. دره ها و کوه های این منطقه مملو از گرگ انظار نمایان می

گاه ناگاه بر قلل شامخ پرتگاه های این سرزمین خشک و سرد خسروانه نمایان که  آزارییگانه حیوان بی 

ُـچ کوهی بود. شاخ نرینـ می ُـچ به اندازۀ شد قـ ُـچ که خیلی  «ران انسان »طول ۀ این قـ نمو میکند. این قـ

ُـچ ها بی اندازه بیرحم و سبعی می در جنگچابک و زرنگ است هنگام فصل های جفت گیری   ۸شود. این قـ

ـر کشور ئشوند. شنیده بودم که در سا یاد می «مار خور»بنام در بلعیدن مار ها شهرت بسزای دارند که 

اند، دیدن این حیوانات مرا وادار به تفکر کرد که  «مانند گوسفند بی آزار»های جهان این نوع حیوانات 

ارها ترین م بیه گوسفند در افغانستان تا حدی زرنگ، بی باک و سبعی است که خطرناکحیوان بی آزاِر ش

 ست که ناخود آگاه نمایانگِر سرشت طبعیت و مردم این کشور است.ا بارزیۀ را می بلعند، خود یک نشانـ

 

در مسیر مارش به سمت شمال من و شهزاده اکرم خان در پیشقراول لشکر افغان قرار داشتیم. درین میان با 

 ۀتاجر بردگی بود که در قلعـعلی بیگ یک مانع دیگر روبرو شدیم، این مانع یکی از سران قومی تاجیک، 

یغان تحصن جسته بود. این دژ تسخیر ناپذیر در نکتـ یز ر شده بود، حتی بعد از گرحساسی اعماۀ مستحکم َس

تأریخی اعمار این قله محتمال   به زمان ۀ علی بیگ چند تن از مدافعین قلعه توانایی دفاع را داشتند. سابقـ

 ۀتهاجم الکسندر بر هندوستان برمیگردد. به فکرم رسید که این نمایش نیروی لشکر ما خود بخود پیام اخطاریـ

واهد بود. قطار توپهای خود را هدایت دادم تا در نزدیکی قلعه جابجا خوب برای تمام سران قومی شمال خ

پیهم را دادم. در ظرف کمتر از یکساعت ضربات آتش، دیوار های گلین قلعه  «آتش /اور»شوند و بعد امر 

ابر مانند گرد و خاک آن در هوا نمایان شد و عساکر ما بی درنگ قلعه را ۀ به غلتیدن آغاز کردند و دمـ

سران مهم قومی سیغان پیام فرستاده شد و به ۀ ر نمودند. متعاقبا  بدست عساکر دولتی افغان به همـتسخی

 ۀمجلس مطمح نظر دعوت شدند. یک گارنیزیون نظامی را درین قلعه پشت سر گذاشته و بعد لشکر جانب َدر

َـهمرد مارش نمود، در این َدره که خط فاصل بین تورکستان و هزاره جات است  اتراق کرده و منتظر کــ

مالقات با سران قومی شدیم. اولین کسیکه بدیدار ما آمد رفیع بیگ بود، رفیع بیگ از دوستان سابقه دار من 

بود که با برادران و سه صد تن سواران دست چین خویش، نزدم آمد. سوار کاران هزاره ملبس با دستار 

ودند و با شمشیرها، سپرها، نیزه ها و تفنگ های های نفیس کشمیری و چپن های تابناک و رنگین ازبکی ب

بهای رکا "فتیله یی مجهز بودند، سوار کاران تنفگ های شانرا با پارچه های طال و نقره مزین ساخته بودند. 

شان پیراسته با طال و نقره کاری بودند و اطراف نشیمنگاه زین های شان با پارچه های سرخ  های اسپ

 "رفیع بیگ و برادرانش که  "شده و تکه های زرین بنارس زیبایی چشمگیر داشت.مخملین گالباتون دوزی 

بودند در برابر من و شهزاده اکرم خان با اداء تعظیم نظامی حضور  "مردان پهلوان گونه و نیکو سلوک 

از  .سالم علیکی و بغل کشی مرسوم و شوخ طبعی دوستانه همه به مهمانی دعوت شدندۀ یافتند. بعد از تبادلـ

                                                           

باشد که در افغانستان بنام بز وحشی یاد میشود و در ارتفاعات شمال شرقی هندوکش  «بـِز مارخور »شاید مراد نویسنده  - ۸ 
 ژ -نیمه ایستاده دارند.  پیچ و از ولی مجعد دارند که شکل مار پیدا میشوند.  این بز ها نیـز شاخهای در
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ـی در ئـی من بعلتی به همه برای ده روز غذا داده شد که شهزاده اکبرخان بنابر کمبود مواد غذائغذاۀ ذخیر

شان خود داری کرد. بنابر تقاضای رفیع بیگ و برادرانش، من  یک نمایش نظم  لشکر ما از دادن غذا برای

شان مات ۀ دشتی انجام دادم. همـۀ طریـیک لیوا و آتش سریع العمل بۀ و انظباط لشکر خود را از طریق رژ

استحکامی کوهی وی دیدن نمایم. بعد از چند ۀ غور اصرار کرد تا از قلعـۀ و مبهوت مانده بودند. شهزاد

شرکت در محفل عروسی دخترش، یکروز قبل از عزیمتم کاغذی بدستم گذاشته شد،  روز شکار، مهماني و

ـودالی به نام من ساخته بود و متعهد شده بود ئرچوب سیستم فـدرین کاغذ رفیع بیگ قلمرو خود را در چها

که خودش و قومش برایم تا ابدالدهر باج می پردازند. بنابرین، همین کاغذ بود که رسما  سلطان جاویدان 

 غور نامیده شدم.  

 

ز اهداف آخرین مارش ما به طرف کندز بود تا با مرادبیگ موضوع نا تمام را یکسره سازیم، و این یکی ا

اساسی لشکر کشی ما بود. درینجا در سرزمین ازبکها از خربوزه و انار آن حظ بردم. مردم اینجا را قد 

بلندتر، قوی هیکل تر، مغرور و معقول یافتم. تاجر بردگی مراد بیگ بعد از مؤفقیت لشکر ما در تسخیر 

ما از دست داده و بدون ۀ آتش توپخانـخودش دیگر تاب مقاومت را در برابر ۀ سیغان، هزاره جات و دو قلعــ

خود بیرون و تسلیم شد. ازبکها بطور عام از خونریزی خوف ۀ آتش حد اقل یک مرمی بطرف ما، از قلـعـ

با وی امضاء شد، ای کنند که احتیاط الزم یکی از بهترین اجزای شجاعت است. معاهده  دارند و فکر می

تواند ی وی قید شد و اذعان شد که از ماورای این حدود دیگر نمدرین معاهده حدود و ثغور محدود اختیارت 

تجارت عبوری می پردازد و کنترول سیاست والیت ۀ به تاخت و تاز های غارتگرانه بپردازد، به کابل مالیـ

متمرد کندز لشکر ما در مارچ ۀ به شهزادۀ . بعد از گوش تاوی و سزای الزمـمی سازدبلخ را به کابل محول 

من در پایتخت با خوش آمدید  م. دوباره بازگشت خود را بطرف کابل آغاز کرد و طبق انتظار۱1۱۸سال 

 ـدالوصفی روبرو شدیم. ئزا
 

 پایان فصل پنجم
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