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 فصل هشتم
 

. ـی سپری میکردئسلطنت  زده و وقت خود را با سرگرمی و پذایرا شاه شجاع دیگر در باال حصار تکیه بر اورنگ
ـز در امور به مأمورین حکومت با گذشت هر روز مورد تنفر و ئناجاۀ ولی با اجازه دادن  دست  آزاد و استفاد

یکی  شده میرفت؛ تر فساد اداری بیشتر از پیش گسترده و گستردهۀ انزجار مردم قرار میگرفت و بدینگونه دامنـ
وزیر ۀ از نمونه های بارز این مأمورین مفسد مال شکور است. شاه شجاع، مالشکور را با خود از تبعید به مثابـ

اعلی آورده بود. مال شکور مرد  نسبتاً سالخورده، خیلی بیرحم و مطقاً بی کفایت بود. زمانیکه مردم از نامبرده به 
ران را خود شکایتگۀ ها آنها را سرزنش میکردند، مال شکور به نوبـبرتانویو شکایت میکردند  برتانیهدفتر عالی 

شدیداً مجازات میکرد. این سلسله به بدترین و شریر ترین وضع آن ادامه یافت. مردم بصورت عام و کابلیها 
 .بصورت خاص صدای خود را در سرکهای کابل از طریق مظاهرات صلح آمیز در دسته های کوچک نشان دادند

 

انگلیس شرایط حیات برای افغانها سخت و سخت تر شده میرفت و ۀ سر نیزۀ با جمع کردن مالیات  شدید بوسیلـ
آنرا به حضور نیرو های اشغالگر نسبت میدادند. اگر تنها عامل مالیه برای تحریک مردم کافی نه بود، افغانهای 

 در فحشاء، با گذشت برتانوین دخیل بودن افسران  مذهبی و خیلی محافظه کار در شهرها، قراء و قصبات با شنید
هر روز تحریک و خشمگین تر شده میرفتند. نیرو های انگلیس بخاطر حساسیت های مذهبی و القیدی در امور 
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، مورد تنفر و انزجار قرار گرفتند. حتی ازدواج می گذاشتندسنتی احترام نه ۀ درین جامعـ به آن اخالقی شان که
ُرست میان اف خیانت به کشور قلمداد شده و مورد تحقیر و اهانت قرار ۀ سران  انگلیس و دختران  افغان بمثابـُد

میگرفتند. طور  مثال کپتان واربرتن
در باالحصار  های من دریکی از مهمانۀ یکی از افسران اسبق کنډک  توپخانـ 1

د. واربرتن  مقبول و جوان پا فراتر ناگهان با مریم جان یکی از برادرزاده های امیر دوست محمد خان می بین
میشود. داستان عشق  مریم جانۀ ـشیفته و دلباخت عاشق   ،با کشیدن آه عمیق "اولین نگاه  عاشقانه"در و گذاشته 

رد زبانها "لیلی و مجنون "ایندو در بین حلقات و طبقات باالیی کابل به داستان   میشود، داستان لیلی مسمی و و 
 ندرالکسشرقی داستان رومیو و جولیت است. مطابق رسوم افغانها، سرویلیم مکناتن و سر ۀ مجنون در واقع نمونـ

والدین دختر بخاطر طلبگاری رفته، باگرفتن دستمال و شیرینی، شیرینی ۀ برنس همراه با کپتان واربرتن بخانـ
 و مکناتنچند ماه بعد محفل عروسی شان در باالحصار بر پا میشود.  خوری به سر میرسد و هردو نامزد میشوند.

سر الکسندر طبق رسم افغانی شهود  عقد نکاح  کپتان واربرتن و مریم میشوند. مطابق احکام قرآنی مسلمانان تنها 
پیوندد طبق با اهل الکتاب مانند یهود و عیسوی ها وارد عقد نکاح شده میتوانند. هرگاه چنین ازدواج بوقوع می 

حکم شرعی اگر عروس غیر مسلمان  اهل  کتاب باشد نیاز به اسالم آوردن ندارد ولی اگر دختر مسلمان باشد و 
ـهُ  "شهادة ۀ شوهر آینده اش غیر مسلمان  اهل  کتاب باشد داماد باید کلمـ َ یَك ل ـر  هُ الَش حـَد ََن ال الـَه اال هللاُ َو َُد ا اَشهـ

ـ ـَح ََن مُ َُد ا اَشهـ ُهَو ُولـ ه و ََرسـ ـبُد ًَع دا را اظهار نماید. محفل عروسی در عصر  روز در حالیکه عروس لباس ملی  "مَّ
ها معلوم میشد که باری در فیالدلفیا در  افغانی به تن داشت انعقاد یافت. این عروسی بمن مشابه عروسی یهودی

ر حویلی شاه زیر یک خیمه بسته شد. ها شرکت کرده بودم. نکاح در باال حصار د یکی از محافل عروسی یهودی
اخوندزاده صاحب که عالم و معلم بود، نکاح را بعد از ایجاب و قبول و با خواندن  آیات  قرآنی بسته کرد و داماد 

 و عروس در برابر  خداوند عالم منحیث زوج و زوجه سوگند وفا بستند. 
 

 "چشمان"شامگاهان محفل  خوشی عروسی بر پا شد. عروس  سبزه روی تابان، چون سرو بلند با گیسو های سیاه و 
 و در لباس سفید عروسی در حالی ظاهر شد که دستش را پدر  قد بلند "2تعارف یک افغان" "یهودی"ۀ تیر"کالن 

 داماد در لباس قشنگ و رسمی یا یونیفورم کپتانسالخورده اش که لباس نفیس  ملی افغانی به تن داشت، گرفته بود. 
 شا ی رنگـئطال ـیئیخن و آستین گلدوزی زیبا داشت، و سر شانه ۀ لباسش در ناحیـ ،نمایان شد برتانیهنظامی 
کمرش آویزان بود و حمایل سرخ به تن داشت. داماد متعاقب   ی خاص میدرخشید، شمشیر  رخشان در ـئبا زیبا

ه آهسته گام بر میداشت که آهنگ موزون عروسی سروده میشد و با قدوم شمرده خرامانه از عروس در حالی آهست
ـین شده برای عروس و داماد رسانید. این آهنگ مالیم با هر دو ئداالن بزرگ عبور و خود را به تخت خاص تز

ورو ورو ځه زما  -ه برو آهسته برو، ماه  من آهسته برو، سرو  روان آهست"زبان َدری و پـښـتـو چنین میگوید : 
بر تخت  پوشیده با  نبعد ازینکه عروس و داماد جوا "دلبره، جار دې شم د زړگي سره، سترگې دې شهال دي ...

و تهیه شده برای دو نفر نشستند، محفل عروسی آغاز شد. سرانجام موسیقی مشهور، سرزنده و با  ه فامابریشم نقر
آغاز شد. بعدا ً غذای  «توله»له و نی تبیه، رباب، وایلون، دهل های دوسره، نشاط افغانی  با آالت موسیقی هارمون

جوانان بدور داماد جمع شدند، او را در حالیکه در چوکی  ،مجلل ده نوبته داده شد. بعد از صرف غذای شادی
ـین کردند تا با آنها برقصد. محفل عروسی با اتن ملی افغانها به پایان رسید. ئنشسته بود همراه با چوکی اش پا

جمع میشوند و موازی ۀ اتن ملی می کنند. جوانان در یک حلقـ ،جالب آنست که افغانها قبل از رفتن به هر جنگ
ا ریتم موسیقی بداخل حلقه دسته جمعی و با یک صدای موزن کف می زنند که با یک ضرب صدای دهل بداخل ب

حلقه و با ضرب متعاقب خارج از حلقه حرکات رقص را نشان داده و این سلسله با هر ضرب دهل دوام می یابد؛ 
ً با گرفتن اوحرکات موزون حرکت موزون آهسته آهسته آغاز میشود و  سریع و سریعتر میشود و  ،ج متدرجا

 . تکان می دهندجوانان داخل حلقه که مو های دراز میداشته باشند، مو های شانرا همزمان بداخل و خارج حلقه 
  

ی ـئاین جفت جوان با خوشی و سرور با هم عروسی کردند و تا آغاز  قیام  کابل در داخل شهر در یک ویالی کرا

                                                           

1 - Captain Warburton 

افغانها نوشته شده و در مورد یهودی بودن افغانها ادعا  ۀیادداشت : تأریخ مخزن افغان نام یکی ازکتبیست که در مورد شجر -2 

همه این ادعا  DNAهای غلط دارد. تحقیقات فراوانی در همان وقت، و در حال  حاضر نوشته شده و مطالعات ساینسی به شمول 

ر د ن اخذ کرده و نیزاز نوشته های الفنست ها را مردود شمرده است. آنچه نویسنده ذکر کرده شاید انعکاس آن باوری باشد که

آنوقت یک تعداد افغانها بشمول امیر دوست محمد خان به همان باور بود. چنانچه الکسندر برنس باری از امیر دوست محمد 

 مترجم -ـید کرده بود. ئخان در مورد پرسیده بود و دوست محمد خان آنرا تا
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نمش از بخت  نیک شان به کلکته فرستاده شدند و بعد رهسپار لندن شدند. فرزند با هم زندگی کردند. کپتان و خا
ډگروالی رسید و القاب ک. سي. آی. ۀ ، به رتبـگشتسالها بعد به فرد مشهور مبدل  3این جفت سر رابرت واربرتن

  گرفت.  5و سي. اس. آی 4اي 
 

آتش و دود نارضایتی را پکه کرده و  غضب، ولی بخش شدیداً متعصب افغانستان، مالها، با جمع کردن هیزم
   ها را به بد اخالقی و تشویق مردم به ارتداد متهم ساختند.برتانوی

 

کابل، س چندین گارنیزیون، یک لیوا، یک یا دو کنډک پیاده و یکتعداد سواره نظام در دان برتانویلشکر 
ـر نقاط به ئلشکر شاه شجاع در ساحات  بین باالحصار و سااز عسکر  رغزنی و جالل آباد داشت. ششهزاکندهار،

ها به تحمیل و تحصیل مالیات مصروف بودند. از جانب دیگر لشکر سیکهـ که قرار بود مطابق برتانویۀ زور  سرنیز
ها از طریق معبر خیبر باالی افغانستان حمله نماید بعلت مرگ رنجیت سینگهـ برتانویسه جانبه همراه با ۀ معاهد

 برتانویذمت  حمله بر افغانستان بدوش عساکر ۀ ـلــئم. از جا نه جهید. بنابرین مسـ1۳3۱جون  سال   21به تأریخ 
تخاصم سیکها در برابر ۀ افتاد تا با عبور از تنگی خیبر حمله آور شوند. متعاقب  مرگ  مهاراجا سینگهـ، روحیـ

با عبور از خاک  سیکهـ وارد افغانستان شده اند. انگلیسها  که شده میرفتانگلیسها با گذشت هر روز بعلتی زیاد تر 
نهفته  افغان -محتمل سیکهـ تشویش انگلیسها در عمق اتحاد  ۀگسترافغانها و سیکها مشوش بودند، ۀ از اتحاد  ممکنـ

 «نابرینب »این اتحاد قرارگیرد، ۀ تهلکـ که مبادا لشکر  مستقر  اندس در افغانستان در تلک  هراس داشتند؛ آنها بود
َـبل»یک جنرال خیلی ستمگر و بیرحم  بنام  اَوي تـ

را که یک افسر ایتالوی ناپیلیون پرست و در جنگهای  «6
مقرر کردند. جنرال اوی تبل برای رنجیت سینگهـ در  «م -پشاور »به حیث گورنر  ناپیلیون شرکت کرده بود،

ر گورنر  پشاوۀ حیث گورنر  گجرات مانند من خدمت کرده بود. همین جنرال به مثابـ تربیت نظامی لشکر وی و به
عبور  «ستراتیژیک»بود که باداشتن نیروی قوی خود برای انگلیسها تنگی خیبر را باز گذاشت تا ازین معبر 

متجرب و محتاط  نمایند. قبل از اینکه قیام در کابل و سراسر  کشور آغاز گردد، یکتعداد سیاسیون و جنراالن
 0انگلیس چندین بار به رهبران نیروی انگلیس در افغانستان اخطاریه های حاکی از احتیاط داده بودند. جنرال نات

تحقیر می نگریست. جنرال  مذکور ۀ سلطنتی وی به دیدۀ که قوماندان نیرو های کندهار بود به شاه شجاع و خانواد
رد ولی علی الرغم  آن مکناتن را خشمگین ساخت. بنابر این مأمور سیاسی دالیل این اهانت را به مکناتن اظهار ک

ً به نا «مکناتن»انگلیس  نه توانسته است   ۱، شکایت کرد، دال بر اینکه جنرال ویلوبی کاتن۳ـب السطنه، آکلندئرسما
 نداشته شود، بنابریناگر چنین هتک  حرمت  سر زده از جنرال نات قابل  تحمل و مؤجه پ"نات را سر جایش بنـشـاند 

پایان بگذاریم تا مردم  این کشور را متقاعد سازیم که شاه شجاع پادشاه این کشور ۀ تالشهای ما باید نکتـۀ بر همـ
افسر امور  سیاسی در کندهار، جگړن راولسن "است.

ما نه باید "جنرال موافق است مبنی بر اینکه ۀ ، با نظریـ11
جگړن راولسن به مکناتن خاطر نشان ساخت که حاالت موجوده  "شویم. نیزه مقیمو هرگز در افغانستان به زور  سر

در افغانستان وی را مشوش میسازد، و هر قدریکه انگلیسها اقوام افغانستان را تهدید کنند به همان اندازه احساسات  
ن در جواب با صدای در حال  روبه افزایش ملی شانرا در برابر نیروهای اشغالگر از بد بدتر میسازد. مکنات

ما، و قبول کردن و پخش شایعات برای آن دیدگاه خیلی ۀ با در نظر داشت موقف غیر مؤجه و تیر"خشمگین گفت 
 مساعد اند. ما مشکالت فراوان داریم، و زاغان  کافی داریم بدون آنکه بی نیاز به شمار شان بیافزایم.... همانطوری

 "وغ مطلق اند و هیچ دلیلی ندارم تا آنچه را که کندهار میگوید راست بدانم.که کابل میگوید میدانم اینها همه در
عقب کشیدن قطعات اگر قرار ۀ نظریـ "را با یاد آوری این نکته بر انگیخته بود که  مکناتنډگروال خشم ۀ نامـ

قیام ملي به دختر  آغاز جنرال نات یکسال قبل از  "باشد تا سال آینده خارج شوند، فقط خواب و خیال محض است.
که بی نهایت احمق  یک چانس هم باشد، راستکار نیستند؛ باوجودیۀ اولیای امور، حتی اگر به انداز ":خود نوشت

ـی و استعداد های سرشار خداداد ئاند، تصور میکنند که مردان  بزرگ اند و حتی می پندارند که از نعمت توانا
شان و ارازلی وارد معامالت بانوشند، معاش هنگفت بدست میارند، با اوبهره مند اند. آنها شراب سرخ خود را می 

                                                           

3 - Sir Robert Warburton, K.C.I.E., and C.S.I.  
4 - K.C.I.E. = Knight Commander Order of the Indian Empire 
5 - C.S.I.= Companion Star of India  
6 - General Avitabile 
0 - General Nott 
۳ - Viceroy Auckland 
۱ - General Willoughby Cotton 
11 - Major Rawlinson 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دهاقین مظلوم سر زمین هندوستان می پردازند. مردم از ما یا و  - 11اجرت  خوب  شانرا یا جان بول -میشوند که 
م به عا رانظابلند مرتبه گي و خوبی بود، حال در  سمبولنفرت دارند؛ تا دو سال قبل که نام و کرکتر انگلیس 

ـه و حمایه است که اشخاص منتخب بکار ئتوطـۀ . بدینسان زیر سایـستا گشته مبدلتحقیر و استهزاء  سمبول
 ۀما را مصدوم کرده است، و درین کشور مهرۀ گماشته میشوند! کردار و اعمال یکهزارو یک تن سیاستمدار انگیز

برون ۀ و بلوچان خونریز برهنه ساخته است، هیچ را ـی را به تیغ و شمشیر افغانهای انتقامجوئگردن  هر اروپا
ً ارسال نگردد هیچ کسی زنده نخواهد ماند تا خبر مرگ یاران   غنډاگر چندین  ،رفت دیگری وجود ندارد نجات فورا

جنرال نات میگوید که ".می بلعدخود را به دیگران برساند و بگوید که چه مصیبتی باالیشان نازل شد و همه را 
ی صورت ندیده ـئتا کنون هیچ مرد فاخر و زیبا را به این زیبا "روزی با یک افغان  میوه فروش صحبت میکرد 

در جواب "ها بر کشورش حمله آور شده اند. برتانویپرسید چرا   بودم، مرد نهایت شریف بود، موصوف ازمن
حمد ما دوست م"سلطنت بود. نامبرده در جواب گفت ۀ حق بر اریکـتنها برایش گفتم که هدف  حمله نشاندن شاه  مست

عکس العمل تند این مرد را که در چشمان کالن  "نامبرده مستحق تاج نیست"باز گفتم که  "را مرجح میدانیم.
ً نمایان بود هرگز فراموش نه می کنم : نامبرده با برداشتن قدم  ن خیلی نزدیک شد و به طرف مسیاهش واضحا

 چهتو باالی بنارس و دهلی  "را باالی شانه ام گذاشت، با لحن متهور و خشن ولی حاکی از احترام گفت  دستش
 "چرا امیر دوست محمد خان باالی کابل حق نداشته باشد؟ دوست محمد این حق را نگه خواهد کرد. حق داری؟

نه خواهد کرد، و اگر من هم بجای باور راستین دارم که مردم  افغانستان کشور شانرا بدون جنگ به کسی رها 
ا ب "انتخاب مصیبت زای خود "با  برتانیهدولت  "افغانها می بودم کشورم را مفت و رایگان به کسی نه میدادم.

، به نفع ستر جنرال  نیروی های ملکه جنرال ویلیم جیورج کیث الفنستن12نادیده انگاشتن جنرال نات
تصمیم  13

نقش فعال داشت.  15بود که در محاذ واترلو 14پسر کاکای مونت ستیوارت الفستنگرفت. این ستر جنرال الفنستن 
نیرو هایش را در پایتخت، کابل، به جنرال الفستن با این لحن ۀ م قوماند1۳۸1در اپریل سال  16جنرال ویلبی کاتن

کامالً برقرار حاجت آمدن خودت نه بود، از دستت هیچ چیز پوره نیست، اینجا صلح "حاکی از استهزاء سپرد 
 " است.

 
 پایان فصل هشتم

 
 
 

 

 
 

                                                           

 11 - John Bull  :است. این نماد در پوستر ها و کارتونهای سیاسی بکار  نماد عام بریتانیای کبیر و انگلستان بطور خاص

بصورت مرد میانسال و تنومند نشان داده میشود که باالبوش کوتاه سیاه به تن دارد و زیر آن بیرق  میرود. این شخصیت معموالً 

 م -ـیئامریکا Uncle Samدرست مانند سمبول بریتانیا روی سینه اش نمایان است. 

12 - General Nott 

13 - Queen’s Major-General William George Keith Elphinstone 

14 - Mountstuart Elphinstone 

15 - Waterloo 

16 - General Willougby Cotton 
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