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 مقدمه

 

اکثریت رویداد های مندرج در این ناوِل تأریخی انعکاس مالحظات شخصِی من است که طی بررسی و تحقیق 

مشاهدات شهود عینی و انعکاس خاطرات اشخاصیست که شرح رویدادهای مذکور را ۀ دریافته ام و هم دربرگیرند

که تأریخ حوادثی است ـر رویداد های این ناول در واقع بازپرداخت ئدر یادداشتهای شخصی خود درج کرده اند. سا

نویسان بعد از تدوین و ترجمه آنرا بر مبنای مقتضیات فرهنگی و تمایالت ملی خویش بازتاب داده اند. مزید بر آن 

 ینه به سینه و از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته اند. معرفت دنیای مشرق زمین مملو از روایاتیست که سۀ دامنـ
 

انگلیس را نویسندگان انگلیس در خاطرات خویش درج کرده  - چنانچه میدانید اکثریت رویداد های جنگ اول افغان



ِسـر تورن جنرال ۀ شهرت دارد و زوجـ « 4لـیـدی سیـل»که بنام  0اند مانند خانِم نهایت شهیر انگلیس فلورنشا سیل

خود نوشته است. و یا ۀ خاطرات روزانـۀ بود؛ لـیـدی سیـل اکثریت خاطراتش را در دفترچـ 3رابرت هیـنری سیـل

یکی از اولین تحصیلکرده های مشهور هندی که بزبان انگلیسی تحصیل نموده و مأمور استخباراتی  2موهن الل

خاطرات خود ۀ است که کتابش را از مجموعـ بود، موصوف همان جاسوس هندی تبار انگلیس 0سر الکسندر برنس

شخص دیگریست که  7اهداء نمود. ډگرمن ِالدِرد پاتـِـنجـر 6انگلستانۀ نوشت و افتخارا ً آنرا به نام علیاحضرت ملکـ

انگلیس، مشاهدات و مالحظات عینی خود را نوشته اند. یادداشتهای  -با ایفاء نقش اساسی در جنگ اول افغان 

و بردارانش منصفانه و بیغرضانه چاپ شده اند، ایندو کواسه های برادری  «8پـتـریک مکروری»ۀ لـپاتنجر بوسیـ

م   08۸4 - 0839م شرح وقایع جنگ سالهای  09۹۱در سال  9ډگرمن الدرد پاتنجر اند. جیورج مکدونالد فریزر

شهرت دارد. ولی  «00پـیـپـرزفلشمن  »یافت که بنام  05را در دفتر خاطرات یک ماجراجوی انگلیس در لِـسرشایر

نیـز کتابی  «04جوسیا هرالن»از همه جالبـتر اینکه سیاح دل به دریا زِن امریکایی از ایالت پنسلوانیای امریکا بنام 

نده یک نویسۀ ، این یادداشتها بوسیلـمی کندـه ئکه مشاهدات عینی قابل اعتماد را ارااست را از خود به جا گذاشته 

. مزید بر آن درین ناول نه تنها نوشته های استترتیب و طی یک کتاب به نشر رسیده  «03مکنـتایـربن »بنام 

 ۀها و افسانه های شفاهی منوط به این شهزاد تأریخی نویسنده های افغان، کشمیری، پاکستانی و هندی بلکه داستان

   افغان که در بین خانواده های افغان شایع اند بازتاب داده شده اند.  
 

تا  ۲۴ - ۹۳۸۱سالیان ۀ رویدادهای نهایت عمدۀ سر انجام شایان یادآوریست که طی این ناول تأریخی سعی بعمل آمده تا دنبالـ

ـر ئاهای داستانی انتخاب شده ولی س حد ممکن بطور دقیق بزبان داستانی انعکاس یابند. برای یکتعداد کرکتر ها نام

اصلیت تأریخی شان حفظ گردیده اند. نامهای مشخص بدون کم و کاست و در مطابقت های تأریخی دقیقـا ً با همان  نام

 شکل اختصاری داده شده است؛ بدینگونه صرف چند نام مختصر با تأریخ حقیقی تا حد ممکن حفظ و به یکتعداد اسماء

مؤلف مدعی صحت و سقم شکل داستانی بخود میگیرند. در اخیر کتاب، مؤلف منابع و مأخذ خویشرا درج نموده اند. 

 که در رویداد های کوچک دخیل اند.   نیست، رویداد های کوچک، اسماء، محالت و یا اشخاص مشخصی
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3 - Major General Sir Robert Henry Sale 
2 - Mohan Lal 
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6 - Her Majesty Queen of England 
7 - Brigadier Eldred Pottinger 
8 - Patrick Macrory 
9 - George MacDonald Fraser 

 05- Leicestershire  :م -انگلستان ۀ یکی از شهرک های محاط به خشکـ  
00 - Flashman Papers 
04 - Josiah Harlan 
03 - Ben Macintyre 



 امتـنـان

 
مؤلف بدینوسیله امتنان خویشرا به شخصیت های ذیل که در موارد مختلف این ناول تأریخي کمک بیدریغ نموده 

یمیسن معاصر جناب محمد اعظم سیستانی، از مترجم متبحر و شکیبا جناب اند تقدیم میدارد : از تأریخدان و اکاد

رحمت آریا و از جناب دانشمند ولی احمد نوری بخاطر تصحیح متن دری و نشر آن در پورتال افغان جرمن آنالین 

د مو از جناب عبدالحی پوپلزی بخاطر طرح نقاشی تصویر نهایت عالی و قرین به واقعیت چهره سردار وزیر مح

اکبر خان در معرکه جمرود ممنون و مشکورم. سر انجام قدر دانی عمیق قلبی خود را به همسر و شریک زندگی 

ام بخاطر مساعدت، پیشنهاد ها و تصحیحات الزمه شان تقدیم میدارم؛ همچنان از اظهار نظریات دخترانم، فرزندانم، 

 ممنونم.   ـر اعضای خانواده زکریا بی نهایت مشکور وئبرادرانم و سا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : اهداء

 به ملت شریف افغان 

 

 



 چهار بـیـتی ملی
 

 ۹تو ای افــغــان فــروغ مــشــرقـسـتـان      تـنـفر کن ازین تـهــذیــب افــرنج
 نفاق و کشت و خون است این تمدن      فـریب و هــیلـه را آخر بود رنــج

 
 زعـیم و هم نعـیم و هم سخن سنـج تو ای افــغـان امـــیـد اهـــل دانــش     

 اگـــر یک ملــت واحــد شـوی زود      بــدسـت آری کـلیـد قـفـل صد گنـج
 

 بـــیــا افــغــان بیــا بـنگر جهان را      بــقــای ملــیت موضوع جنگ است
 حــیــات انــفــرادی را بــقـا نیست      بـرای نفع شخـصی وقت تـنگ است 

 
 افــغــان بــیــا ای مـرد آزاد       حـیــات انـفـرادی عـار و ننگ است بــیــا

 زیي و خیل را کی مــی شـناســــد       وطن از خون افغان الله رنگ است
 

 هــمه مــفـتــون حســـن اتــفــاقــت       تـــو در فـکــر زیـي و خـیــل تا کی
 ــشســتــن در ره ایــن سیل تـا کـیخــراب دست خیل و فرقه جنگــی        ن
 

 بــیـا افـغــان که با هم یار باشیــــــم       بــرای ایــن وطــن غـمخـوار باشیـم
 زیي و خـــیل اکنون مـــی نه بایـــد      بـــیــک دل مـــلت هــوشـیار باشیـــم 

 
 فیضی کابلی                                                                                          

 

************* 

 

                                                           

 م -مراد شاعر فرنگ و یا انگلیس است  -معرب فرنگ و فرانک است و مفرس فرانس و فرنج معرب آن است  -افرنج :  -0 



AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 00تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 فصل اول

 

 استرـیـن شـدم. یکه ئـی از کشـتی پـائبمبـ لنگرگاه بندرصبحگـاهان روز آفـتـابی ماه فبـروری بـود کـه در 

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

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

ی ـئماه های برپاهنـدوسـتـان، ماه های فبـروری و مارچ درسـت ماننـد ماه های مـی و جون سالنمای ما، 

طنین ، نفیر نی ها  و آوازهای شاد مردم، ر هـر گوشه و کنـار، های و هوی. دستعروسی هاجشن و سور 

عروسی ها بدرقه می کردند بگوش می رسید. ان را در یکه محمل دامادـئهاو زنگ ها و هلهلۀ دسته دهل ها 

ۀ هـدسفـرم به مشرق زمین، مـیـان سالیان  نخستینبـودم طی آمده ایـن شهـر گـرمسیـر  بهآخـریـن بـاریکـه 

هنـدوسـتـان در ـی ئچـیـن و از آنجـا بـه شهـر های کلکته و بمبـ 00نتـونام بـود که از فیـالدلـفـیـا بـه ک 0835

 .  سفر کرده بودم
  

آشنـا شـدم، نامبرده  06یوـی بود که بـا جراح اردوی برتانوی داکتـر ویـلیـم کاردئطی آخـریـن دیـدارم از بمبـ

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

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

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

 ولی با صدا جیغ آلود خود گفـت: برتانوی ۀ 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.

 

هنـد ۀ 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

 ".ینبیائـیـــــــن ... 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 محکِم ۀ درواز

بیاد ، افسـر طب نظامـی. امـیـدوارم مـرا 07صاحب! بـرایـن فیتـزجرلد  "عسکـر انـگـلـیـسی گفـتم :ۀ خـاصـ

سـتـر خـود در چۀ ـاشـیـد؛ تقریبـا ً دو سال قـبـل اسیسـتـانت شما بـودم. بنـابـر رخصتی خـاص بخـانـداشته ب

خدمت نـمـودم. صاحب! فقط دیـروز دوبـاره  09رفـتم و سال گذشته در کمپـایـن بـرما  08بـه پنسلـوانیـا 

                                                           

00 - Canton 
06 - Dr. William Cardew 
07 - Brian Fitzgerald 
08 - Chester, Pennsylvania 
09 - Burma 
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 00تر 7 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

یر زآکسفوردی و با صدای نیمه ۀ لهجــی شما ایفاء خدمت نـمایـم. داکتر کارد با ئبـازگشتم تـا تحت رهنـما

 خود گفت:     و بم 
 

ۀ خـیـلی خـوب، خیلی خوب فرزند عزیزم. تـرا خـیـلی خـوب بیـاد دارم. مسـرت دارم کـه تـرا بشاش و آماد

طبـابت خـود را در کلکته ۀ خدمت بـه سلطنت مـی بیـنـم. اوراق تـرا خـوانـدم. مـی بیـنـم کـه شهادتـنـامـ

در کلنیک جراحی ما بـه صفـت اسیسـتـانت بـه کارت  «می توانی»کـرده ای. آفرینت. مـیتـانی  تصاحب

، اگه بـه چـیـزی ضرورت داشتی بـرم اطالع بتی. بـه هـر حال، دوسـتهـایت در پنسلـوانیـا  «بدهی»ادامه بتی 

 چه حال دارن؟ 45و 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 : 

 

ـی شما ئاین هـمـو چـیـزیسـت کـه مه آروزیشه دارم، البته بـه کمک و رهنـما !حببلی صا"در پاسخ گفتم: 

 "صاحب.

 

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

دریـای انـدس ۀ انــی روئقریب بخاطر بـاز کـردن راه تجـارتی، طی لشکـر کشـی نظامـی  از بمبـۀ آیـنـد

  "شویـم.
 

 با تعجب غیر منتظره پرسیدم :

تـان بـه کارم ۀ صاحب! راسـتی؟ چقـدر عالی! آروزمـنـدم در کنډک تان در خدمت بـاشم. حال بـه اجـاز":  

 "بـر مـیگـردم.

 

فـتم بـریت گ لشکـر کشـی بـه طرف انـدسۀ داکتـر کارد در جواب گفت: بـچـیـم ! بـیـادت بـاشه آنچه در بـار

 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 : 

 

قـایـمتـر  ـرق ِایـنبـار حتی بـا سالم نظامـی محکمتـر نسبت بـه اولی، و بـا کـوبـیـدن پـا بزمـیـن و کشـیـدن تـ  

از بـوتهایـم، با تبسم کالنتر از دفـتـرش مارش مارش کنان خـارج شـدم. بـا شنیـدن ایـن خبـر خـیـلی خـوش 

بـودم کـه بـه سفـر طوالنی، جـانب دریـای انـدس بزرگ روانه خـواهـم شـد. چنیـن چانسی یکبـار در زنـدگی 

خبـر را تحقق رویـا هایـم مـی پنـداشتم و از خـوشـی در لبـاسم بـوقـوع مـی پیـونـدد. معهذا شنـدیـن ایـن 

 گنجـیـدم.   نمی 
 

                                                           

45 - Richard 
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اول خدمتم بـا داکتـر کارد، ۀ طی چند ماه متعاقب بـه صفـت اسیسـتـانت داکتـر کارد کار کـردم. طی مـرحـلـ

ـی ئه طی سفـر های دریـاطبـابت مـیـدانسـتم از روی کتـابـهای بـرادرم ریـچـرد بـود کـۀ تمام آنچه در بـار

ِر بیـما کشتی بانانمن از تداوی ۀ مشاهـدات بصری و تجربـۀ در داخل کشتی خـوانـده بـودم و نـیـز مجمـوعـ

ـی ئـی بـه کنتـون، چیـن و هنـدوسـتـان بـود. اولـیـن سفـر دریـائکشتی های تجـارتی ضمن سفـر های دریـا

تـرتیـب اثـر یـافـت تـا در کشتی های تجـارتی منحیث مأمـور فـروشات کار پـدرم ۀ ام از فـیـالدلفـیـا بـوسیـلـ

 نـمایـم. بـایـد اعتراف کنم کـه طبابت را طی همین سفرهای دریایی نسبت بـه هـر سفـر دیگـر بـیـشر آمـوختم.
  

ـی قـادر بـه انجـام جراحی های کـوچک و حل اکـثـریت معضالت طبی ئبعد از سپری شدن چند سال بـه تـنها

 راتـیـلی ۀ شدم و داکتـر کارد را در جراحی های بزرگتر کمک مـی نمودم. بـا فـرارسـیـدن شامگـاهان لمپـ

مـیـن لمپـه، کتـاب های افـالطـون، ـی هـئدر جوار کتـابـهای طبی ام روشن مـی کردم؛ در پـرتـو روشـنـا

خـوانـدم و زبـانهـای التـیـن، یـونـانی و فـرانسوی  را مـی 44و پلینی 40تـأریـخ پـلـوتـارک، شکسپـیـر، بـیـرک

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

را خـوانـده بـودم  "42سکنـدرۀ دور " 43ز ایـنکـه در دوران لیـسه کتـاب پـلـوتـارک مطالعه می نمودم. ا

این در واقع نشان  .را بـا خـود حمل میکردم "46تأریخ الکسنـدر " 40هـمـیـشه کتـاب کـویـنس کـورتیس رفـُس 

ـه در عنفوان نـوجوانی محبتم بـا نـام اشخـاِص بزرگ و شهیر مانـنـد الکسانـدر کبـیـر بود. مادامـیکۀ دهند

خوابم می بُرد و رویـا های معصوم روزانه مرا در خود می  47در کنـاره های زیـبـای دریـای دالویـر 

پیچاند، آرزو مـیکـردم تا روزی ماننـد الکسانـدر شخص بزرگی شوم. گـاهی بـه فکـر انقالب و قـانـون 

حقـوِق ال یـتجزیِ حیـات، آزادی و دیـمـوکـراسی را  "ااساسی امـریکا و پـیـام جهانـشمـول آن مـیـشـدم تـ

 بـه دور تـریـن نقـاط آسیـا بـرسانـم.   "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  رانی بـاز خـواهـد نـمـود بلکـه بخـاطر دسـتـرسی بـه

لـیـن اوۀ صحبت مـیـشـد. تـا ایـن زمان، ایـن بزرگتـریـن لشکـر امـپـراتـوری بـرتـانـیـا بـود کـه بـوسلیـ

مسمـی  49 "انـدس"عظیـم  "لشکـر"بنـام   48الرد، 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 خـود شـده 

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

ده شد و تضمین اسـتحـکـام قـدرت معدوم سازد. این ستراتیژی در لندن زا برتانویدر برابر امپراتوری هند 

                                                           

 40 - Burke  م در انگلسـتـان. سیـاسـتمـدار و تیوریسن 0797م و مـتـوفی در سـال 0749: نـام مکملش ادمـونـد بیـرک اسـت مـتـولـد سـال
 سیـاسی و سخن پرداز بـود. بـیـرک را اسـاس گذار محافظه کـاری در سیـاسـت خـوانـده انـد. مـتـرجمۀ فلسفـ

44 -  Pliny 
43  -  Plutarch 
42  -  The Age of Alexander 
40  -  Quintus Curtius Rufus 
46  -  The History of Alexander 
47  -  Delaware River 
48 -   His Excellency George Eden, the First Earl of Auckland and the Governor-General of India 
49 -   grand “Army of Indus” 
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 برتانیه را تـا یک قرن دیگـر در هنـدوسـتـان پیـش بیـنی مـیکـرد.

        

ـی از نیـولیـن تــ ـونـِشـپ پنسلـوانیـائمن که یک امـریکا
م. در اولـیـن 077۹بودم و پدِر پدر کالنـم در سال  35

م. در جنگ دوم اسـتـقـالل امـریکا شرکت 0804جنگ اسقالل امـریکا شرکت کـرده بـود، و پدرم در سال 

بـود، بـه هیـچ وجهه بـا ایـن جـاه طلبی پـایـان نـاپـذیـر و برتانوی ها کرده بود و هردو نبرد در بـرابـر 

ایـن 30ری نـداشتم. افسـر مشهـور برتانوی جـان کـولـویـنـی و هـمفکـئامپـریـالـیزم بـیـحـد و حصر هـمنـوا

جهان هیـچ امـپـراتـوری دیگر را مانـنـد امپـراتـوری "احساس خـارق العاده را چنیـن بیـان کـرده اسـت :

را که کمتـر از صد سال پـیـش ماجرایی ۀ اسـت چنین معلـوم مـیـشود کـه گسـتـرندیده هنـد برتانوی به چشم 

 "آغاز کرده بودند، دیگر پـایـان نـدارد. در شرق

 

م بود که در سـر تـا سـر هنـدوسـتـان بسیج و تحرک 0838سـرانجـام مقارن بـا فـرا رسـیـدن تـابسـتـان سال 

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

دهزار بـه دوصدو سه هزار  "برتانیه خـیـلی خـوب آغاز شـد. تعداد عساکـر در هنـدوسـتـان از یکصدو نو 

بـه لـوی درسـتـیـز اردوی خـود تـورن  34م الرد اکلنـد0838سپـتـمبـر سال  05ارتقـاء یـافـت. بـه تأریخ 

ش بـه افغانسـتـان فـرا دسـتـور داد تـا نیـروی عـظیـم لشکـری را بسوی مار 33جـنـرال سـر هنری فیـن

واقع در شمال دهلی از کارش  32خـوانـد. ولی جـنـرال فـیـن بـعـد از انتخـاب کنډک های نظامـی در کـرنال

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

ـتکـ ـف کـه قرار بـود . مـوصوف بنمی دیدکامـیـابی محتمل را  ر چارلس ِم ـه گورنر جـنـراِل سـرپـرسـت س 

ـتکـ ـف نـوشته بـود:  ... تـرسم از آنسـت کـه مبـادا در  "بـه زودی تـرک وظیفه کنـد مـوافـق بـود، چارلس ِم

  "ـی نخـواهیـم یـافـت...ئشکنج مـداخله ای غـرق شویـم کـه هیـچـگـاهی از آن رها

 

را بعنـوان سـر لشکـر نیروی  30ـی سـر جـان کیـنئل الرد اکلـنـد بـالدرنگ قـومانـدان بمبـگورنـر جـنـرا

یک لیـوای سواره نظام، دو لیـوای "متـشکل بـود از  36عظـیـم انـدس مقرر نـمـود. ایـن لشکـر جنـوبی

، 37م بـه اژدهای چهارمتـوپخـانه و یک لیـوای پـیـاده نظام؛ مزیـد بـر آن لیـوای سواره نظام ملکـه مـوسو

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

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

پیـاده و بـه نـمایـنـدگی از لشکـر ملکـه لیـوای شانزدهـم نـیـزه داران، لیـوای سیزدهـم ۀ نظام و دو فـرقـ

ـی لشکـر متشکل بـود از دو غونډ سواره ئپیـاده و لیـوای سوم ضربتی شامل ایـن لشکـر مـیـشـد؛ بخش اروپـا

                                                           

35 -  Newlin Township, Pennsylvania 
30 - John Colvin 
34 - Lord Auckland 
33 - Lt. General Sir Henry Fane 
32 - Karnal 
30 - Sir John Keane 
36 - southern army 
37 - Queen’s cavalry, the 2th Dragoon 
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            . «پیـاده نظام هنـدی»نظام خفیف و دوازده کنډک سپـاهیـان کمپنی 
 

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

دوسـتـان در حرکت شـدیـم. بـعـد از دو هفـته سفـر تن سـربـاز بـود بـطرف سواحل غـربی هنـ ۱۹55حامل 

ـی در آبـهای بـاالنسبـه توفانی و متالطم اقـیـانـوس هـنـد، وارد بحـیـرة الـعرب شـده و بعـد در شرق ئدریـا

 ۀوارد دلتـای دریـای انـدس شـدیـم، شهـر بنـدری ټـاټـا بـعـد ها بنـام کـراچی مسمـی شـد. دسـتـ 38شهـر ټـاټـا

ی تدارک و بـارگـیـرۀ کشتی های جنگی ما مشـتمل بـر سه کشتی جـنگی بـود کـه تـا یک هفـته بـرای تهـیـ

دریـا بحرکت خـود ادامه دادنـد. تمام  ایـنۀ در بندر توقف کرده و بـعـد خالِف مسیـِر خروِش آِب سیـاه و تیـر

عساکـر دیگـر کـه از کشتی های معیتی پیـاده شـده بـودنـد متعاقب ما در هـر دو کنـار ایـن دریـای بزرگ 

شمالی فالت تبت آغاز مـیـشود کـه دو فصیـد مسیـر ۀ بـه حرکت خـویـش ادامه دادنـد. دریـای انـدس از دهنـ

فیصد را کـه حاوی حـدود دوهزار مایـل مـیـشود در هنـدوسـتـان مـی  98ۀ بقیـراه خـود را در چیـن و 

خـود بـودم. کپتـان کشتی که روی لبلبـو رنگ ۀ پـیـمایـد. من در کشتیِ حامِل امـیـرالبحر بـا کنډک تـوپخـانـ

نـارنج رنگ،  -سـرِخ و بـیـنی منقار عقـابی داشت، مـرِد قـوی هیکِل سکاتـلنـدی بـود کـه مـو های مـرتعِش 

گونه های رویش و حتی تمام دهن وی را مـی پـوشانـد، وی درسـت بـه یک اژدهای خشمگیـِن می ماند که 

ـی ملکـه ئیکی از بـهتـریـن کشتی رانهای نیـروی دریـا 39آتـش از دهانش فواره میکرد. کـپتـان مک کـورد

ی ما جانب دریـای انـدس انتخـاب شـده بـود؛ وی کـوچک کشتی های جنگۀ بـود کـه بـرای رهـبـری دسـتـ

کـه من طی دیـدار اولم از افغانسـتـان بـا وی  25چلنج های زیـادی پـیـش رو داشت، زیـرا الکسانـدر بـرنس

 بـود. ما سـرنکرده ـی بـرای کشتی رانی درین دریا را تکمـیـل ئکشف مقـدماتی دریـاۀ هـمـراه بـودم، مطالعـ

ـی بـه تـوقـفگـاه بـعـدی خـود حیـدر آبـاد ئدلتـا را پـیـمـودیـم و بـعـد از چهار روز سفـر دریـا تـا بـه آخـر

رسـیـدیـم. در مسیـر راه ایـن آب نـاشنـاخته ، آب در هـر قدمی بـا شـیب تـنـد و شتـابـان خـود بـر کشتی 

دریای پر از شـیب در حرکت بودند آهسته ما حمله آور مـیـشـد. کشتی های ما که خالف مسیر تـنـِد ۀ شکسـتـ

آهسته سرعت خود را از دست میدادند، سرانجام بـه شهـرک بـعـدی، بـه شکارپـور رسـیـدیـم و کشتی ها 

تدارکات و ۀ لنگـر انـداختـنـد. اقامت ما در شهرک شکارپور دوازده روز را در بر گرفت. بـعـد از تهیـ

غازیخـان بـه حرکت ۀ کشتی های ما بطرف شمال بـه سوی دیـرۀ ـتـبـاربنـدی و انـدک اسـتـراحت، دس

افـتـادنـد. درین مسیر، شـیب جریـان آب بصورت محسوس در سطح نـمایـان شـده مـیـرود و کشتی های ما 

تکـه های مهـیـبـانـ را متحمل مـیـشـد. مواقعی هم فرا ۀ در هـر گام بـا نزدیک شـدن بـه کنـاره های دریـا جِ

قطار های مـردم بـومـی سنـدهـ در هـر دو طرف دریـا بـا رسیـمان ۀ یدند که کشتی های ما بـایـد بـوسیـلـرس

بـا شـیب تـنـد و سـریع آب و بسـتـر دریـا تقال کشتی ها های کلفـت و محکم په پیـش کشانیـده مـیـشـدند؛ 

ر بـرگـرفـت. سـر انجـام قـادر بـه پـیـمـودِن ـیِ ایـن بـار، دو هفـتـه وقت ما را دئمـیکـردنـد؛ سفـر دریـا

تـالقیِ دریـا های انـدس و سـتلج تصمـیـم بـر ۀ غازیخـان شـدیـم ولی در نقطـۀ منـاصفه راه بـه صوب دیـر

نـیـسـت. اردوی مصون ـی بطرف شمال بـرای کشتی های جنگی ئآن شـد کـه ازیـن نقطه بـه بـعـد سفـر دریـا

                                                           

38 - Thatta 
39  - Captain McCord 
25  - Alexander Burnes 
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خش تقسیـم شـد. یک بخش آن بطرف غـرب بـه حرکت افـتـاد تـا بـا عبـور از معبـر بـوالن ـی بـه دو بئبمبـ

و پـیـمـودن راه های قالت و کنـدهار وارد افغانسـتـان شود. بخش دیگـر لشکـر کـه من هـم جزء آن بـودم، 

ای و تحایف بی شمار بـرپنج رأس اسپ عربی ۀ تدارکات کافی، اسـتخدام اجیـران جنگی و تهیـۀ بـعـد از تهیـ

 امـپـراتـور رنجیت سنگهـ ، بطرف شمال، جـانب پـنـجـاب مارش نـمـود.  
  

هنـد شرقی را تـرک و وفاداری خـود را ۀ تـالقـی هـمـیـن دریـا ها بـود کـه خدمت بـه کمپنی عالیـۀ در نقطـ

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

راه  ۀآغاز نـمایـم. بـدیـنگونه قـادر شـدم کـه مابقیـ شمالشرقی لشکـر انـدسۀ ـی، جدا و پیـشاپـیـش شاخـئتنها

شتـر ها آسانتـر و سـریعتـر از هـمـراهان کمپ بـا پـیـمـودن راهِ بـیـشتـر ادامه دهـم. ۀ سفـرم را بـوسیـلـ

شکاری و سـرخ پشمالـوی ۀ رفیـق راه سفـرم عزیز تـریـن و وفادار تـریـن دوسـتم  یک چوچه سگ دو رگـ

گذاشتم. ایـن سگ دو رگه را در هـمان روز های اولـیـن رسـیـدنـم بـه  «20دش»دی بود و اسمش را سکاتلنـ

ـی نزدیک اقـامتگـاهـم یـافـتم کـه راه خـود را گم کـرده بـود، و از هـمان وقت بـه بـعـد بـا من انس ئبمبـ

انکشاف کـرد و در بـرخـورد خـود مختـاری و تـنـد مزاجی در وجودش ۀ گـرفـت. بـه مـرور زمان روحیـ

طی سفر های مملو از ماجرا های  «دش»عادات فطری ام را متبلـور مـیساخت. سـر انجـام ۀ خـود تـا انـداز

 من در افغانستان بـه یک هـمـراه خـوبم مبـدل شـد.
              

افغانـان : جـای، فـرهنگ، نژاد  "ـی بـودم کتـاب در خـوِر تحسیـِن بنـام ئخـوشبخـتـانه مادامـیکـه در بمبـ

رانیۀ گزارشات سلطنت کابل، در بـرگیـرنـد مـونت ۀ نـوشتـ  "24نگـاهی بـه ملت و تأریخ امـپـراتـوری ُد

را در اختیـار داشتم؛ الفنسـتن مأمـور امـور سـیـاسی کمپنی هنـد شرقی بـود کـه در  23سټـیـوارټ النفسـتن

مقـدماتی، ۀ ء النهـر فـرسـتـاده شـده بـود. ایـن اولیـن سفـر عـمـدو ماورا م بـه سـفـر افغانسـتـان0858سال 

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

هتـریـن ـکتـاب بۀ از پیـالن بـه سـر رسـیـد. بنظرم نـویسنـدۀ دو صد عسکـر پیـاده، ششصد شتـر و یکدسـتـ

معلـومات هـمه جـانبـه و روح واقعا ً متمـدن در  ،حساس اسـت کـه اوصاِف قـدرت مشاهـداتیۀ نـویسنـد

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

 هـمـیـن کتـاب بود.  مـورد افغانسـتـان مـیـدانـستم بـیـشـتـر از الی محتـویـات 
 

ونـتـی ونت سـټـیـوارټ  22م  مـیخـوانـنـد، در کتـاب خـود بـه شرح اقـوام سـرکش،  20کـه بعـضـی هـا او را م 

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

                                                           

20 - Dash 
24  - 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 

ه ـنـام کتـاب را بۀ جنـاب استاد آصف فکـرت صاحب تـرجمه شـده اسـت، بـنـابـر همـین ملحوظ تـرجمـۀ کتـاب فـوق بـه همـین نـام بـوسیلـ
 همـانگـونه بـرگزیـدم. مـتـرجم

23 - Mountstuart Elphinstone 
22 -  Mounty 
20  - Mountstuart 
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ت زمسـتـانـی سالطیـِن افغان، پشاور، مـیـرسد بـه حـضور دربـار پـردازد. زمانـیـکـه سـټـیـوارټ بـه پـایـتـخ

شاه شجـاع بـاریـاب مـیـشود؛ دیـدار سـټـیـوارټ بـا شاه شجـاع مصادف بـا شـشمـیـن سال سلطنـت لرزان 

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

بـیـنـیِ چنگِ منقـار  ،ر اورنگِ بزرگ مطال تکیه زده بـود. شجـاع مـرد زیـبـا و بلنـد قـامت بودشاهی ب

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

جواهـرات بـه تن دارد، مگـر بـا نزدیک شـدن و دقـیـق شـدن بـه خبط نگـاهـم پی بـردم کـه پـیـراهن دراز 

ـیِ کالن و جواهـر گـرانـبـها آذیـِن لبـاسهایـش بـود، روی سیـنـه اش ئسبز رنگ بـه تـن داشت، گلهای طال

دو گِل زنبِق پهن با درخشش خود چشم را خیره میساخت، عیـن جواهـر روی ۀ الماسها شبـیـمـرصِع ۀ صفحـ

ُچ دسـتهایـش جلـوه افـروز  هـر دو ران پـایـش تجلی مـیـنـمـود، دسـتبـنـد های مـرصع بـه زمـرد سبز در مـ

نده چشم بینخیرگی ند که به ـر نقـاط بـدنـش زیـورات فـراوان از انـواع مختلف در تاللو بودئبـودنـد، در سا

الماس غول پیکـر کـوه نـور چـون آفـتـاب درخشان روی بـازوی راسـت شاه شجـاِع افغان می  "می افزود.

 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 ؛یگـرددم بـرمـ035۹الفبای هنـدی سال   :روی الماس کتابِت ُمصیـب 

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

 گون بختی ایـن الماسنگون بخـتیـهای الماس نـیـز آگـاه بـاشـد. تـنها خدا و یـا زن مـیتـوانـد از نۀ تـا بـر هـمـ

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

ُـهـر آفاق اسـت داسـتـان دلچسپـی در پی دارد. در واقع همین الماس بود که عالقه و توجهم را بیشتر ۀ شـ

 بخود مطعوف ساخت.  
  

م بـعـد از عقب  زدن 0497سال  از آنست کـه ایـن الماس را سلطان عالءالدیـن در بـاور عمـومـی مشعر

نسب پدري بـه نسل چـنگیـز و ۀ سلطان گجرات از وی تصاحب کرده اسـت. امپـراتـور بـابـر که از ساللـ

ه امیرسد ولی بنابر مصلحت سیاسی، ضرورت خویشاوندی با افغانها را محسوس و با دختر ش تیـمـور لنگ

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

م، پادشاه افغان سلطان ابـراهیـم لـودی را بـعـد از شکسـت 0۱4۹اش کابل بخـاک سـپـرده مـیـشود، در سال 

ر بـابـر ایـن الماس را زمانی په پدرش تقدیم در دهلی بـه قتل مـیـرسانـد. شهزاده همایون فرزند امـپـراتـو

از هواخواهان ویکـرم ادیتـا بـدسـت آورد؛ زیرا  «پیـشکش»التماس  ۀ کرد که آنرا را بـه عنـوان تحفـ

هواخواهان ویکـرم ادیتـا در اولـیـن جنگ پـانی پت با ابـراهیـم لـودی پـیـوسـته بـودنـد و بعد از شکست 

اس را به همایون تقدیم کردند. سرانجام ایـن الماس در دسـت بـابـرزادگـان بـاقی مانـد ابراهیم لودی این الم

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

م 0۹55لماس در سالهای هنـدوسـتـان بـدسـت آمـده بـاشـد. ایـن اۀ ساحات معادن الماس خیز شهـر گلکنـد

جهان بـه هـمـیـن شهـر بـرگشته اسـت. شاه جهان تـاج محل را بـه عنـوان یـادگـار شاه در زمان حاکمـیت 

خـانـم محبوب خـود اعمار کـرد. صدراعظم فارسی تبـار گلکنـده مـیـر جمال کـه در عیـن حال تـاجر 

مسمـی شـد، بـه نـمایـنـدگی از مـردم  "الماس بـابـر"م زیـورات بـود ایـن الماس را کـه بـعـد ها بـه نـا
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دوسـت داشتـنی خـود اهداء کرد. بـعـد ۀ ویکـرم ادیتـا بـه شاه جهان تقـدیـم نـمـود و شاه جهان آنرا بـه ملکـ

ها ایـن الماس بـدسـت امـپـراتـور مغول تبـار، سلطان محمـد شاه رسـیـد. سلطان فارس نـادر شاه کـه در 

بـود بـعـد از یـورش و چپـاول بـه دهلی و آورده م در جنگ کـرنـال پـیـروزی قطعی بـدسـت 0738ل سا

الماِس "اگـره مـیخـواسـت تـاج مشهـور طاوؤس را بـه فارس بـرگـردانـد. ولی بـه نـادر خبـر مـیـرسد کـه 

ـرا ً محل اخفای الماس مذکـور تـا تعبیه شـده در تـاج طاوؤس، از جـایـش بـیـجـا شـده اسـت. ظاه ،"بـابـر

زمانی از انظار امپـراتـور نـادر شاه پنهان مـی مانـد ولی سـر انجـام یکی از زنـاِن حرِم امپـراتـوِر مغولی، 

محِل اخـتـفای الماس را بـه نـادر افشاء مـیکنـد. بـعـد از آگاهی از محِل اخفای الماس، نـادر فـرمان بـر 

شاهانـه را بـه افـتخـاِر اعاده و بـرگشت سلطنت بـه محمـد شاه صادر مـی کنـد. در ـی مجلس مجلل ئپـا

 ۀدسـتـار بیـن دو سلطان را مـی کنـد؛ تبـادلـۀ پایاِن ایـن مجلِس بـا شکـوه، نـادر نـاگهان پیـشنهاد تبـادلـ

ـم روابط بـرادرانه و بعنـوان تحکی"دسـتـار یکی از مـراسم مـورد پسنـد مـیـان فرمانروایان مسلمان 

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

که چنیـن پـیـشـنهاِد به اصطالح شایـان تحسیـن نبوده فـریب مـیـدهنـد، ولی محمـد شاه دیگر در مـوقفی 

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

دسـتـار گـردن مـی نهـد. بـه مجرد وصول دستار، نـادر شاه بالدرنگ بـه مـرکز لشکـری ۀ پـیـشـنهاد تبـادلـ

ـده شخـود بـرمیگردد و دسـتـار بدست آورده را از سـر دور مـیکنـد، بـا بـاز کـردن دسـتـار، الماس تعبیه 

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

ـور، کـوه ن "خیـره کن الماس، نـادر دسـتـانـش را بلنـد کـرده و بـا صدای بلنـد بـه فارسی فـریـاد مـیکشـد

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

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

 الماس کـوه نـور بـه شهـر اصفهان فارس بـرمـیگـردد.    

             
مـیـشود و در حوالی دم دم  شاه بـا نـاراحتی تمام از خـواب بیـداردر یکی از نیـمه شبـها امـپـراتـور نـادر 

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

ـود را بـه های پـر قـدرت، تـوانـا و مـورد اعتماد نـادر شاه از افغانسـتـان بـود، بـه سـرعت خ از جـنـرال

سـربـاز سواره نظام  ۸555ساله بود کـه  49هنـد وی ۀ نـادر شاه مـیـرسانـد. حیـن فـتح نیـم قـارۀ خیـمـ

ۀ قـومـی افغان را در لشکـر نـادر شاه مؤفقـانه قـومانـده و رهـبـری کـرد. بـه مجرد رسـیـدن بـه خیـمـ

 حتـرام می پـرسـد:  امـپـراتـور فارس احمـد خـان بـعـد از بجـا آوردن ا
 

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

جـنـرال احمـد خـان، خـودت نه تـنها بـهتـریـن جـنـرال من بلکـه بـهتـریـن دوسـت من اسـتی. امشب رویـای  "

ه در کمـیـن بـه خـوابگـاه خیـمه ام از زد. در خـواب مـی بیـنـم کـه سـربـازاِن نشسـتبرهم مهیـبی خوابم را 

عقب نفوذ کرده و مـرا تـا دم مـرگ بـا خنجر سوراخ سوراخ مـی کننـد. از مـرگ تـرس نـدارم ولی بـعـد از 

 احمـدخـان در پـاسخ مـی گویـد:   "خـانـواده ام نهایت مشوشم. مصونیتۀ مـرگم در بـار
 

ـت نزدیک شـدن به شما را نـدارد چه رسد بـه آنکـه کسی شهنشاه را ئهیـچ کسی جر !اعلیحضرت شهنشاه"
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خنجر زده بتـوانـد. دیدن چنیـن خـوابـها قبل و یا بعد از عملیـات نظامـی غیـرعادی نـیـسـتـنـد. هیـچ نـوع 

نـادر شاه بـاز  "ونـد.تشویـش را بخـود راه نـدهیـد و جنـاب اعلیحضرت بـایـد دو بـاره بـه خـواب راحت بـر

 مـی پـرسد:

 

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

   "قـانـون افغانیـت از خـانـواده ام محافظت خـواهی کـرد.ۀ و زبـانت اسـت کـه در سایـ
  

تـانرا بـا ایـن افکار وحشت آور نـاراحت نسازیـد، انشاءهللا  لطفا ً روح !جناب اعلیحضرت"احمـد خـان: 

داشت و خداونـد عمـر خضر نبی حیـات را بـه شما خواهید بـرای سالهای طوالنی سلطنت بـا شکـوهی 

 عنـایت فـرمایـد.

 

بـار دیگـر تکـرار مـی کنـم کـه اگـر کشته شوم بـه من قـول بـده کـه از  !جـنـرال احمـد خـان"نـادر شاه: 

   " خـانـواده ام محافظت خـواهی کـرد لطفا ً دسـتم را بـه صفای قـول جوانـمـردی افغانیت ات بفشار.

 

آغوش احمـد خـان دسـتـش را دراز کرده و دسـت نـادر را محکم می فشارد هردو چون بـرادر همدیگر را در 

 میگیرند. 

 

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

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

  "شما نـیـز خـواهـم بـود.ۀ خـانـواد
 

م نـادر شاه درسـت ماننـد کابـوس هـمان خـوابی کـه دیـده 07۸۹ـل ماه جون سال ئـد ماه بـعـد تـر در اواچن

بـود بـه قتل رسـیـد. گـارد محافظتی اش، وی را تـا دم مـرگ بـه خنجر پـاره پاره کـرده بـود. امـپـراتـوری 

سلطنتی یک فـرزنـد طماع، بـرادر دیگـرش را درگیـر هـمهـمه و غوغا مـیـشود کـه در ارگ زمانی فارس 

 بخاطر بدست آوردن سلطنت بـه قتل مـیـرسانـد.

  

بـه مجرد شنیـدن ایـن خبـر احمـد خـان بـه معیـت یک غونډ سواره بـه کمک نـادر شاه به فتح آباد خراسان 

د خـراسان بـه قتل رسـیـده و سلطنتی خـویـش در فـتح آبـاۀ رسـیـد. احمـد خـان دریـافـت کـه شاه در خیـمـ

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

ی سلطنتۀ سلطنـتی منجر بـه قـتل امـپـراتـور شـده اسـت. احمـد خـان که مایل به مداخله در امور داخلی خانواد

م در حضور لـویه 07۸7بـه مأمن خـود کنـدهار بـرگشت. احمد خان در اکتوبر سال بـا انـدوه سنگیـن نبود 

بزرگـان قـومـی اکثـریت والیات کشور بـعـد از جرگۀ جرگه بـه حیث پادشاه افغانسـتـان انتـخـاب شـد. در 

تـا  نـدبحث هشت روزه صالحیت تصمـیـم شان را محول بـه یک صوفی بنام صابـر شاه کابلی واگـذار کـرد

ور حلقـۀ پادشاه آیـنـد ور زد و سرانجۀ افغانسـتـان را انتخـاب نـمایـنـد. صابـر شاه کابلی بد  ام کاندیدان هفت د 

ل او را احمـد شاه نـامـیـدنـد ولی بـعـد ها ملقب ئگنـدم را بـاالی دسـتـار احمـد خـان نهاد. در اواۀ تاج شاخـ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 00تر 00 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

وران»به امـپـراتـور ُدرانی  ِر د  مـرِج متعاقِب  فارس و هـرج و زمانیـکـه خبـر قـتـل فـرزنـدان شاه شد. «26ُد

وی کـه اکنـون شاه افغانسـتـان اسـت بـا چهار هزار  ،شهنشاهی فارس بـه احمـد شاه رسـیـدۀ آن در بـارگـا

سواره نظام قـوی و نیـرومـنـد خـود وارد فارس شـده و پـایـتـخِت فارس اصفهان را اشغال مـیکنـد.  احمـد 

نـادر شاه شاهـرخ جوان اعاده مـیکنـد، ملکـه شاه ۀ خـان بـعـد از ایـنکـه تـاج و تخت سلطنت را بـه نـواسـ

، خـانـم نـادر شاه، احمـد خـان را بـه قصر سلطنتی دعوت و الماس کـوه نـور را بـرایـشان پـیـشکـش بـانـو

یـن  می کند. احمـد خـان ایـن پـیـشـنهاد را رد می کند و در پـاسخ بـه شاه بـانـو مـیگویـد کـه تـنهـاتـریـن د 

ء کـرده اسـت. شاه بـانـو در پـاسخ بـود، اداخـود را در بـرابـر قـولی که بـه امپـراتـور مـرحـوم داده 

مـیـگویـد کـه نـادر شاه قـبـل از وفاتـش از قـول شفاهی ای که بـه او داده بـودیـد آگـاهسـت، حاال بـه من 

یـن خـود را در بـرابـر خـواسـت و آرزوی امـپـراتـور اداء نـمایـم. سـرانجـام بنـابـر  نـیـز اجـازه بدهـیـد تـا د 

ـی گذاشته شده بـود، مـی ئاصراِر مکـرر ملکـه، احمـد خـان الماس کـوه نـور را کـه در بکس بـاز طال

پـذیـرد. الماِس کـوه نـور بـعـد از دسـت امـپـراتـوِر افغانسـتـان احمـد شاه بـه فـرزنـدش تیـمـور شاه و بـعـد 

تـازه ظهـور سلطنتی افغان ۀ ا بـدسـت خـانـوادوی شاه شجـاع مـیـرسد؛ شجـاع مذکـور بـعـد هۀ بـه نـواسـ

کـه ـیـئخلع قـدرت مـیگـردد. شاه شجـاع بـه کشمـیـر فـراری میشود، از آنجـا بـه پـنـجـاب، جـا «ی هایبارکز»

امـپـراتـور سیکـهـ رنجیت سیـنگهـ، صاحِب قـدرت اسـت، مـیـرود؛ رنجیـت سیـنگهـ الماس افسانـوی را تحت 

ز شاه شجـاع کـه آنرا در سوراخ دیـواری پنهان کـرده بـود بـه زور تصاحب مـی کنـد. فشار زیاد ا

امـپـراتـوری سیکـهـ سـرانجـام بعد از سه جنگ سیکـهـ بـا انـگـلـیـس منهـدم و بـه جزء امـپـراتـوری برتانیه 

یـنگهـ، دلـیـپ سیـنگهـ الماس رنجـیـت سۀ م بود که فـرزنـد سیزده سالـ08۱5مبـدل مـیـشود. بـعـد ها در سال 

کـوه نـور را، طی تـرتـیـبـاِت قـبـلی دولِت هنـدیِ علیـا حضرت، بـه ملکـه ویکتـوریـا در لندن بـه نـام 

غنیـمت جنگی تقـدیـم مـی کنـد. الماس کـوه نـور تحت رهنـمایی مسـتـقیـم شهزاده البـرت، در امسـتـردام از 

بخـاطری قطِع تـقـلیـلی شـد تـا تـابش و درخشنـدگی آن افزایـش یـابـد. سـرانجـام قیـراط  05۱قیـراط بـه  08۹

سایه و خنجر، بـه تـاج ِ ملکـه ویکتـوریـا بعنـوان امـپـراتـور ۀ ـئنـور بـعـد از شش قرن تـوطـۀ الماس کـو

تـاج برتانیه در صلیب مالتی  نـور در قسمِت جلـوۀ هنـدوسـتـان راه یـافـت. از هـمان تأریخ ببـعـد، الماس کـو
شگون آن، بـاالی سالطیـن و ۀ آن نصب و تنها ملکـه های انگلسـتـان آنرا مـی پـوشنـد و صحه بـر فسانـ 27

    امـپـراتـوران مـرد گذاشتـنـد. 

 

 اول فصلپایان 

               

                                                           

26 - Durrani Emperor (Durri-i-Dawran, pearl of ages)  
 27 -  Maltese cross ی اسـت و از : صلـیب مـالتی کـه بـنـام صلـیب امـالفی هم یـاد مـیـشود در واقع سمبـول صلـیب جنگجـویـان عیسـو

م بـه بـعـد در روی 4558مـالتـای مـدیتـرانه آورده و شنـاخته شـده اسـت و امـروز سمبـول ملـی مـالتـاسـت. از سـال ۀ طریق آنهـا بـه جزیـر
لـیب مذکور کـه زمـانیـکـه جنگجـویـان صلـیبی در مـالتـا بـودنـد دیزاین ص 0۹ـی اورپـا ضرب مـیـشود. در قرن ئمسکوکـات یـک و دو یورو

، نـاروی، یـدنبـنـام صلـیب مـالتی یـاد مـیـشـد منحیث سمبـول ملـی این جزیـره پذیـرفـته شـد. این سمبـول امـروز در کشور هـای زیـاد مـاننـد سـو
در ادویه  یـکـا و انگلسـتـان بکـار بـرده مـیـشود.هنـدوسـتـان، فیلپین، آسـتـرالـیـا، هسـپـانیـا، مـالتـا، ایتـالـیـا، سـویتزرلنـد، فـرانسه، جـرمنی، امـر

 جات نـیـز معمـول اسـت. مـتـرجم
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