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ﮔزارش اﺷﻐﺎل ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺗوﺳط اﻓﻐﺎنھﺎ
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان
اﯾن ﺑرﮔردان ﭼﻧد ﺑرگ از ﻓﺻل دھم زﯾر ﻧﺎم »ﻓﺷردهی از ﮔزارشھﺎی اداره ﭘﻧﺟﺎب« )از
 ١٨۵٩ﺗﺎ  (١٨۶٣ﺗوﺳط ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺟﯾﻣز ﮐﻣﯾﺷﻧر ﭘﺷﺎور ،از رﺳﺎﻟﮫی زﯾر ﻧﺎم »ﺧﻼﺻﮫ
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھرات« در دوره اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن )از
 ١٨۵۵ﺗﺎ  (١٨۶٣اﺳت.
ﮔزارش ﺟﯾﻣز درﺑرﮔﯾرﻧده اﺷﻐﺎل ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش و ﺣوادث آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از  ١٨۵٩ﺗﺎ
 ١٨۶١و اﺷﻐﺎل ﻏور و ھرات از  ١٨۶٢ﺗﺎ  ١٨۶٣اﺳت )ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ھرات ﺑرای
ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﺗﺎ اﺷﻐﺎل آن ﺗوﺳط اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد در  ١٨۶٣ﻣﺳﺗﻘل ﺑود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
 ١٨٣٩ﺑﺎ ﮐﺎﻣران ،ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺷﺎه ھرات« ﻣﻌﺎھده اﻣﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧد و در ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و ﭘﺎرس ﻧﯾز »اﺳﺗﻘﻼل ھرات« ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود(.
ﺑرﮔﮫھﺎی ﺳﻘوط ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺑﮫ دﺳت اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت آن ،ﭘﯾش از ﺑرﮔردان ﮐﺎﻣل
رﺳﺎﻟﮫ و ﺑدون ﺗﺑﺻرهھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش
ﭼﮫ وﻗت ﺗوﺳط اﻓﻐﺎنھﺎ اﺷﻐﺎل ﺷد ]ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از اﺷﻐﺎل ﺑﻠﺦ در  ١٨۵٠و ﺗﻘرر ﻣﺣﻣد اﻓﺿل
ﺧﺎن ،ﭘدر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﺑﻠﺦ )ﻧﺧﺳﺗﯾن »ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎن« در ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش!(
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﻋرﺻﮫ ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز »ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎن« )ﻓرزﻧدان اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد،
ﺷﮑل  ١دﯾده ﺷود( واﻗﻊ ﺷده و در  ١٨۵٩ﻗﻧدز اﺷﻐﺎل ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻗﯾﺎمھﺎی ﺿد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎز
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ھم اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯾراﺗﺎﻟﯾق ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻣرگ دوﺳت ﻣﺣﻣد در  ١٨۶٣ﺑﺎ ﭘﺳرش
ﺑﻧﺎم ﺳﻠطﺎن ﻣراد ﺑﻧﺎی ﯾﺎﻏﯾﮕری در ﻗطﻐن را ﻣﯽﮔذارﻧد ...ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﺧرﯾن »ﻣﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﯽ«
ﺑر ﺗﺎﺑوت ﺧﺎنھﺎ ،ﻣﯾرھﺎ و ﺷﺎھﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ،ﺗوﺳط ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﮐوﺑﯾده ﺷده و
اﺳﮑﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ در ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﻧﯾز ﺗوﺳط ﻋﺑداﻟرﺣﻣن آﻏﺎز ﻣﯽﺷود[ .ﺑرﮔردان ﮐﺎﻣل
رﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌدا ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﺷود.

ﺷﮑل  .١ﺷﺎھﺎن و اﻣﯾران و ﺳرداران دراﻧﯽ
از اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾش از  ١٨۵٠ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ در ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐردﻧد،
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧدﮐﯽ وﺟود دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﺎرهی از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺣﮑوﻣتداری اوزﺑﮏھﺎ در
ﻗﻧدز ذﮐر ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣورﮐراﻓت )(١٨٢۴
] ،[١ﺑرﻧز ) [٢] (١٨٣٢و ﻣوھن ﻻل ) [٣] (١٨٣٢ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷرح ﺣﺎل ﮐوﺗﺎھﯽ از
اوﺿﺎع آن روزﮔﺎر را ﻧﯾز ذﮐر ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻗﺑﻼ ﺑردﮔران ﺷده و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر دوﺳﺗﺎن ﻗرار دارﻧد ].[٣-١
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اﺷﻐﺎل ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش
ﺳﺎلھﺎی ١٨۶٠ – ١٨۵٩
در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ]دوﺳت ﻣﺣﻣد[ ﺑدون ﻣﺷﮑل
ﺑود .ﻧﯾروھﺎی واﻻﺣﺿرت زﯾر ﻓرﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن اﯾﺎﻟت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻗﻧدز را اﺷﻐﺎل و
اطﺎﻋت ﺑدﺧﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن ﺗﺎ درﯾﺎی آﻣو ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺟﯾﻣز ﮐﻣﯾﺷﻧر ﭘﺷﺎور ،ﮔزارش ﻗﻧدز را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اراﯾﮫ ﮐرد:
ﺣدود دو ﺳده ﭘﯾش ،ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل آﻣو و ﺷرق ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن اﯾﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘل اوزﺑﮏ
) (Uzbakﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑود ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻣده ﺗرﯾن آنھﺎ ﻗﯾراری ]؟[ در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت رﺋﯾﺳﯽ
ﺑﻧﺎم ﻣراد ﺑﯾﮓ از ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻗطﻐن اوزﺑﮏھﺎ ﺑود .ﭘﺳرش – ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﯾﮓ – ﺑﺎ راﻧده ﺷدن از
آن اﯾﺎﻟت ﺗوﺳط ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ،رود آﻣو را ﻋﺑور ﮐرد ،ﻣﻧﺎطق ﺣﺿرت اﻣﺎم ،ﺗﺎﻟﻘﺎن و ﻗﻧدز را
اﺷﻐﺎل ﻧﻣود و در راس اﯾن اﯾﺎﻟت )ﻗﻧدز( ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓواﺻل ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت ،ﺗﺎ اﻣروز
در دﺳت اوﻻدھﺎی او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .در  ،١٧۴٠ﺧﺿری ﺑﯾﮓ از ھﻣﯾن ﺧﺎﻧواده ،رﺋﯾس
ﺣﺎﮐم را ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺷرﻗﯽ راﻧد و ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺷﺎه ﮐﮫ ﺧود را در ﺑﻠﺦ ﺗﺳﻠﯾم او ﮐرد ،ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت ﻗﻧدز ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷد .ﮐﻣﯽ ﭘس از آن ،اﯾﺎﻟت ﻗﻧدز ﺗوﺳط اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ و
ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﻠﺦ ﺷد.
در  ،١٧٨۵ﯾﮏ رﺋﯾس اوزﺑﮏ ﺑﻧﺎم ﻗوت ﺧﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻧﮭرﯾن
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود – ﻧﺎﺣﯾﮫی در ﻗﻧدز و در ﺟﻧوب ﺷرق ﺷﮭرﮐﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎم – ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻓﻐﺎنھﺎ
ﻗﯾﺎم ﮐرد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﻧدز را در دﺳت ﮔرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧود را ﺑﺎﻻی ﺑدﺧﺷﺎن و
ﺑرﺧﯽ ﺗواﺑﻊ ﺑﻠﺦ ﮔﺳﺗرش داد .وﻗﺗﯽ ﺗﯾﻣورﺷﺎه در  ١٧٨٩ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧﺎرا ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐرد،
اطﺎﻋت اﺳﻣﯽ/ظﺎھری ﻗوت ﺧﺎن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺟرد ﺑﺎزﮔﺷت ﺗﯾﻣور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل،
آن را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻣد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در  ،١٨١۵ﻣﺣﻣد ﻣراد
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ﺑﯾﮓ ﯾﮑﯽ از اوﻻده رﺋﯾس ﻓوق اﻟذﮐر ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد و ﻗﻧدز
در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت او ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن درﺟﮫ رﻓﺎه رﺳﯾد .ﭼون او ﺑدﺧﺷﺎن ،ﺑﻠﺦ و ﺑرﺧﯽ ﻧواﺣﯽ
ﺷﻣﺎل آﻣو و ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ،از درﯾﺎی آﻣو ﺗﺎ ھﻧدوﮐش را ﺷﺎﻣل ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﺳﺎﺧت .اﯾن
ھﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران ﻣﺎ در ﺳﻔر از طرﯾق ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ او آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد ] .[٣ - ١ﻗرار
ﻣﻌﻠوم ،او ﯾﮏ ﻏﺎرﺗﮕر ﻣﺷﮭور ﺑود و زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﺎرت و اﻟﺣﺎق
ﮐرد .او ﻣردم ﻣﻧﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ ﺑﺎﺗﻼقھﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟم آﻣو ﻣﯽآورد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ھزاران ﻧﻔر ﺟﺎن ھﺎی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدادﻧد و ﺑﮫ زودی ﺟﺎی آنھﺎ ﺗوﺳط دﯾﮕران ﭘ ُر
ﻣﯽﺷد .اﺗﺎﻟﯾق ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﮐﻧوﻧﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺟﺎﻧﺷﯾن ﭘدرش ،ﻣﺣﻣد ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺷد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ
ﺗرس و اﺣﺗراﻣﯽ ﺑرای او وﺟود ﻧدارد .او ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑﺧشھﺎی ﻋﻣدهی ﻗﻠﻣروھﺎی
ﭘدرش را از دﺳت داده اﺳت .آنھﺎی ﮐﮫ در ﻏرب ﻗرار داﺷﺗﻧد ،دوﺑﺎره در دﺳت ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎن
ﺑﻠﺦ اﻓﺗﺎدهاﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑدﺧﺷﺎن و ﻣﻧﺎطق آن ﺳوی آﻣو اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐرده اﻧد.
ﻗﻠﻣرو ﮐﻧوﻧﯽ او ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫی ﻗﻧدز ،ﺣﺿرت اﻣﺎم و ﺗﺎﻟﻘﺎن اﺳت .ﻣردم آن اوزﺑﮏھﺎ و
ﺗﺎﺟﯾﮏھﺎ اﻧد .اوﻟﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣرﺑوط ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻗطﻐن اﺳت و ﺑﺧش ﺷﻣﺎﻟﯽ وﻻﯾت ﻗﻧدر ﺑﮫ ﺷﻣول
ﺷﮭرک آن ،ﺣﺿرت اﻣﺎم و ﺗﺎﻟﻘﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﺗﺎﺟﯾﮏھﺎ ﮐﮫ در ﮐل ﻣﻧﺷﺎی ﭘﺎرﺳﯽ
دارﻧد ،ﭘﯾش از اﺷﻐﺎل اوزﺑﮏھﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت اﯾن ﻗﻠﻣروھﺎ را در دﺳت داﺷﺗﻧد .آنھﺎ ھﻧوز ھم
اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را در ﺑرﺧﯽ ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺗرال ،درواز وﻏﯾره ﻧﮕﮫ ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ در
ﻗﻧدز ﻓﻘط در ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ آن ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ھﻧدوﮐش ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺑﻐﻼن ،اﻧدراب ،ﺧوﺳت و ﻓرﻧﮓ
زﻧدﮔﯽ دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ از ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﺧود ﻣﺗﻧﻔر اﻧد و از ﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﮐوچ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ آﺑﺎدی ھﺎی آنھﺎ ﺑﮫ ﺣﺻﺎرھﺎی ﻣرﮔﺑﺎر آﻣو ﻏم و اﻧدوه ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد.
در ﮐﻧﺎر اﯾن اﻗوام ،طواﯾف ﮐوچﻧﺷﯾن زﯾﺎدی ﻧﯾز وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دورهی ﺑﺎ ﮔﻠﮫھﺎی
ﺧود از ﺑﺧشھﺎی وﻻﯾت دﯾدن ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﺟﻣوع ﺟﻣﯾﻌت آن ﺣدود  ٢٠٠ھزار ﻧﻔر ﺗﺧﻣﯾن
ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣﯾر درآﻣد ﺧود را ﻗﺳﻣﺎ از ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی و ﻗﺳﻣﺎ از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣردم ﺑر ﭼراﮔﺎهھﺎ ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽآورد .ھر دو درآﻣد ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟﻧس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،اوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧرخ ﯾﮏ-دھم
و دوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧرخ ﯾﮏ-ﭘﻧﺟم .ﮔوﺳﻔﻧدان اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺷﮭور ﺑوده و دارای دﻧﺑﮫھﺎی وﯾژه ﭘﮭن
اﻧد .ﮐﺷﺎورزی ﮔﺳﺗرده ﻧﯾﺳت ،ﻣﮕر در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫھﺎ .ﭘﯾش از اﯾن ،ﺣﺎﮐم ﻗﻧدز ﻣﺎﻟﯾﮫی
اﻧﺗﻘﺎﻻت در ﺟﺎده ﮐﺎﺑل-ﺑﺧﺎرا را ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﮐرد ،اﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن ﮐﺎر در ﻣرز اﻓﻐﺎن
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻗﻼم دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑرای او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳپ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﺧودﺳرﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷود و ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺑر ﺷﺳﺗﺷوی طﻼ در رودﺧﺎﻧﮫھﺎ .ﻣﺟﻣوع ﻋواﯾد
او ﺷﺎﯾد ﺣدود دو ﻟﮏ در ﺳﺎل ﺷود.
ﻧﯾروی ﮐﮫ ﻣﯾر در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳوارﮐﺎر اﻧد .ھر
رﺋﯾس ،اﻣﻼک ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﺧود را ﺗﺣت ﯾﮏ دوره ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﻣوظف ﺑﮫ ﻧﮕﮭداری
ﺗﻌداد ﻣﻌﯾن ﺳوارﮐﺎران اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ درﺳت ﺗﻧظﯾم و ﺗﺟﮭﯾز ﺷده ﺑﺎﺷد .او ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود
اﯾن ﺗﻌداد را در ﺑﯾن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎرش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد – از  ۵ﺗﺎ  ١٠ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﺟﮭﯾز
و ﻧﮕﮭداری ﯾﮏ ﺳوارﮐﺎر ﻻزم اﺳت .ھداﯾﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺳﮭم در ﻏﺎرت ،ﺷراﯾط ﯾﺎ ﻣﻠزوﻣﺎﺗﯽ
اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳوارﮐﺎران ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺣدود ﺳﮫ-ﭼﮭﺎرم اﯾن ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن اوزﺑﮏھﺎ و
ﯾﮏ-ﭘﻧﺟم آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺟﯾﮏھﺎ اﻧد .ﺷﻣﺎر ﻣﺟﻣوﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ  ٨ھزار ﺑرﺳد .اﺳپھﺎ
ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﺧوب اﻧد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟت ﻣداوم اﻧد .آﻧﮭﺎ ﭼﻧﺎن ﭘرورش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﭼﻧدﯾن روز ﺑﺎ ﻏذای اﻧدﮐﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.
ﺳﯾﺎﺳت اﻣﯾر ]دوﺳت ﻣﺣﻣد[ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اداره ﺧود را از طرﯾق ﺳران ﻣﺣﻠﯽ ،ﺣﻔظ
ﭘﺎدﮔﺎنھﺎی ﻗوی از ﻧﯾروھﺎی ﺧودش در ﺑرﺧﯽ از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣده و ﺧط ﻧﮕﮭﺑﺎنھﺎ در
ﮐﻧﺎر آﻣو اﻧﺟﺎم دھد .ﮐوﺷﺷﯽ ﺑرای ﺷورش در اﻧدراب در ﺟﻧوب ﺻورت ﮔرﻓت ،اﻣﺎ ﺑدون
ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد ﺳرﮐوب ﺷد .ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ ﺧودش ﯾﮏ اوزﺑﮏ اﺳت ،از ﭘﯾﺷروی اﻓﻐﺎنھﺎ
ﻧﺎﺧﺷﻧود اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ او ﻧﯾروی ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت آﻣو ﻓرﺳﺗﺎد ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد.
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او ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﮔوھری ﺑﻧﺎم »ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری« را از اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﺳت آورد ،اﻣﺎ ﺑدون ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑود.
ﺳﺎلھﺎی ١٨۶١ – ١٨۶٠
در ﺟﻧوب ﺑﺧﺎرا ،در ﮐراﻧﮫی ﭼپ آﻣو وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ و ﻗﻧدز ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎنھﺎ
اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت .ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ اوﻟﯽ از زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﺗوﺳط اﻣﯾر ]دوﺳت
ﻣﺣﻣد[ در  ١٨۵٠ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده اﺳت .ﻗﻧدز در  ١٨۵٩ﺗوﺳط ﻧﯾروی زﯾر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﭘﺳر
ارﺷدش ،ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن اﺷﻐﺎل ﺷد؛ اﻣﺎ او ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ وﺟود ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣردم و ﺧﺻوﻣت
ﺳران ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﻣﻧﮫ ،ﺳرﭘل ،ﺷﺑرﻏﺎن و اﻧدﺧو ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻗدام ﻣوﺛری در ﺑراﺑر آنھﺎ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت .آنھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ﺣدی زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ھرات ﺑوده اﻧد
و ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد در  ١٨۶٠ﺑرﺗریھﺎی ﻗﺎطﻊﺗری را ھدف ﺧود ﻗرار داده اﺳت .اﯾن ﻣرد ﺟﺎه
طﻠب ،داﻣﺎد و ﺑرادرزاده اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳتﻧﺷﺎﻧده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهی ﭘﺎرس
آﻣﺎده اﺳت ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺳﯾﺎﺳت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﯾﻔﺎ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،او ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﺎ
ﺷورش ﮐﺷورش در ﺑﺎﻻی رود ﻣرﻏﺎب از ﺟﺎﻧب اﯾﻣﺎقھﺎی ﺟﻣﺷﯾدی ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد و اﺧﯾرا
ﯾﮑﯽ از ﭘﺳراﻧش را در ﻋﻣﻠﯾﺎت از دﺳت داد .دوﺳﺗﺎن ﭘﺎرﺳﯽ او ﻧﯾز در ﺧزان ،ﺷﮑﺳت
ﻓﺎﺟﻌﮫﺑﺎری را در ﻣرو ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آنھﺎ ﻣرﺗﮑب ﺑرﺧﯽ ﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻻی ﻗﺑﺎﯾل
ﺗرﮐﻣن در ﻣﺣﻠﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ارﺗش ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ،وﻗﺗﯽ در اواﯾل ﺻﺑﺢ در ﺣرﮐت
ﺑودﻧد .ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻧﯾروی  ۴٠ھزار ﻧﻔری و  ۴٠ﺗوپ ،ﺗﻧﮭﺎ  ٢ھزار ﻣرد
و ﯾﮏ ﺗوپ ﺑﮫ ھرات ﻓرار ﮐرده اﺳت.
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