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 خان و اژدھا امير محمد يعقوب
 

ھجری بين  1296جمادی الثانی  4مطابق  1879می  26اريخ ته گندمک ب شوم  ۀعھدنام
ر نرگو ،سياسی در امور مخصوص و ميجر ليتن خان و کيوناری افسر يعقوب محمد امير

جبال صعب المرور خان يک سلسله  يعقوب طريق امير محمد که بدين، شدء امضا ،جنرال ھند
کرم  ۀع3ق بود با شرق کشور بمقابل ھجوم استعمار در ساکنين دلير آن که سپر افغانستان را با

 لندی کوتل و سپی و پشين راتا شرقی ھفت چاه، ۀدره ھيبت ناک خيبر تا کنار جاجی، یابتدا تا

 .رسماً به دشمن تسليم نمود استق3ل کشور افغانستان يکجا و کوه کوزک و

ضد ملت و کشورش استعمال  را بر بعد ازينکه او و خود بکابل آوردند را با ھا او	ً اونگليسا
معيت يک  در 1879در اول دسيمبر  احتياجی به وجود او احساس نمينمودند، و ديگر نمودند

سال  32وقت نامبرده تقريباً  نمودند که درين ھندوستان انگليسی تبعيد در نظامی محبوساً  ۀقطع
 افغانستان در"کتاب جلد اول  گرفته شده از( .انگليس بود تا بمرد آنجا جيره خور و در داشت

 )تاليف مرحوم ميرغ3م محمدغبار "مسير تاريخ

آن تاريخ به بعد چند سال عمر کرده  خان بدين منوال که از محمد يعقوب ی اميرانسالھای زندگ
آن باره اشاره  ت و مرحوم غبار ھم دردقيق معلوم نيس چه مشغول بوده طوره ب آن ايام در و

به ما حکايت  ما عليخان پروفيسور تاريخ استاد آنچه که مولوی محمد صرف .ای نکرده است
 رابه تفرج و خان در آن زمان اوقات خود امير يعقوب :که اين است آن معلوم ميشود کرد از

ل شير وديگر قبي از، مھيب و خطرناک بوده است شکارصرف ميکرده که شکارھای او
طور  بعدھا مکتب حبيبيه بود و عليخان که معلم در پروفيسورمحمد اما. حيوانات درنده

 در خان امير يعقوب که با م3قاتی ۀبار در به قتل رسيد منزلش ترورشد و مرموزی در

 .برای ما چنين حکايت کرد ،سرزمين ھند داشته بود

بودم ميخواستم  ھند در زمان من نيز آن خان که در يعقوب محمد بود با امير مدت ھا از
 گذاشتيم به يک دوستان قرار دونفر ديگر  از شد و با اينکه زمينه مساعد تا .م3قاتی داشته باشم

سالون  در گاھش رسيديم وبه اقامت .بھم رسانيم حضور معزول د آن اميرزروز معين به ن
غيره  بومی و دفر ھاشد دھ و آمد و جمعيت بود از اين سالون بزرگ پر. شديم ش واردپذيرائي
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سخن  امير در با ھر از گرفتيم و قرار مجلس به نزديکی امير صدر در ما .جريان داشت
دورسالون و به  به چھار شد ھمينکه اندکی مکث ميسر. را می شنيديم ميگفتيم و گفته ھای او

را  آنچه توجه ما ماا. بود محيطی و خوش آيند ۀبه سليق ديکور فرش و .انداختيم سقف آن نظر
ياقماشی که اين  يعنی پارچه و خاصتاً چاندنی آن بود سقف سالون و تعجب جلب کرد، به سرحد

عرض تخمينی  و10اين چاندنی که سقف سالونی به طول تخمينی  .سقف بزرگ را پوشيده بود
ی ھيج جا چنين چيز در طول حيات خود الوان عجيبی داشت که در را پوشانيده بود متر 5

 ھایاز چتکه ھای مختلف به رنگ رنگ اصلی آن مشخص نميشد و تمام آن مملو. نديده بودم

 داشتند به اشکال دائروی کوچک قرار واين چتکه ھا .ی وغيره بودئبنفش و قھوه  زرد، سرخ،

 .حالت مجلوب و مجذوب نگه ميداشت را در پرتجلی بودند که چشم انسان و روشن آنقدر و

خود امير  از ،آن فھميده نتوانستيم ۀبار ه به آن نگاه کرديم و چيزی درکه چند مرتب نيھم
که اکنون  گفت اين حکايت مفصلی دارد در جواب ما امير. استفسار نموديم را چگونگی آن
خواھم  بشما تفصيل را شد آرامش برقرار و کرد ازدحام فروکش که است و ھمين ازدحام زياد

 :به شرح موضوع چنين پرداخت امير و دش آرامش برقرار ساعتی بعد. کفت

حسنه ای متقابل  ۀاھالی بومی اينجا رابط که درين محل اقامت گزين شده ام با من از زمانی
دريغ نکرده  آنھا من ھم ھرگاه کمکی توانسته ام از من خوب بوده اند و ھميشه با آنھا .ايم داشته

ھيجان زده و  از بزرگان اينجا فرشکار شير برگشته بودم چند ن که من از يک روزی . ام
شما خواھان يک کمک  از داشتند که ما کرنش و تواضع اظھار با و مضطرب نزد من آمدند

 خطرناکی از است؟ گفتند اژدھای بزرگ و از چه قرار موضوع گفتم بفرمائيد.عاجل ھستيم 

 ،را ميبلعد ی ماکشانيده حيوانات و مواش خون بخاک و را ما شده و ما ۀچنديست که وارد منطق
که شکارچی ماھر  به شما راسيمھ اطفال خود در خود و جان از ما. ميکشد را حتی گاوھای ما

 کنيد شکار را اين ھيو	 ھرگاه .مراجعه نموديم ،مستفيد بوده ايم کمک شما از ھميشه ما استيد و

 چگونگی و ۀبارکه در  گفتگوی زياد از بعد .زاردمنت عظيم خواھيد گ ما بر بين ببريد از و

 را باش آن و بود ۀکه نقط کسانی برين شد که پس فردا قرار خواص آن جانور به انجام رسيد

 .من به مصاف آن حيوان خطرناک اقدام نمايم تا، رھنمائی کنند و مرا بيايند بدانند

با  شير را قبضه تفنگ مخصوص شکار روز موعود دو و دهدي را قبل تدارکات خود من از
زياد برداشتم  به تعداد ،ھای عادی ميباشندمرمي مخصوص آن که ھرکدام چندين برابر ھایمرمي

 شکارھای خطرناک با م دادم که ھميشه دردست ورزيده ترين خادم شکاريه ب و يک تفنگ را

يک  خادم گفتم که حين مقابله متواتر خودم روی دست گرفتم و به را يک تفنگ و .من ميبود
و راھی  يان آمدنداراھنم .من دور نرود کنار از و .بدست من بدھدمرمی پرکرده  تفنگ را
کيلومتری را پيموديم  چند ۀفاصل. بودند عين زمان ديده در آن حيوان خوفناک را آنھا گرديديم،

 ست ودست نشان دادند که آنجا ۀاشار راھنمايان با يک قسمت جنگل انبوه رسيديم که در

زياد  ۀھنوز فاصل ،پيش رفتيم آھسته دست آھسته، م3زمم تفنگ در من و .خودشان توقف کردند
 .زندگی خود نديده بودم پيموده بوديم که چيزی ديديم که درن

قطر  با به حلقات سرھم تاب داده و را يک گاو که جسم خود ۀآن به بزرگی کل ۀحيوانی کل
و به  دو متر تقريباً  ه قطريک نيمه مناره ای ب بدنش دارد لحص که ھر سانتی متر   30 تقريباً 

مشتعل ديده  چشمان خطرناک و وسط کله گاو مانندش با داده که در بلندی سه متر تشکيل
ديدن اين  از .واپس ميدرآيد دھن بيرون ميشود و از يک متر زبان سياھش بطول و .ميشود
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تفنگ . مشروع به کارنموددرين موارد داشتم  تجربه که ھيو	ی عجيب به تعجب افتادم و با
 سرش جتکه ای خورد و ،نمودم فير را نشانه گرفته و او بلند نمودم و سر را خود ۀدست داشت

 .پيش به زبانک زدن پرداخت و چشمانش خطرناکتر شد از بيشتر

گونه  ينبد .عين حرکات تکرار شد را نشانه گرفتم و او را بدستم داد سر ھمراھم تفنگ ديگر
مثل اينکه اين فيرھا به  .نھا بمشاھده نرسيدآا ھيچ تاثيری از ام رسيد 12الی   10 فيرھا به

 13فير  در .زبانک زدن و اشتعال چشمان او کماکان ادامه داشت و ميکند تخته سنگی اصابت

بگيرم دستم خالی ماند ھمراھم  را ديگر ۀيکه دست دراز کردم که تفنگ پرکردوقت بود 14 يا و
که برمن  زمان متوجه شدم که به اثر يک فشاری درعين و .مرا تنھا گذاشته بود کرده و فرار

من  ترس و وحشت بر. رفتن ھستم حال در بطرف پيش يعنی بجانب آن ھيو	 وارد ميشود
 پشت سر بر صدھا کيلو گرام از من بطرف پيش کشانده ميشدم و فشاری به وزن. مستولی شد

در غير آن  .کنم دست و پا اتکائی برايم به تجسس افتادم تا. مرا به پيش ميراند من وارد ميشد و
نھال تنومندی  حسن تصادف درھمين حال از .وزش باد بطرف پيش روان بودم مثل پرکاھی در

 صدھا که قياس ميکردم حالی در دستم را .شد بطرف دست راستم برابر متر سانتی 20قطر با

با قدرت نھائی  و نھال چسپيد دارد بجانب نھال دراز کردم دستم به کيلو گرام وزن با	يش قرار
 و بدين نھال چسپيد ۀزياد به بدن فشار بجانب نھال کشيدم سينه ام با را ممکن بود خود که

تارک آن  بازھم فيرھائی بر شدم تا من قادر گرفت و دستم قرار بين ھردو صورت نھال در
 دادم و آنگاه تصور فرق آن جا خود داشتم بر که با را ھائی تمام مرمی .جانور حواله نمايم

ھمين  در. دستم ساختنه نيست کاری از ديگر دارم و توان قرار کردم که بحالت ختم قدرت و
و سرش  .زبانک نميزند جانور نيز ديگر شده و آن احساس کردم که فشار وارده با	يم کم ءاثنا

بطرف خروج از جنگل  تکان دادم و را خوشحال شدم و خود .به يکطرف خم شده است
 .را ميکشيدند ماجرا من و و جوان انتظار پير از مدخل جنگل صدھا نفر در .رگشتمب

 ايشان در آنگاه جمعيت با آنکه ھنوز بعضی از .شادی پرداختند گفتن و به ديدن من به ھورا

مرده يافتند  و ھمينکه  آنرا داخل جنگل شدند طاحتيا با کشته شدن آن جانور شک داشتند، ۀبار
رازی و مستقيم به د حالت حلقوی و کلچه که دارد از را گفتم آن من. دادند سر ديگر شادی بار
با طول آن  را چوب آن قبيل ريسمان و با وسائل مختلف از و شدند کاره ب ھمه دست. آورنددر
درين کار سھم  نفر 50و وزمين بود که بيش از  قدر سنگين آن روی زمين پھن کردند در

 .حدود يک تن وزن داشت در ھر متر مکعب وجود او ؛گرفتند

ھا بومي .يک جای مسطح پھن نمايند در ون بايد اين جسد وزمين ر از جنگل بيرون کشيده واکن
به دنب  سر تا از مشکل آنرا و به بسيار چندين زنبيل قوی و بزرگ آوردند و شدند کاره ب دست

 دست ھارچتا از  نفر موظف گرديدند زنبيل چھار و برای ھر دادند زنبيل جا 20بين  در

آن کتله طو	نی و  يدند وشرابا	 ک بارگی زنبيل ھا کبه ي وقت ھمگی و آن .بگيرند ھزنبيل
 را ايشان خواھش کردم که پوست آن از من. لو کنان به يک سطح ھموار آوردندتوزمين را تلو 

اينھم کار آسانی نبود  .جلب کرده بود اول توجه مرا زيرا پوست آن از بکنند و بمن بسپارند
که آن  برگرفت در شام را صبح تا ازو يک روز  افتيد تيز بکار سي3وه و داس صدھا کارد،

شکل به  اما اين پوست اکنون خام بود و به اين.گرفت من قرار اختيار در و .پوست کنده شد
 پخته گردد و بشکل چرم درآيد اين کار يکماه را در بايد آش داده شود تا و نميخورد درد ھيچ

 مصارفی رابازياب نمايم و البته  مھارت و تجربه داشتند که دراين کار را گرفت تا کسانی بر
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خ3ل  اما در .ھرگونه استفاده گرديد ۀعريض و طويل آماد آنگاه اين پوست. گرفت بر ھم در
رنگارنگ منقش و جالب را چاندنی سالون پذيرائی  پوست ھمين يکماه تصميم گرفتم که بايد اين

 .ابتداء تا آخر متحمل شده ام تحسين نمايند که من از ديدن آن و زحماتی تا ھمه از ،خود بنمايم

به اين  گرفت که تا آن نيز انجام يافت و بر در ھا کارگردھ را با تثبيت ھفته ھا يخ کردن وم
ا	ت بينندگان بيان ؤس مقابل در است که چندين بار آمد و من اين سرگذشت راشکل مرغوب در

  .ميدارم

 او انگليس خورد و مار خان که خودش را يعقوب محمد سرگذشت شکار اژدھای امير اين بود

 .شکار کردرا در ھند  اژدھائی

  

 


