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 ماللی قهرمان

 ژان دارک افغانستان
 میوندۀ ناول تأریخی معرکـ

 انگلیس -جنگ دوم افغان 

 

 مؤلف :ۀ کتاب های چاپ شد

 

(، )اولین فلم سینماتوگرافی(، از Manual of Surgical Knots« )جراحی کتاب رهنمای بخیه زنی»به انگلیسی : 

 م تا حال دوازده بار چاپ شده است. ۱۹۶۵سال 

Ethicon, Summerville, New Jersey 

 : انگلیسی به

 «زخم های نسجی بعد از برقراری جریان خون و سیندروم یا عالمت درز کردن کلینکی موی رگ ها»

Injuries and Clinical Capillary Leak Syndrome( )Reperfusion 

 

 Chief editor  &author of 158 pages. Zikria, BA and Assistant Eds. Oz, MC and Carlson, RW. 

Futura Publishing Company Inc. New York, 1994: Wiley  &Blackwell, 2008, 617 pages 

 

 تبصره های خواننده گان به انگلیسی :

1 -   This book should be in the libraries of every cardiac-thoracic, and vascular surgeons, 

as well as every critical care physicians whether he be an internist or surgeons. … The 

authors achieved their goals in taking a very complex and difficult subject and making it 

clinically relevant and easy to understand. Ronald C. Hill, MD, West Virginia.” 

Chest Vol. 110(4) October 1996, p23 

2 -   This book is an especially valuable book for the researcher with its many 

references. It is also very helpful for the clinician involved in organ transplantation, 

treatment of shock and sepsis, peripheral vascular surgery, general surgery, cardiac 

surgery, and cardiology to increase their understanding of the complexities of multiorgan 

failure and new methods for prevention. George M. Kronche, MD, Madison, Wisconson. 

Ann Thorac Surg 1995; 60:376 

 به انگلیسی 

 ( One Home, One Family, One Future« )یک خانه، یک خانواده، یک آینده.»
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Author House Pub. Bloomington, Indiana. 2010 ,239 pages. 

 

 تبصره های خواننده گان به انگلیسی :

1 -  I am honored to support the insight of my teacher, Dr. Zikria, as he describes the 

giant 

leap we all desire into greater consciousness through the stories of nine role model 

universalists.” Mehmet C. Oz, MD, FACS, Professor of surgery, Columbia University, 

New 

York Times bestseller and of international fame, DR. OZ Show. 

2-“In this deeply researched and inspirational book, physician, poet, scientist, and 

philosopher Dr. BA Zikria launches a new vision for the humanity of cooperation and 

shared responsibility. It is vital for our survival, Zikria states with urgency and authority, 

to replace ‘Emotionalism, irrationalism, prejudice and hatred … in the twenty-first 

century” with a new vision for the future.” Paul Fitzgerald and Elizabeth Gould. 

Authors of Crossing Zero The AfPak War at the Turning Point of American Empire an 

The Voice 

 

 نگلیسی، پشتو و دریا

 « :افغان و من : اولین امریکایی در افغانستانۀ شهزاد»، «افغان شهزاده او زه : لومړنی امریکایی په افغانستان کې»

(The Afghan Prince and I: The First American in Afghanistan). 

 

SBPAR Co. Houston, TX. 2014. 164 pages 

 

 : خوانندگانۀ تبصر

1 -  “I find it to be a very interesting historical novel. Dr. Zikria is an excellent writer. He 

has always impressed me as a very astute and knowledgeable individual. David C. 

Smisson, 

Sr., M.D. 4 Stars. 

2 -  “A must read for all interested to acquaint themselves with history of Afghanistan, culture, 

military, political and social customs. Ben Phayzey. 5 Star. 

 3-  Great read! Kim Gerstman. 5 Star. 

4-  “I enjoyed it enormously. Zoulikha .5 Star. 
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 اهداء
 

 کوچ و بزرگ دنیای انسانیتمۀ به خانواد

 

 امتنان

 

کمک و مؤلف بدین وسیله صمیمانه ترین سپاس و امتنان خود را به شخصیت های ذیلی که در قسمت تکمیل این کتاب 

همکاری کرده اند تقدیم می نمایند. پاول فیتـزجرلد و الیزابت گولد و تأریخ نویس معاصر اعظم سیستانی. مراتب 

سپاسگزاری عمیق قلبی ام را خدمت استاد اسبق پوهنځی ادبیات و هنر های زیبا حامد نوید، بخاطر ترسیمی نمای از 

جعه کنید( تقدیم میدارم. همچنان عمیق ترین تشکرات قلبی خود را تابلوی ماللی در میدان جنگ میوند )به ضمیمه مرا

بخاطر کمک، همدستی، پیشنهادات و اهتمام این کتاب به شریک زندگی مشترک پنجاه ساله ام پروین، دخترم رخشانه 

امه، ـیس عمومی سپیرومتریکس(، دختر مهترم ثریا )ماستر صحت عئ)حقوق دان و روان شناس(، فرزندم ج. الدین )ر

طبی( و فرزندم یوسف )راډیولوژست تداخلی( تقدیم میدارم. عالوه بر آن قدر دانی و شکران بی  ۀمصؤونیت تولید ادویـ

پایان خود را به برادران چیره دست و ماهرم که هر کدام شان داکتر و متخصص اند تقدیم میدارم هر یک : فیض 

انتروپولوجیست و اقتصاد دان(، و روانشناس داکتر نجیب که مرا از )حقوق دان بین المللی(، امیر )جراح قلب(، حبیب )

 طریق تیلفون و ایمیل های شان از پاریس فرانسه کمک نموده اند.
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 مقدمه
 

ً بوسیلـ ۀ خودم برویت اسناد تأریخی، یادداشتهای روزانـۀ بیشترین بخش حوادث یاد شده در این ناول تأریخی شخصا

ناشده، زندگینامه ها و یا آن کتب تحریر شده بدست کسانیکه خود در حوادث تأریخی  اشخاص، اسناد چاپ شده و چاپ

آنزمان شرکت داشتند، مستند سازی شده است. بخش دیگر این حوادث را معلومات تأریخی مؤرخینی تشکیل میدهد که 

ده و آنرا از عقب عدسیه شرح صورت حوادث را جمع آوری و همانگونه تفسیر نموده اند که خود شان آنرا استنباط کر

ها و مقتضیات فرهنگی، ملی و ایدیالوژیکی شان بیان کرده اند. سرانجام یک تعداد روایت و یادداشت های شفاهی هم 

اند که طبق عنعنات شرقی با نقل از سینه به سینه حفظ میشوند و نسل به نسل بطور شفاهی انتقال می یابند. همانگونه که 

 -می بینید که مؤلفین انگلیسی اکثریت حوادث جنگ دوم افغان « که مؤلف از آن استفاده کردهمنابعی »شما در بخش 

م( را نوشته اند مانند اشخاص شهیر و فوق العاده مهمی که مستقیماً در جنگها شرکت جسته اند  ۱۸۸۲ - ۱۸۷۸انگلیس )

یکتعداد دیگر. کتابهای فرانسوی، افغان، عبارتند از فیلدمارشال سر فریدریک رابرتس، ډگروال هنری بتهرست هنا و 

ایرانی، پاکستانی، و متحصصین هندی و تأریخ نویسان آماتور هم مطالعه شده است. تحقیِق متجاوز از دو ساِل مؤلف، 

کتب چاپ ناشده و نیز آن تواریخ شفاهی است که قبالً اقبال چاپ نه یافته است. باالخره حوادث بی نهایت ۀ دربرگیرند

م در این ناول تأریخی تا حد توان و تا حد ممکن برویت  ۱۸۸۲ - ۱۸۷۸انگلیس بین سالهای  -گ دوم افغان مهم جن

ـه شده است. تنها چند کرکتر داستانی بخاطر پرداخت داستانی ناول به آن اضافه شده ولی شخصیت ئاسناد به دقت ارا

ا بصورت درست تصدیق نموده است. نام اشخاص تا حد های باقیمانده و نقش شان همان های اند که تأریخ نامهای شانر

محدود صرف بخاطر ۀ ممکن بدون دست خوردن بر طبق شهود و اسناد تأریخی همان نامهای اصلی باقیمانده اند و یکعد

حقیقت و »ـورگ گادامر موافق است که آنرا در کتاب خود ئگـ -هنس ۀ سهولت مطالعه کوتاه شده اند. مؤلف با فرمود

ذکر کرده و می افزاید که هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند که عاری از هر نوع گرایش و تمایالت باشد. با در « میتود

نظرداشت همین بیان، مؤلف نیز خود را معروض به تقصیر میداند ولی در ضمن سعی بی نهایت بلیغ خود را منحیث 

ن کولمبیا نموده تا عینی و بیطرف باقی بماند. مؤلف خاص در پوهنتوۀ یک ساینسدان و پروفیسر متقاعد و لکچر دهند

هرگز ادعای صحت و سقم حوادث خورد و ریزه و یا نامهای اشخاص و محالتی را نمی کند که در این حوادث دخیل 

 بودند. 

 

 مروری از

 پاول فیتجزجرلد و الیزابت گولد 
 

ـی بنام سکات ئیک طبیب آرمان گرای امریکاۀ در بار را پوهاند ب. الف. زکریا با قلم توانایش ناول تأریخی غنامندی

م در چستر پنسلوانیا در همان خانه ی چشم بدنیا ۱۸۵۰زیبا نگاشته اند؛ سکات در سال  نهایت فیتـزجرلد با هنرپردازی

یک طبیب مأموریت نهایت واضح دارد؛ خدمت به بنی  منحیث گشود که پدر و پدرکالنش در آن تولد شده بودند. سکات

این هدفش از همان تعهد نیرومندی سرچشمه می  .او وع بشر بدون در نظرداشت تعلقات نژادی، جنسی و یا طبقاتین

به  در خود آزاد انسانی و آرمانهای زندگی ها ارزش ۀدر بار استقالل امریکا و قانون اساسی آنۀ اعالمیـ که گیرد
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 ۀمایـ بن آغاز می کند، همین باور هاست که به تعهد ینهم با جوان زندگی خود را سکاتِ  .است ساخته متبلور صراحت

می  و اساس الهامش مبدل می شوند و با همین باور سفرش را به اکناف جهان بخاطر دریافت مفهوم زندگی آغاز فکر

  .دسپری می کن به تحقیق در تأریخ زندگی مردم را حیات خود پنجاه سال آزگار بود که دوم قرن نزدهمۀ در نیمـ نماید؛

 

ـیکه پدرش آقای براین، به آن ئرفتن به افغانستان را می کند جاۀ سفر های جدی سکات زمانی آغاز می یابند که وی اراد

ـی در افغانستان است و منحیث ناظر و ئسفر کرده و مدت بیست سال را آنجا سپری نموده بود. پدرش اولین امریکا

دوسِت قریب و مربی قهرمان نامدار و بزرِگ « براین»م( بود. ۱۸۴۲ - ۱۸۳۸انگلیس ) -مشاور در جنگ اول افغان 

جنگِ افغانها علیه برتانوی ها، شهزاده اکبرخان میشود. پدر سکات، آقای براین به پاس قدردانی از دوستی خود با اکبر 

ل از رسیدن به قب« براین»ولی « افغان و من : اولین امریکایی در افغانستان.ۀ شهزاد»خان کتابی می نویسد بنام 

آرزویش مبنی بر بازگشت مجدد، حد اقبل برای یکبار دیگر، به افغانستان وفات می کند، همان کشوری که سکات آنرا 

سفر سکات جدی تر ۀ ستوده است. بعد از تراژیدی مرگ عشقش یعنی خانمش بنام ویرجینیا انگیز« عشق راستین پدرم»

نعنات عهود کهن می نامد، انسانها واقعاً نمی توانند همیشه به آنجا های میشود ، سکات علت مرگ خانمش را رسوم و ع

برسند که اجداد شان آنرا وعده کرده اند. تا اینجا دنیای سکات دنیای اندوه و یأس کامل است. سکات برای رهایی از 

 را بگیرد. سوگ و اندوه درونی اش تصمیم می گیرد تا به نمایندگی از پدرش مرتبات سفر به افغانستان 

 

سکات بعد از ذخیره نمودن مقدار کافی پول از بابت مسلک طبابت، سفرهایش را ازماًمن خود فیالدلفیا آغاز میکند و از 

همین جا در یک کشتی مسافر بری منحیث طبیب کشتی عازم لندن میشود. سکات قبل از سفرش با یک خانمی مقیم 

پدرش بود تماس برقرار می کند، این خانم برایش وعده میدهد که بعد از  لندن، میرمن بلییر که یکی از دوستان نزدیک

رسیدن به لندن کمکش خواهد کرد. میرمن بلییر که زنی با قول و قراری بود به وعده اش وفا می نماید و سکات را با 

بیند، در مقابل و  نخبه گان لندن معرفی می کند. اگر سکات درخشش زندگی پر تجمل نخبه گان لندن را از نزدیک می

را  فقرای لندن ۀرا هم می بیند، سکات غربت جانکا تصویر متناقضی از زندگی مشقت بار لندنیان غریب در بُـعد دیگر

با تجمل و ناز و نعمت نخبه گان بی نهایت ثروتمند آن دیار مقایسه می کند. اینجاست که وی همان آرمانهای را بیاد می 

آنانی که به ۀ زندگی بهتر برای همـۀ الل امریکا و قانون اساسی امریکا تسجیل شده اند؛ وعداستقۀ آورد که در اعالمیـ

امریکا می آیند همیشه دستیاب شده نمی تواند، ولی حد اقل همین وعده تا کنون در قسمت دیگری از جهان امروز ما دیده 

ات سفرش را به طرف پاریس آغاز می کند و نه شده است. همین برداشت کیفیت و لذت داستان را تعیین می کند و سک

به برلین، سنت پیترزبورگ، تاشکند، هرات، کراچی، کلکته، سنگاپور، هانگ کانگ، توکیو میرود و بعد دو باره 

بطرف فیالدلفیا بر می گردد. سکات در هریکی از این نقاط، مردم بلند نظری را می یابد و با آنها پیرامون پیگیری 

تبادل این نظریات با افکار تازه و بدیع متفکرین بزرگ و ۀ سعادت در طول تأریخ بحث می کند. حیطـ زندگی، آزادی و

اثرات افکار شان باالی جامعه، ساینس، فلسفه و دین پر شده است که هر کدام شان نظر به طرز راه فکری شان بخاطر 

ۀ هاند بشیر احمد زکریا ناول الهام بخشی در باررسیدن به زندگی بهتر برای تمام بنی نوع بشر مبارزه کرده اند. پو

ۀ استقالل امریکا و قانون اساسی امریکا مسجل شده اند به رشتـۀ آرمانهای آزادی و حقوق بشری افراد که در اعالمیـ

 تحریر در آورده اند. این آرمانها کلمات ساکن و غیر متحرک به روی کاغذ نیستند که در جیب سکات باقی مانده باشد.

قلب خود با خود هر جا می برد. ۀ این آرمانها، آرمانهای زنده و جاویدان اند و سکات آنرا در جیب خود نه بلکه در خانـ
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هر چند بیشترین بخش داستان در بیرون از مرز های امریکا بوقوع پیوسته ولی با آنهم سکات به هر جای دنیا که سفر 

ای امریکایی اش با اوست. زکریا که یک امریکایی افغان االصل است می کند محبوب ترین و گرانمایه ترین ارزش ه

محبت و عشقش را به این ارزش ها خالصانه نشان داده اند، پوهاند زکریا منحیث متخصص، طبیب، شاعر، ساینسدان، 

 امریکایان باید از آن الهام بگیرند.ۀ فیلسوف و تأریخدان، داستانی را خلق نموده که همـ

 

 و الیزابت گولد جرلدپاول فیتز 

 

 

   اثر قهرمان ماللۍ     

 زیبا و شیوا بیانِ  با تاریخی

دهلی - استاد پوهنتون جواهرالل نهرو ع . رشید   

-------------------------------------------------------------------

- 

بشیراحمد زکریا را که با  پوهاند داکتر رسردا از درین روزها دوست عزیز وپُر کارم جناب آریا صاحب نوشته          

جالب وخواندنی یافتم،  برایم فرستاد که بدون شک آنرا نوشته   استفاده ازمنابع مهم و دست ناخورده نوشته و تهیه دیده اند

قلبت مانند  و که : سردارعزیز، قلم ات پُر رنگ طوریکه حتی بدون وقفه آنرا مطالعه کردم ودلم برایش دعا کرد

 گنج پُربها را با قلم شیوا و که این صاحب عزیز مهروطن دوستی! همچنان برای آریا از شاداب و لبریز کالن اتپدر

   .بند زبان شیرین دری کرده اند گردن خود رسای

 

تدقیق  ۀسالیان مدیدی چشم انتظار کتاب فرزند مهتر سردار محمـد ایوب خان بودم؛ همان کتابی که دودهه قبل وعد

استاد نشانه ی دیده نشد، اگر استاد این  شاد روانۀ را مرحوم استاد کاکړ داده بودند ولی تا اکنون از آن وعدوچاپ آن

اثررا تصحیح وترتیب نموده باشند امید است فرزندان شان کتاب مزبور را در دسترس عالقمندان قرار دهند تا استفاده 

این دوره  ۀدربار ه از اسناد انگلیسها را در آرشیف های هنداز آن عام گردد. من با آنکه هزاران صفحه ی ناخواند

سردار ایوب خان و امیر محـمـد یعقوب خان خوانده ویاداشت کرده ام ولی ترجیح می دادم که اگر من  ۀبخصوص دربار

بخاطر درجوار زیات امام اعظم علیه رحمه که با نام اش نیز افندی  ۱۸۸۸)متولد سال  کتاب سردارعبدالقادر افندی

م نوشته ۱۹۱۴ارادت به امام اعظم اضافه گردیده است و اولین داستان کوتاه زبان دری فارسی تصویرعبرت که درسال 

پدر قهرمان اش دیده و بعد از  ۀرا و آنهم که داکتر صاحب کاکړ روی آن کار کرده باشد در بار شده است ازوی است(

لت بود که تا کنون نیز اسناد مربوط به ایوب خان را به تبرک از شرق آن درباره چیزی بنویسم بهترخواهد بود. همین ع

به غرب می برم و میاورم. اکنون نوشته ی داکترصاحب زکریا درین راستا روزنه ی بسوی شناخت وتحقیق درباره 
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گشت به قهرمان میوند و سردارایوب خان فاتح میوند است که مدت بیست و پنج سال را در انتظار بر ۀماللی دوشیز

وطن در پښتونخوا سپری کرد، ولی با درد و دریغ این آرمان را به گور با خود برد. و آن سلسله ی از مبارزه آزادی 

خواهی که از قهرمانی دشت سوزان میوند آغازو الی پایان زندگی وی همچنان دوام داشت، با مرگ این ساالر روبه 

 سطور ماندگار تاریخ گشت، دیگر قدح بشکست وآن ساقی نماند...  خاموشی نهاد وتنها نقش پایش مانند این نوشته،

 

بلی ،در کتاب داکتر زکریا پیرامون مساله آزادی خواهی وجنبش آزادی خواهی افغانها آنهم ازچشم دید یک شخص 

افغانها  سوم، اولین امریکایی که با سرداران حکمران نیمه ی قرن نزدهم آشنا می گردد و با آنها درجنگ آزادی برحق

سهیم می شود برای هرخواننده چیزی جالب و فراموش نا شدنی است بخصوص که این رشته از پدر به پسرمحول می 

شود و ایشان نیز با همان روحیه آزادی خواهی که با استفاده از قانون اساسی امریکا در ذهن وضمیر اش خلط ملط شده 

نند سردارایوب خان و صدها همرزم وهم بزم شان می پیوندد. است با یک نسل جوانتردیگری از آزادی خواهان ما

داکتر امریکایی با کرکتر نهایت انسانی آن با حوادث افغانستان )نه با روحیه تهاجمی کنونی( برخورد می کند. آنچه 

ی وبرتانیه( صدا آرمان مبارزه واقعی یک ملت که با دست خالی با مشت و کلنک در برابر دو ابر قدرت )روسیه

مقاومت اش را بلند می کند آنرا بدون کم وکاست آن بحیث داعیه ملی وانسانی افغان ها جلوه می دهد که در 

  تصویرسازی صحنه های واقعی تاریخی کار داکتر زکریا جایش بی جوره و بی غل وغش می باشد.

 

مایان گردید همانا تشریح و معرفی دو چیزی که برای من درین داستان و یا این جریان واقعی تاریخی درقدم اول جالبترن

ـیات و با اسناد ئکرکتر تاریخی سردارمحـمـد ایوب خان فاتح میوند و دختری خوگیانی تبار قندهار ماللۍ نامدار با جز

 جدید بود؛ طوریکه یاد آورشدم هزاران صفحات ناخوانده در زمینه جمع آوری کرده ام، و اگر توفیق رفیق شد و از غم

این ناموران  ۀوزی و روزگار فـُرصت یافتم آنرا منظم و منسجم خواهم کرد؛ طوریکه معلوم است دربارروزمره ر

تاریخ معاصر تاکنون بدون چند مقاله ی کوتاه دیگرحقایقی تاهنوزهم نانوشته مانده است. تنگ نظرها و مریضان ستم 

نامدار تاریخ معاصر ما مذبوحانه و شیادانه نه تنها ساالری و ستم خواهی حتی از نامها و قهرمانی های این دو گــُـرد 

انکار کرده بلکه کارکرد هایشانرا از انظارعامه نیز بدور نگهداشته اند. غازی ایوب شاهد داغ ترین حوادث تاریخی 

تساهل  مطلقه خود با دیورند ۀهند بود. همانروزیکه امیرعبدالرحمن با اراد ۀکشور و نظام استعماری انگلیس در نیم قار

این خط  دیورند را برسینه ی کشور، که حدود اش را احمد شاه بابا ابدالی و یا قبل از تعین کرد و خط نافرجام و بد اختر

بیانیه «   داشت و گفت : ـهئنگهداشته بودند، منظور نهایی ساخت، ایوب خان یک جمله جانانه ی را به مأمورانگلیس ارا

، بیانیه ی نهایت مهم بود، بخاطریکه ـ چنین بیانیه ی راهیچ امیری درقبل نه  ـه داشتئی را که امیر به دربار خود ارا

همچنان ایوب خان سخنان خود را ادامه « گفته بود، باوردارم که درطول وعرض افغانستان اثر خود را خواهد داشت.

اد موافقه ها و اسناد را امضا نماید، مراد امیر ازین بیان تزویر و فریب دادن بود، او میتوانست با هر تعد»می دهد : 

آرشیف ملی هند.(  –نوامبر  ۱۸،  ۱۸۹۳سال  ۱۶۸)سند شماره « ولی مناسب نبود چنین بیانیه ی را ایراد میکرد ... 

این نامه را مسؤول امورایوب خان به فارن سکرتری هند شش روز بعد از امضای دیورند فرستاده است. مأمور مذکور 

همچنان  «نوامبر( توسط کسی به سردارایوب خان آورده شده بود. ۱۸یانیه ی امیر قبل از مالقات وی )ب»می نویسد که 

به  ماللی میوند ناشنوده های اند که تا کنون دراسناد تاریخی ما بسیارکم به نظر رسیده است. ۀتذکرات داکتر زکریا دربار
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را که من درین اثر حین مطالعه سریع خویش یافتم با  هرصورت با اجتناب از طوالت کالم، نکات جالب و مطمح نظری

 اختصار این است:

  

مسجد مشهور بی بی خانم درسمرقند نوشته اند که حتی برای هنردوستان  ۀداکتر زکریا معلومات جالبی را دربار یک :

وشه ی مسجد ازین مسجد تأریخی دیدن کردم؛ در گ م ۱۹۸۸و باستان شناسان خالی از دلچسپی نیست. من درسال 

یاد می شود؟ پیره مرد گفت بی بی خانم ازیک پیر مرد تاجک تبار سمرقندی پرسیدم که چرا این مسجد با این زیبای بنام 

: این مسجد را ملکه ی امیر تیمور لنگ که برعکس امیر، خانم متقی بود بخاطر استقبال فتوحات و برگشت فاتحانه ی 

کرده است. هنر آفرین و نقاش این بنای هنری از هنرمندان و نقاشان بی همتای وی به سمرقند وطن ما تاجکان، اعمار

دوران خود بود؛ نقاش هنرمند اتفاقاً از رسیدن تیمور خبر میشود و با شنیدن آن کار بنای مسجد را که به اتمام رسیده بود 

او را قبول  امی می فرستد که اگر شرطو تنها کار یکی دو روز مانده بود، معطل قرار میدهد و به ملکه بی بی خانم پی

ننماید کار را نیمه کاره خواهد گذاشت. بی بی خانم در مقابل پیام هنرمند اخطار صادر کرد و گفت اگر انکار کنید ترا 

خواهم کشت. هرچه پول کار داری برایت می دهم درفکر آن مباش بخاطریکه تیمورجهانگشای ما ده روز بعد به 

فرستاد و گفت که به پول احتیاجی ندارم، آنچه میخواهم چیزیست که باید شما خود  معمار دوباره پیام سمرقند می رسد...

تان آنرا به من محول کنید. هنرمند که مردی با ذوق و مغرور برهنرش بود و کسی دیگر نیز نبود که با آن مهارت 

کشتن و هر سزای دیگری که ملکه الزم میدارد  ۀدنقاشی ومعماری وی را انجام دهد دوباره پیامی فرستاد که : من آما

استم ولی کار را انجام نمی دهم، ملکه وی را نزد خود خواست وهنرمند آنچه آرزوی وی بود طالب آن شد، معمار با 

 تا من ترا اولتر از تیمورلنگ نه بوسم کار اتمام مسجد امکان ندارد ... ملکه با ذوق به ملکه گفت : آرزوی من این است

مأدونان چنین کردند ولی معمار بازهم راضی نشد، شایعـه ی  قهر امر کرد که وی را به زندان ببرید و شکنجه بدهید...

آمد آمد تیمور نیز تند تر شده رفت، چون کاری نقاش ازتوان کسی دیگربا البود ... بعد ازچند روز بی بی خانم مجبورشد 

ود بجا آورد ونقاش باکمال ملکه را بوسید وکارش را دوباره آغازکرد وبا نقاش را نزد خود خواست وآنچه خواسته اش ب

 آخرین بوسه های ملکه کار این بنای بی همتا به پایان رسید وقتی تیمور آمد آنرا دید از فرط خوشی آنرا بنام بی بی خانم

 مسمی ساخت... 

 

وف زکریا خان بحثی جالبی و نوی در دو : معرفی کارنامه های شخصیت فعال سیاسی و فرهنگ دوست سردار معر

زمینه است. کار نامه های این سردار شجاع و ادب دوست از زمان شیرعلی خان الی زمان روزهای مهاجرت اش به 

بررسې ومعرفی گرفته شده است و این سردار از همان آوان جوانی مصروف امور خیرخواهی و خیر اندیشی میان 

خان ازسرداران معتدل و دارای موضیعگری عاقالنه در برابر حوادث داغ نیمه دوم و برادران مدعی قدرت بود. زکریا 

اوایل قرن بیستم بود. بدون شک زکریا خان یکی ازسردارانی بود که رابرت نتوانست وی را مانند دیگران به نفع خود 

مدافعین آرمان های ملی مانند وعلیه منافع ملی استخدام نماید ازینرو وی درجمع سردارانی چون سردار ایوب خان و 

رهبرانی چون مال مشک عالم ومیربچه خان ومحـمـدجان خان و مالی لنگر و فیض محـمـدخان لوگری وغیره بشمار 

شاعر و  خدمات فرهنگی وی پیرامونۀ در بار آمده است. مؤلف به مهارت های ادبی سردار زکریا خان بخصوص

لمعانی میرزا عبدالقادر بیدل که چه کارهای را انجام داده است روشنی ابوا فارسی -ایجاد گر وعارف زبان دری 

میاندازد. ذکر این سردار فرهیخته درجمع اولین بیدل شناسان افغانی واولین کسی که درگرد آوری دیوان بیدل تالش 
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ل شناسی بخرچ داده است و بدون شک برای ما شاگردان ادبیات زمینه ی جدید تحقیق است که باید بربخش بید

دیوان بیدل باید انجام گردد.  ۀدرافغانستان عالوه گردد و کار جدیدی بر این مرد دانشمند و ادیب بحیث اولین گرد اورند

وی نیز چیزی های زیادی خوانده ام ولی انچه را که داکتر زکریا نوشته اند جالب و گفته های ناخوانده ونا  ۀمن دربار

تان وحتی شاگردان تاریخ معاصر ازآن اطالعی نداشته اند. من هم اینجا فقط یک نمونه شماری زیاد ازدوس بود کهۀ شنید

داودشاه خان   ی آرشیفی را درحق این سردار ادب دوست و بیدل شناس با شما دوستان شریک می سازم به گونه زیر :

ان به انگلیسها پناهنده شد به اصطالح امروزی سرلشکر و یا وزیر دفاع یعقوب خان بود وقتی امیرمحـمـد یعقوب خ

ایشان برعکس مستوفی حبیب هللا خان و شاه محـمـدخان ازچنه زدن با انگلیسها انزوا برگزید وفکر می کرد که بدینگونه 

ازشر انگلیسها در امان خواهد ماند. اما برعکس انگلیسها نیز نظر به دیگران زیاد تر متوجه وی بودند و همزمان با خلع 

وی رانیز به هندوستان انتقال دادند؛ وقتی ایشان  یز تحت مراقبت قرارداد و مدت شش ماه در کابل ماند بعداً امیر وی را ن

درکلکته زیرنظارت بود انگلیسها از ایشان خواهش کردند که مشوره خود را بخاطر کنترول خوب وبهتر افغانستان به 

خاص با رسوخ و سرداران را باتمام امکانات مادی ومعنوی نقش اقوام، اش ۀایشان یک راپورمکمل دربار آنها بنویسند.

که در افغانستان برای ماندگاری رول انگلیسها وجود داشت درین راپور درخدمت انگلسیها قرارداد و نوشت )این راپور 

که ( این راپور درباره سردارزکریا خان  ۲۱) را بنده ترجمه کرده ام که دروقت مناسب نشرخواهم کرد( در شماره

انگلیسها وی را ازصحنه سیاست ونفوذ خود رانده بود و او را درلیست دشمنان خود قرارداده بود به حکومت هند 

 زکریاخان و وزیر شاه محـمـد خان یک اشتباه دورنگهداشتن و درانزوا قرار دادن»مشوره می دهد و می نویسد : 

رد کارکردن و قابل کارگرفتن بود. او یک مال ی بانفوذی بزرگ بود، زیرا اولی مرد بی گناه و بی غرض بود د دومی م

) نامه به امضای داود   «بود اگر ایشان بکارانداخته شود میتواند برای حکومت )انگلیسها( یک خدمتگارخوبی باشد ... 

 م کلکته ( ۱۸۸۰جنوری  ۲۸شاه ، 

 

و  را نیز با استفاده از اسناد نهایت مهم سه : داکترصاحب زکریا درین اثرخود موضوع انتقال سردارمحـمـدایوب خان

موثق تشریح نموده است. این که ایوب خان چطور از ایران به بغداد و بصره و از آنجا به هندوستان انتقال داده شد بحثی 

فاتح میوند  ۀاست واقعآ گنگ ومبهم؛ اسناد تاریخی ما در برابر این موضوع که واقعاً یکی موضوع درخور تحقیق دربار

می باشد خاموش اند. در اکثر آثار تنها ذکرشده که از ایران به هندوستان آمد و یا توسط انگلیسها به آنجا انتقال داده شد 

یکه توانسته مطابق به ئتا جا ... داکتر زکریا درین نوشته ی خود تمام جریان انتقال سردارایوب خان را به هندوستان

م به هندوستان انتقال شده است انگلیسها  ۱۸۸۸ نموده اند. سردار ایوب خان در اسناد وجریان واقعی تشریح و درج ناول

سقوط  م روی دست گرفته بود، درآرشیف هند اسناد زیادی در رابطه وجود دارد که ۱۸۸۱انتقال او را ان از سال  پالن

عملی می شد. انگلیسها  دگی تامکندهار، بعداًهرات، همه مطابق یک پالن منظم انگلیسی بود که با مهارت تام وبا سنجی

دشمنان سرسخت شان درافغانستان می باشد. اگروی ۀ زمر بعد ازشکست شان درحماسه میوند درک کردند که ایوب از

هند با خطرجدی روبرو خواهد شد. ازطرف دیگر چون  ۀبا روسها دست را یکی سازد روزگار انگلیسها حتی درنیم قار

لرحمان خان نیز درشک بود ازینرو از موقع استفاده کرده سردار ایوب خان را نیز مانند اعتماد شان هنوز بر امیرعبدا

برادرش یعقوب خان باالثر فشارهای فارس مجبورکرد تا ازصحنه ی مقابله یعنی افغانستان بدور برده شود. موضوع 

کرد با لندن نیز درمشوره قرار  انتقال سردار با معیت تمام اراکین و وابستگان شان که ایجاب مصارف هنگفتی را می

م تکمیل گردید. سردار با اراکین شان که تعداد شان دراسناد  ۱۸۸۸ید لندن روند انتقال در سال ـئگرفت که بعد از تا
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( نوشته اند. ۸۱۴) معاش شان ثبت است . داکتر زکریا این تعداد را ۀ( تن با ذکر نام ها وانداز۳۳۰) انگلیسها ازعراق

سناد مغایرت دارد. ولی باید گفت که این تعداد درهندوستان ازین هم اضافه تر گردید زیرا شمار زیادی که با این ا

ازهواخواهان سردارایوب خان ازطریق صوبه سرحد و بلوچستان نیز قبل از وی به هندوستان رسیده بودند. به 

ـه اسناد دقیق توجه اش را ئتام و با ارا هرصورت طوریکه قبآل اشاره کردم داکتر صاحب زکریا به این موضوع با دقت

مبذول داشته است . بازهم یک تلگرام از اسناد آرشیفی را با دوستان شریک می سازم تا در رابطه با کسانی ودوستانی 

که ازین جریان تاریخی آگاهی دقیق ندارند شاید درتحقیقات شان کمک نماید. درتلگرامی که ازطرف وایسرای به 

 بریتا نیا به لندن فرستاده شده است می خوانیم : وزارت خارجه 

مشهد به این باور است که اگر با ایوب کارصورت گیرد، دولت باید  ۀتلگرام تامسن از تهران مشعر است که نمایند» 

برای ایشان فرصت را مهیا سازد تا وی را به هندوستان بیاورد. و اگردولت چنین نکند امکان آن متصور است که 

فته می توانم که سردار به روسیه پناهنده شود. آیا شما آرزوی این را دارید تا درباره گامی بردارید . من دراین باره گ

)ازطرف   «اگرایشان درپنجه های روسها افتاد، بسیارمشکل خواهد بود که عبدالرحمان خان درچنگال ما بماند ... 

  ( ۱۸۸۱سال  جوالی بخش خارجه آرشیف هند ۲۱۵ لندن ، شماره به سکرتر خارجه اجمیر–ویسرای 

 

بخشی دیگری است که به زیبایی این کتاب می افزاید، داکتر  عالمه سید جمال الدین ۀچهار : درین اثر بحث جالبی دربار

گیرد.  زکریا سید را با تمام کماالت و جماالت اش با تمام درک و دانش معنوی اش که در دربار کابل دارد به معرفی می

هانی خود سید که در افغانستان بوده وهنوز هم به اوج شهرت ج ۀخواننده درالی این بخش می تواند معلومات دربار

نرسیده است و یا کم تر رسیده است بخواند. درک سید از زندگی اجتماعی و قوانین بشری حتی قانون امریکا و نظرش 

درین باره که حتی درین روزهای که ما تمام امکانات دسترسی به علوم را هم داریم ازآن نا آگاه ایم حقایقی است که سید 

زیبای نگارش خود معرفی میدارد. روحیه ی زیست باتفاهم وگسترش این  را و زندگی وی را برای ما با پرداخت

مفکوره دربخش مطالعه سید جمال الدین افغانی در پرتو نخبه گان علم وفرهنگ وعرفان دیرینه چون موالنا سنایی 

ت واین همان وسعدی ودیگران ارزشهای اند که درین اثربا تمام باریکی های علمی وتاریخی وعرفانی آن شکل یافته اس

ارزشهای اند که بشریت برای آن ازهر وقت دیگر برای بقای خود ضرورت دارد و باید برای تحقق آن جنبش مانند 

جنبش سید در سراسرجهان خاصتا درعصر پُر آشوب و خطرناک ما که بشریت اکنون درلبه ی وحشت اتومی هم 

 دست بکارشود.  درشرق وهم درغرب قراردارد

 

بزرگ زبان بنگالی رابیندرانات تاگور با سردارایوب  ۀرجالب وخواندنی می خوانیم که شاعر و نویسنددرین اث پنج :

و صدرنشین قبلی انگلیسها شهرتاریخی وزیبای  خان فاتح میوند ضمن توقف کوتاه سفرش به جاپان در اولین قرارگاه

چون موضوع  ده بود دیدارجالبی داشته است.کلکته )اکنون کالکاته( درضیافتی که به استقبال فاتح میوند ترتیب ش

تاگور و رابطه اش با تاریخ و فرهنگ افغانها را نباید بایک  ۀتاریخی است باید درباره کمی مکث کنیم و معلومات دربار

دیدگاه سطحی بنگریم. تاگورشاعر و داستانویس و شاعرملی هندوستان است که دربنگال تولد یافته و درهمان اولین 

نگلیسها کالکاته تحصیل وآموزش خود را تکمیل نموده است. بحیث یک هنرمند بنگالی که دریک خانواده مرکز ا

زمانی درهندوستان و بنگاله به  اشرافی تولد یافته بود درهنر آفرینی خود نیز در سراسر هندوستان در اوایل قرن بیست

هندوستان از طرف اقشارگوناگون چهار صد  اوج شهرت خود رسید که داستان مشهور )کابلی واال( اش درسراسر
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ملیونی هندوستان مورد استقبال گرم قرارگرفت. کابلی سالها قبل از اثر )گیتانجلي( که در دهه ی اول قرن بیست جایزه 

نوبل را نصیب گردید نوشته شده بود اثری بود که شهرت اش تا ایجاد گیتانجلي به اکناف هندوستان وافغانستان رسیده 

من به این باورم که هنگامه ی داستان کابلی واال سبب گردید که دنیا متوجه تاگور گردید ودر تسلسل با کابلی واال  بود.

نوبل درآسیای جنوبی به جهان معرفی نماید. مالقاتی که میان تاگور  ۀجایز ۀگیتانجلي توانست تاگور را بحیث اولین برند

یچ سندی ثبت نشده است. من چندین بار از شانتی نیکتان بحیث مهمان و و فاتح میوند صورت گرفته است تا کنون دره

لکچردهنده درباره تاگور و اثرگذاری تاریخ و کلچر افغانی به آنجادعوت شده ام ولی درباره تنها در بعضی ازنوشته 

اشت. شاید اثر همین دیده ام که تاگور با یک شهزاده افغان درهند مالقات کرده است ولی توضیحاتی در رابطه وجود ند

 م به نامه ی شاه امان هللا خان که توسط مجتبی علی معلم بنگالی در کابل ۱۹۲۸مالقات باشد که تاگور درسال 

بخاطردعوت اش بکابل آورده بود جواب مثبتی داد که با تاسف با آغاز هرج مرج سقاوی آن سفر تاگور به کابل نیز 

د که با تمام همین خاموشی کشور و مردم اش را ازصمیم قلب دوست داشت و با اتفاق نیفتاد. تاگور شعله ی خاموش بو

درایت نهایت عالی در پی آزادی آن بی صبرانه کوشا بود و با تمام حلقات آزادی خواهی هند و بیرون از هند روابط 

ه ی خاموش بود. از مستقیم وغیرمستقم داشت، با گاندهی هم دوست بود و با سوبهاش بابوهم. ولی عمل اش عمل شعل

با انجام قتل  هر حرکات آزادی خواهی بخصوص در افغانستان که توسطه شاه امان هللا خان عملی می شد آگاهی داشت،

امتناع ورزید و آن عمل را بحیث یک عمل وحشیانه با رد این امتیاز « سر»عام جلیانواله در امرتسرهند از امتیاز ولقب 

تاگور از تمام قهرمانیهای ایشان اطالعی داشت و از وی بحیث  ا فاتح میوند معرفی می شودانگلیسها تقبیح کرد. وقتی ب

یک قهرمان ملی استقبال نمود وصحبت را روی موضوع قهرمانی وی و داستان کابلی واال اش را درمیان گذاشت و 

غانها و پتانها با تصوی رنهایت آنرا در رابطه دیرینه دو مردم هند و افغانستان در پرتو حس صداقت و ایمانداری اف

انسانی و ایمانداری توضیح می دهد طوریکه فاتح میوند از تمام آنچه که تاگور می گفت آگاهی عام داشت وهم تاگور این 

تصویر پرداز و نگارگر با زیبایی با تمام نبوغ و شعله های خاموش اش مردی آشنای برای سردارایوب خان بود. و این 

که تا این دم افغانها با نام و کارکردهای تاگور چه در افغانستان و چه در خارج ازآن اشنایی کامل داشتند.  نشانه این بود

م باالثر تشویق پورداود استاد میهمان فارسی پوهننون ویشوابهارتی به شیراز بخاطر  ۱۹۳۶تاگور زمانی که درسال 

شت دل خوشی ازین سفرنداشت زیرا که وی تا هنوز هم در بازدید از مزارحافظ عازم آنوال گردید وقتی از آنجا برگ

ایران با مقایسه افغانستان شاعر و نویسنده ناشناخته مانده بود. به هرصورت این موضوع نیز در اثر داکترصاحب 

 زکریا بامهارت خاصی بحیث یک بحث نهایت جدید و قابل توجه برای اهل موضوع قلمبند گردیده است. 

 

درالی این اثر برایش جوابی مناسب تدارک کرده می توانید.  میوند به جاپان رفت؟ این سوالی است که چرا فاتح  شش :

رفتن ایوب خان به جاپان در سناریوی فریب دهنده ی انگلیسها اصأل مطرح نبود، ده ها مکتوب از لندن و از شمله و 

دند که وی را بخاطر نشان دادن قدرت دهلی وجود دارد که این موضوع را بار اول انگلیسها طوری مطرح کر

م بدینسو طرح  ۱۸۹۲امپراطوری بریتانوي به مرکز آن یعنی لندن بفرستد بدین معنی که مقدمه ی این سفر از سال 

یکه اسناد نشان می دهد این پروپاگنده در ذات خود یک مانوری بود که به شکل ماتقدم که از ئریزی شده بود؛ تاجا

یر نگهدارد و از طرف دیگر به امیرعبدالرحمان نیز نشان دهد که اگر از فرمانبرداری بریتانیا یکطرف وی را غافل گ

تیار نزد شان آماده تسلیم قدرت در کابل است. روی این اصل این موضوع  سرباز زند الترناتیف مناسب ولندن دیده اش

م حتی مصارف سردار با دوتن  ۱۸۹۵ رسالهرسال در موقع خاص گرم می شد و بعداً دوباره به سردی می انجامید. د
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معیتی اش نیز تعین گردید ولی زمان زیاد نگذشته بود که نامه ی از ویسرا آمد و سفر وی را تا مدت نامعلوم معطل 

 )رفتن به لندن نشد امسال کشمیرمی روم  قرارداد و همان بود که مأیوسانه به مامورموظف ازطرف دولت هند گفت :

م دوام کرد؛ درهمین سال ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵اشید ؛ درآنجا شکارمی کنیم ... ( واین قصه دنباله دار تا سال شما نیز بامن ب

امیرحبیب هللا خان از طرف ویسرای به هندوستان دعوت گردید که جریان این دعوت را مفصآل درالی این کتاب 

ی این بود که امیرحبیب هللا خان ومصاحبان لی که درین رابطه باید فراموش نکنیم یکئمطالعه کرده میتوانید. از مسا

زیادتر از موجودیت سردارایوب خان و یعقوب خان درهند همیشه درهراس بودند که این هراس وتشویش خود را توسط 

نامه های مکرر به اطالع مقامات انگلیس رسانیده است. که من یکی ازین نامه ها را که به آدرس ویسرای فرستاده 

   ن نقآل تقدیم میدارم به گونه زیر :خدمت شما دوستا

 

 بعد ازسالم واحترامات ؛ » 

سفر سردارمحـمـد ایوب خان  ۀم دربار ۱۹۱۳ جون ۱۱ مطابق ۱۳۳۱شعبان  ۱۲نامه ی شما جاللتمآب را که به تاریخ 

ید که شما من مفهوم نامه جاللتمآب شما را درک کردم؛ جناب شما تصریح کرده ا به کشمیر نوشته اید بدست آوردم.

ید آنکه زمامداران اسالف شما آنرا درباره سردار موصوف و جنبش طرفداران وی ئنمیتواند از آن اصول عدول نما

شما تنها مسوول آنچه استید که از طرف این گروه مهاجر سرزده می شود. جناب شما به  متعهد شده اند سرکشی کنید.

زه داده نخواهد شد که از مرکز سرینگر به کدام صوب دیگر برود. و گفته این نکته نیز اشاره کرده اید که به سردار اجا

اید که فرار وی ازالهور ممکن خواهد بود لیکن از ینجا نه، من درک کردم که شما با تمام کنجکاوی های تان مناسب 

این را درک کردم که دانسته اید و اجازه داده اید که سردار باید بخاطر صحت یابی خود به کشمیر برود. درعین حال 

وپیروان  شما به آن مأمورمؤظف که برای ایشان مؤظف شده است وظیفه سپرده اید که دایم الوقت مراقب جدی ایشان

اش باشد. واطمینان داده اید که درآینده نیز ایشان طوری که من آرزو دارم تحت مراقبت خواهد بود. من تمام محتوی 

 ۀتوقع من این که درآینده نیز هر تصمیم که دربار ن خوشی دهنده و اطمینان بخش بود.نامه شمارا فهمیدم ازینرو برای م

سردار و طرفداران اش گرفته می شود مانند که درین نامه مرا مطلع کردید، مرا درجریان بگذارید و ما را جهت 

 ۱۸  ، ۱۳اف  ( ۱۸-۱۷) شماره ) نامه به ویسرای ازطرف امیرحبیب هللا خان، «ـن سازید.ئاطمینان خاطرم مطمـ

 آرشیف ملی هند (  ۱۳۳۱ششم شوال  - ۱۹۱۳سپتامبرسال 

 

امیر به تاریخ معینه که داکتر زکریا نیز دقیق با روز و ارقام از آن یاد آور شده است از راه خیبر وارد هندوستان شد. و 

و ازطریق کراچی و بمبی )ممبی همین سفر باعث گردید تا سردار ایوب خان را از هندوستان به سفرجاپان بفرستد 

مدت دوه ماه و اندی سفر هندوستان  کنونی( از طریق راه دور و دراز بحری به سفرش پرداخت. و امیر با خاطر آرام

یات ئاش را ادامه داد )جریان این سفر را مکماهن میهماندار رسمی امیر در اضافه تر از یک صد صفحه با تمام جز

زبان پشتو با مقدمه و توضیحات مشرح به تأکید جاللتماب ننگیالی طرزی ترجمه نموده ام؛ و  نوشته است که من آنرا به

 ولی تاکنون چاپ ناشده مانده است(  –این سفر و شخصیت امیر می باشد  ۀیکی از جالبترین اثر دربار

 

ی نیز زیسته است . این درین اثر در یک جای میخوانیم که ایوب خان برای مدتی کوتاهی در دره سرد دالهوز هفت :

شهرک اکنون مربوط به ایالت هیماچل پَردیش هندوستان است و یکی ازتفریحگاهای تابستانی هندوستان است، و در 

قالت مرتفع همالیا موقعیت دارد و درآن زمان شکارگاه انگلیسها والرد دالهوزی بود و منطقه دارای موسم وهوایی 
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برای مدت کوتاه درین شهر با خانم دومی سردار افندی )بلقیس( که دختر یعقوب  بسیارخوب می باشد. سردارایوب خان

خان بود زیسته است. در آرشیف هندوستان نوشته های به قلم ایشان یافتم که بخاطر سرپناه به دولت انگلیسها نوشته 

دار افندی دو خانم داشت یک زندگی داشتند. سر است. واین نوشته همه در زمانی نوشته شده است که ایشان در دالهوزی

خانه که درالهور داشت در آن خانم اولی اش زندگی می کرد و بلقیس نیز از حکومت خواستار خانه مشابه دریکی از 

شهر ها مانند الهور و یا پیندي ومری شده بود ولی حکومت افندی را مستحق یک خانه میدانست واین قصه و دعوی 

حکومت دوام کرد. فاتح میوند یک سال قبل از وفات اش به این شهر آمده بود و زیاد  شاهدخت بلقیس برای چند سال با

(  ۸۷) ۲۰۰۱که درسال  اینجا نه مانده بود. یکی از نواسه های شان )بی کی مادر( دختر شیر احمدخان پسر یعقوب خان

رگرمی های تابستان برای مدت کوتاه ساله بود در دهره دون برایم گفت که فاتح میوند در دالهوزی تنها برای شکار و د

مدت بیست روز  ۲۰۰۲ میامد ولی بلقیس با افندی جان برای مدت زیاد درآنجا زیسته است. من در ماه جون سال

رخصتی تا بستانی را درهمین شهرک خوش آب هوا با خانواده ام سپری کردم و زیاد تالش نمودم آنجا های را دریابم 

د ولی بخاطریکه شهر اکنون چهره وساختمانهای قدیمی را ازدست داده بود نتوانستم جای بود که سرداردرآنجا زیسته بو

باش سردار را دریابم. درهمان شهرک زیبا شعری بزبان پشتو که طرح وعنوان آنرا خانمم تخییل پردازی کرده بود 

 یعنی )برقدم های شاهدخت( سروده بودم که درآن آمده است : 

 

  د شهزادگۍ پر پلو

 دغو رنگینه درو کې،  دلته په

 یوه پښتنه شهزادگۍ هم اوسیده، 

 د یوه پښتون سردار لور، 

 د یوه پښتون شهزاده د سترگور ... 

 دهغې نوم بلقس و، 

 او یوه په حسن پسولل شوې څیره ، 

 دلته راغلې وه، دیره وه دلته، 

 پالر یي پاچا و هلته، 

 د میوند زمری  تره یې ایوب و

 ۍ سره اوسیده دلته، چې شهزادگ

 دلته راغلې وه، همدغه سیمه ، 

 دوی ته کابل ایسیده ... 

 او د کابل په مینه یې دغو درو ته کتل.

 وایی چې هر سهار به دلته کله لمر راجگ شو، 

 دې به هغه ته کتل، 

 اوبیا به الس په دعاشوه، 

 کله یو پای ولري؟  خدایه ! دا شپې ورځې به هم

 مساپرو ملنگان په خیال ونه گوري ... څو موږ ته څوک د 
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 ای زما پاکه ربه، موږ خو له دې آوارگۍ وساته ... 

 دهغې نوم بلقس و. 

 او یوه په حسن پسولل شوې خوږه ... 

 له دغه ځایه وروسته وکوچیده ، 

 دغه درې هم ترینه پاتې شولې، 

 ډیرې شپې، ډیرکالونه بیا په الهور کې وله، 

 یې خدای قبوله نه کړه .او د کابل پرلور دعا

 نن له هغې ورسته ، 

 ددغو هسکو څوکو، 

 ددغو شنو ونو د شڼ په شرنگ کې، 

 تصویر زه هم جوړوم ...  دهغې، هغه نیمه خوا

 ورته ،  او داسې شو چم

 لکه چې زه هم هم نن په دم یم، 

 لکه دوی دلته وو، 

 له هغو وروسته گوره، 

 زادگۍ په شانې، شه او د سپین مخې نن د میوند د اتل

 دلته راغلي یمه ... 

 او خپل وطن لکه هغوی دغو درو کې گورم، 

 خو خدای خبرچې زه به هم ورشم .... ! 

 دالهوزی ، هیماچل ، 

  ۱۷ کال دجون ۲۰۰۲د 

 

 خاتمه ونیتجه : 

 

ین زمان ندارد. نوشتن تاریخ وتعمیم حقایق تاریخي دیگر با زبان خشک ودیکته یی چسپی بردل ها و مغزهای انسان ا

انسان دوران ما دیگر انسان جستجوگر و منتقد خود و محیط خود است. وقتی با یک طفل این زمانه صحبت خود را از 

صدای خود  مسیر منطق کمی به بی منطقی تغیرمی دهیم بایک هیجان کامل بدون آنکه فکر کند که توکیستی و او کیست

ید معنی یی ندارد( پس ماهم باید خود را موزون با همین حالت قراردهیم و ئی گوید ؟ )آنچه مئرا بلند می کند: چه می گو

باید بخاطر ابراز فکر و نظرخود شیوه بیان جالب وجذاب را جستجو نمایم. اگر ما بتوانیم زندگی وحقایق گذشته مان را 

مانی ازچلش باز نماند. وا گرچنین به شیوه جالب به جامعه ونسل آینده انتقال دهیم این امکان متصور است که تا یک ز

انتقال  ۀنکنیم شاید که تمام داشته های ما آنچه برای ما مهم است بدون درک و معرفی آن، آنرا از دست بدهیم . شیو

 ۀگذشته باید درچوکات زبان زنده و بیان زنده و اثر گذار به دیگران برسد که در راه این کار وخدمت، اثر موجود

درین اثر طوریکه خوانندگان انگلیسی زبان شان نیز به این نکته  ایشان کی از نمونه های خوب یافتم.داکترزکریا را ی
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رمزی وبیان زیبای آن شاره کرده اند از چنان شیوه بیانی کارگرفته اند که خواننده را نه تنها متوجه حادثه واقع شده می 

نطباع را خود بحیث یک پدیده نو و اثرگذار در میان جامعه ی سازد بلکه آنرا درذهن خود نیز جاه می دهد و در نهایت ا

زبان بیان تاریخي بیهقی نسبت  خود وجوامع گوناگون بجا می گذارد. چرا فارسی زبانها و حتی مورخین غیر فارسی به

اننده را به سایرتاریخها ارزش واهمیت قایل اند؟ دلیل اش تنها درشیوه بیان؛ و بیان زیبایی رمز ورازی است که خو

گاهی هم خسته نمی سازد و همین شیوایی بیان اش باعث گردیده است که این اثر گرانبها را درمیان سایر متون تاریخی 

 زبان دری فارسی از خوبترین ها بحساب آورد. 

  

اثرداکترصاحب زکریا و ترجمه جناب آریا صاحب ازهمچو خصوصبات خاص برخوردار است. شاگردان تاریخ کشور 

کشور ما با چه حیله ها و نیرنگ ها  روزهای سخت معارک و معضالت را با استعمارگران به یاد می آورند که آن

توسط عمال و جواسیس آن تارو مارمی گردید، طوریکه یک قرن بعد با همان ساز و برگ اش عین حوادث در کشور 

ماری و بی رحمی اش تکرار گردید که تاهنوز که هنوز از ستم استعمارنفس آرام نکشیده بود باهمان ساز و برگ استع

تراژیدی ها تاریخ ما که بیش از دوملیون افغان  نیز ادامه دارد. برای ما، برای نسل های ما تصویر و ترسیم این و آن

درآن قربانی و به همین رقم ازخانه و کاشانه شان به آوارگی مجبورشدند کاریست انسانی وخاطره ایست ماندگار که 

به باد فراموشی سپرده شود. به نویسنده داکتر زکریا و جناب آریا که این اثر را با دری زیبا وتفصیالت الزم  نباید

 درختیارما قرارداده اند مبارکباد می گویم. 

 استاد پوهنتون کابل فعلا  ()پي اچ دی پروفیسور عبدالخالق رشید

 پشتو و آسیای میانه –استاد مرکز مطالعات فارسی 

 دهلی جدید  –ن جواهرالل نهرو پوهنتو

 

 

 پیشگفتار

واپسین سالهای قرن نزدهم بود که از فیالدلفیا به طرف پاریس، لندن، برلین، سنت پیترزبورگ، تاشکند، هرات، کابل، 

 کراچي، کلکلته، سنگاپور، هانگ کانگ و توکیو سفر کردم و بعد به مأمنم فیالدلفیا برگشتم. 

 

ی از پنسلوانیا بودم تصویر واقعی از تأریخ و فرهنگ کشور های یاد شده را مساعد ساخت این سفر بمن که طبیب جوان

مدخل به قرن بیستم قرار داشت و ملتهای ۀ جهان در آستانـ و توانستم از پایتخت ها و شهر های بزرگ آن دیدن نمایم.

آشوبها چنان انقالبها و تغییرات بزرگ این سرزمینها از وسط گرداب آشوبهای اجتماعی شان عبور میکردند؛ امواج این 

 فرهنگی را به میان آورده بود که مثال آنرا بشریت تا این دم از شرق تا به غرب نه دیده بود. 
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نژاد ها، ملتها و تمدنهای جهان احساس تالش و مبارزه برای آزادی ۀ در باورهای اجتماعی، اشتیاق و عالیق همـ من

ی بهتر و دفاع از عقیده و هستی را به چشم سر دیده و لمس کرده ام. مهمتر از همه اینکه بیشتر، تالش برای بهبود زندگ

 آنها برای بهبود زندگی خانواده های خویش سعی و مبارزه میکردند. 

 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملتها و مردم  -زمان اثراِت عمیِق عصر ِخَرد و انقالب صنعتی را باالی ساختار سیاسی

 یش می گذاشت.به نما

 

استقالل امریکا، در دست دیگرم قانون اساسی آن بود، ولی ۀ ـی بودم، اگر در یک دستم اعالمیـئمن یک طبیب امریکا

داکتری بود و مقید و مکلف به تعمیل سوگند مسلکی طبابتم بودم تا به زنان و مردان و ۀ معاینـۀ درگردنم ستتسکوپ یا آلـ

اقتصادی آنان خدمت نمایم. حتی قبل از اینکه سوگند  -د، جنسیت و موقف اجتماعی بدون در نظر داشت نژا اطفال،

مکتب خویش هر صبح تعهد وفاداری خود را نسبت به میهنم تکرار ۀ خدمت در طبابت را بجا آرم طی دوازده سال دور

 میکردم. 

 

ها بر  حکوماتی باید میان انسان »یعنی  زمین برسانمۀ میخواستم باور و اعتقادم را نسبت به امریکا به گوش هر فرد کر

کنند، جمهوریت مبتنی بر  شوندگان کسب  ـیت حکومتئاختیاراِت بحِق خود را از رضاۀ شوند که سرچشمـ پا 

دیموکراسی،یک ملت کامالً متحد ومتشکل از اجزای مختلف ولی انفکاک ناپذیری که بر اصول آزادی، مساوات، عدالت 

 چنین بودم دنیای رویا هایم برای بنی نوع بشر. « ست.و انسانیت بنا یافته ا

 

استقالل و قانون اساسی منحصر ۀ مانند پدرم با احساس تقدیر و شکران عمیق نسبت به اعالمیـ بعد از سفر دنیا، درست

ً ما به همه چیز های خوب و مزایای نایاب حیا ت به فرد امریکا بوطن بازگشت کردم. این یک امر عادیست که بعضا

 بطور سطحی می نگریم. متأسفانه تا زمانیکه کدام بحران ملی ما را از خواب راحت بیدار نسازد تا آنوقت به ارزش

 واقعی هدایا و مزایای پی نمی بریم که جهان به آن غبطه میخورد. 

 

ختیار نسل های نوین و خویش نوشته ام تا آنرا نه تنها در اۀ من این ناول تاًریخی را بر مبنای تجارب و حقایق دریافتـ

تمام اجتماعات بشری و ملتها قرار بدهم. ۀ بلکه در دسترس نسلهای موجود و آیند« م -امریکا »شجاع این سرزمیِن آزاد 

ـیم، چیزیکه در ئما هرگز و نباید نعمت مساوات و کرامت بشری را که خالق متعال )ج( بما ارزانی فرموده فراموش نما

ـی که مفردات این اعالمیه های تغییر ناپذیر ئنون اساسی امریکا قانوناً مسجل شده است. هر امریکااستقالل و قاۀ اعالمیـ

ِدژ جمهوریت امریکا پنداشته شود، دژیکه  ۀشخصی ترک کنندۀ را نا دیده میگیرد باید در برابر ملت امریکا بمثابـ

راطیون راست و چپ که تالش دخول به این دژ اصول تهدابها و دیوار هایش خیلی عمیق و نفوذ ناپذیر اند. همه اف

 آرمانها های نیرومند جهان گرایی و دیموکراسی بشریت عقب زده شوند.  ۀمستحکم را کنند باید و بصورت حتم ذریعـ

 

جهان برسانیم، هدف ما این نبود ۀ گوشـ من و پدرم سعی کردیم تا این هدایای نهایت ثمین و گرانبهای امریکا را به چهار

نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی آن اداره شود بلکه ۀ ـی بسازیم تا به وسیلـئگویا خواسته باشیم جهان را امریکا که

 جهان گرایان میخواستیم آنها نیز مانند ما حامل پر افتخار هدایای گرانبهای حیات و آزادی باشند که از جانبۀ بمثابـ
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امریکایان هرگز ادعای تغییر یا حاکمیت باالی جهان ۀ یرند. ما بمثابـخالق متعال عطیه شده و دنبال سعادت خود را بگ

امپراتوریها محکوم به انهدام اند ولی آفتاب امپراتوری آزادی و دیموکراسی امریکا ۀ را نه کرده ایم. بدیهیست که همـ

ان استوار باقی خواهد هرگز افول نخواهد کرد وهرگز کم رنگ نخواهد شد و در درازنای تأریخ چون مشعل رفیع و تاب

ـر ملت ها آزادی و رهایی زنان و مردان از اسارت ئماند. ما باورمند به اصول همین اعالمیه ها استیم و پیام ما برای سا

نژاد ها و ادیان مختلف جهان متشکل شده ایم بهتر از هر کس دیگر بر ۀ و حقارت است. ما امریکایان که از مجموعـ

   ظلم ادیان کامالً واقف استیم.مضار و شرارت بردگی و 

 

به نظر من اجداد ما قانون اساسی ای را به این جهان به ارمغان آورده اند تا در بی غل و غش ترین و اصیل ترین نوع 

خود مظهر تالش ابدی بشریت برای نیل به یک جامعـه ی باورمند به عالیترین ارزشهای انسانی، فضیلت و خرد بخاطر 

وانایی هایش باشد. سعی آنها محض برای خود و یا نسلهای آینده شان نه بل برای تمام بنی نوع بشریت سعادت و تحقق ت

خیالی فاضله بل بروی این حقیقت انکار ناپذیر استوار بود که ساختار ۀ بود که اساس آن نه بر رویای ایتوپیایی یا مدینـ

اقوام، نژاد ها و ادیان جهان موجود اند و به ۀ تشکل آن همـ شکل یافته که در ملت ما در سابق و متزایداً در حال چنان

 کوچک و نماینده از جهان بزرگ بشریت می ماند. چنانچه یکی از رهبران بزرگ ما گفته اند :ۀ یک کتلـ

 

پر جذبه و الهام بخشیست که بر مبنای آن ما در امتداد ۀ امریکا وسیلـۀ قانون اساسی ایاالت متحد »...

خاکی با ۀ ـت کرده که ما درین کرئهستی ما چنان نشـۀ کتیم. این قانون از ژرفای انگیزتأریخ در حر

واالمنش و توانایی ۀ زندگانی آزاد خود در خدمت خالق خود استیم. این زندگی آزاد در ما چنان سائـقـ

مقاصد عالی و  های متعالی را منتشر میسازد که بر اساس آن این هدایای ذیقیمت را بخاطر

بشریت پا بر ۀ اعقاب خود بل برای همـ صلخیز بکار می بندیم و اینکه ما آنرا نه تنها برای خود وحا

 « جا خواهیم داشت.

 

 

 قسمت اول

 بخش اول 

 
م در فیالدلفیا در شور شیپور و شور و ۱۸۴۱آگست سال  ۲۴پدرم براین فیـتــز جـِرلد از افغانستان برگشت و به تأریخ 

قرار گرفت. برایش خوش آمدید پر هنگامه و گرم گفته شد و تبلیغ شایسته برایش صورت گرفت. هلهله مورد استقبال 

به افتخار گفته  غور" نیز یاد شده است.ۀ این هموطن گرانقدر ما در واقع بنام "شهزاد»گزیتی امریکا نوشت : ۀ روزنامـ

وع ، بیک سفر منحصر به فرد می نگریم. معهذا از زمان فتوحات الکسندر به بعد به این سفر در مجم می توانیم که "ما

با در نظر داشت این استثنای بارز که هیچ رهبر عیسوی اروپایی تبار تا کنون نه توانسته است تحت شرایطی که 

اینقدر به عمق آسیای میانه نفوذ نه کرده است ولی ما نماد پیروزی افتخار  مختص به مشخصات سفر این جنرال باشد

الکسندر  ۀطی شد ۀقهرمان مقدونی میدانیم. این جنرال امریکایی با دنبال نمودن قدم به قدم راۀ تنها بایستـعصر کهن را 
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ۀ سیمپلون همسری دارد. با پشتکار، انرژی و نبوغ نظامی ایکه بوسیلـۀ چنان راهی را با دلیری طی نمود که با گردنـ

با نامهای قهرمانانی محسوب می نماییم که با تسخیر کوه های  هموطن گرامی ما نشان داده شده ما نیز خود را همپیوند

تالشهای پیشگامی نگاه کرد که موجودیت عملی ۀ سر به فلک کشیده صاحب شهرت شده اند. به این سفر میتوان بمثابـ

   «یک معبر نظامی بین کابل و بلخ یا باکتریای باستان را ثابت میسازد.

 

جنرال در میان اجتماعات مسلمان و بی  ۀاقامت مؤقت هجده سالـ» پدرم نوشت که به زودی جراید در مورد خاطرات 

با  دین شرق به وی امکانات متفاوت شاخت و معرفت فوری با دین، قوانین، سلوک و رسوم شرقی را مساعد ساخت،

ۀ ر مشاهدات و شیوـیم که توانایی های وی دئهموطن ما میتوانیم بگوۀ اطمینان کامل بر استعداد های چندین جانبـ

عادی، کمتر از  ۀتحقیقات و مطالعات پر محتوی شان نه تنها اینکه دلچسپ و رهنمود دهنده اند بلکه در مقایسه با مطالعـ

  «تجسس فلسفی نیستند.

 

 مجردم قادر به چاپ کتاب خود در فیالدلفیاۀ پدرم بعد از بازگشت به زادگاهش در نیولین چستر کونتی به همکاری عمـ

این کشور ها( شد. وی درین کتاب ۀ نام )خاطرات هندوستان و افغانستان : نگرشی بر حالت بحرانی و دورنمای آیندب

قهر »خود را پیرامون کشتار در افغانستان بیان کرده و توجیه الزم را برای « افسوس عمیق»آزادانه عصبانیت و 

ی سراسری با افغانها( مورد انتقاد قرار گرفت. وی جنگ پدرم بخاطر )...همدرد می یابد.« خدایی برای عدالت کیفری

افغان را که خود در آن شرکت کرده بود چنین خالصه می کند : )یک شاه از قدرت برانداخته شد و تاج  -اول انگلیس 

ها شاهی را بر سر دیگری گذاشتند؛ یک سلطنت برنده، دیگری بازنده و دوباره برنده شد،( و بعد می نویسد، )کشمکش 

و جنگهای داخلی افغانها را در حالت درهمی و برهمی و آشوب نگهداشت؛ خزاین تخلیله شدند، خونریزی سیالب وار 

بر پا شد و سرانجام، همه چیز با قتل عام متجاوزین به پایان رسید.( شیفتگان انگلیس و برتانویها مجموع فصل های این 

مجموع نکوهش و محکوم سازی شدید امپریالیزم برتانوی و بصورت  کتاب را چنین خالصه کرده اند: )طعن و لعن، در

 مشخص سیاست ناکام انگلیس در برابر افغانها.( 

 

ـی ئاین خاطرات که خشم یکعده را علیه خود برانگیخت با گذشت زمان منجر به توقف مسیر ادبی این جنرال امریکا» 

صفحه است و چنان زندانی شده که حتی  ۹۶۸وی سه جلد در ادبی او که شارح زندگی نویسنده است حا ۀکار عمد«. شد

را با  «امپراتوری پندار»این سه جلد نه توانست روشنایی روز را ببیند زیرا نویسنده امپریالیزم برتانوی ) ۀ یک صفحـ

لیس تیغ انتقادش، بالی جانش گشته بود.( تأریخنویس شهیر انگۀ آن شدت نکوهش و محکوم نموده بود که دیگر لبـ

دروغهای عمدی ایکه در کتاب چاپ شده نهفته است در مطبوعات انگلیس بطور »بعد ها نوشت که  چارلس گری

  «شایسته افشاء گردید و داکتر را چنان بی اعتماد ساخت که شانس های چاپ بعدی کتاب اش را در نطفه خنثی نمود.

 

لبش جاویدان ماند. بعد از اینکه به وطن برگشت یکی از افغانستان عشق راستین پدرم بود، و تا آخرین رمق حیات در ق

 «.او در بین مردم خود مثل بیگانه ها میزیست» دوستان شخصی اش گفت 

 

م ۱۸۵۰امریکا سعی جدی نمود. در سالهای ۀ ایاالت متحدۀ نمایندۀ وی دو بار بخاطر بازگشت مجدد به افغانستان به مثابـ

ۀ ـی استفاده از شتر ها را بمثابـئخیر شد اعضای کانگرس و کار آفرینان امریکاتس« م -امریکا »زمانیکه جنوب غرب 

مناسب ترین حیوانات باربری در انتقاالت وسایل لوژیستکی نظامی مد نظر گرفتند. با شنیدن این خبر، پدرم که حکومت 
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انتقال شتر » یه کرد. این سند دست اول خود تهۀ در این مورد عالقمندی دارد، فوراً یک سند مفصل با تحقیق و تجربـ

 نام داشت و در این مورد تحقیق بی مثالی بود که تا آن دم مثال دیگری نداشت.« ها

 

ـیس جمهور فرانکلن پیرس، این موضوع را با سرعت زاید الوصفی زیر دست ئریاست جمهوری، ر ۀدور وزیر دفاع

رد کردن شتر ها را از آسیا و افریقا بخاطر مقاصد شد تا امر وا« کمپنی شتر امریکایی»گرفت و قادر به ایجاد 

 ترانسپورتی و پشم شتر به امریکا روی دست گیرد. 

 

متأسفانه پیشنهاد پدرم را یکطرفه گذاشتتند و یک مهاجر ترکی بنام حاجی علی از سمیرنا برگزیده شد تا شتر ها از را 

ارزان تمام می شد وارد نماید. حاجی تحت نام مربی بوسیله  اناتولیه ترکیه و شمال افریقا که در مقایسه با افغانستان

« های جولی»شتران اردوی امریکا استخدام شد و بعد ها با گذشت زمان کاوبای های جنوب غرب او را به لقب ۀ قطعـ

 یاد کردند.

 

ان انواع مختلف شک نیست که پدرم از این بابت نومید شد ولی یک نظر عالی دیگری نیز در سر داشت. از اینکه اوش

انگور با کیفیت عالی را در افغانستان دیده و خوش داشت، به این عقیده بود که آوردن انگور از افغانستان در تناسب با 

آوردن شتر هم آبرومندانه، هم منفعت زا، اقتصادی و هم خیلی مهم است. ایشان حدود دوسال دیگر در همین رابطه 

پیرامون میوه های کابل و اطراف آن، با نگاهی برترویج تاک های انگور از » ند که تحقیقی کار کردۀ باالی یک رسالـ

متجاوز از چهل نوع انگور برنگهای سرخ،  ۀنام داشت. سروی پدرم در بار« آن ناحیه به اقلیم مرکزی ایاالت متحده

بود که به مشکل زیر  پوست گالبی، و چشایي شیرین، خیلی شیرین و ترش، انگور بی دانه، و انگور نازک -سبز، زرد

دره های بی شمار حاصلحیز، »دندان احساس میشود و آب میشود. وی زیبایی های افغانستان را با ذکر کلماتی چون 

ۀ پرندگان که مثلش در هیچ جای دیگر کرۀ غنی از ذخایر خاک بارَور، احساس کامروایی کامل در همنوایی با چهچـ

به این باور بود که اگر تاک های انگور افغانستان، که میتواند با تاکهای فرانسوی  بیاد آورده بود. وی« زمین نیست

رقابت کند غرس شوند شاید صنعتی را بوجود بیاورد که متجاوز از دوران هجوم بر معادن طالی کالیفورنیا در سال 

را دوست نزدیکش امیر دوست م گردد. وی به این تصور بود که او در این سفر میتواند پیشگام طبیعی باشد زی۱۸۴۸

 قبالً قدرتش را در افغانستان مستحکم و یکپارچه ساخته بود.« محمـد خان»

 

« پیرامون میوه جات کابلۀ »همین آخرین امید پدرم برای رفتن بسوی افغانستان بود. از شانس بد پدرم، زمانیکه رسالـ

از شده بود. پدرم که مبارز نستوه بر ضد بردگی بود به م به کانگرس رسید، جنگ داخلی قبالً آغ۱۸۶۲او در بهار سال 

 صفوف قشون اتحادیه پیوست. 

 

 پایان قسمت اول
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