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 مچهارقسمت 
 

 : مپنجبخش 
 

طی این سفر دور به دراز فرصت را غنیمت شمرده و خواستم کتابهای غیر طبی بخوانم بشمول جنگ های برتانیه 
، تیــزس دکتورای 1از آدم سیمت «ثروث ملل»جهانی مانند کتاب ۀ در آسیا، افریقا و آسترالیا، و شهکار های فالسفـ

  ۰پــرسن مالتــوس
، آرمانشهر سوسیالیت ها مانیفست «آن باالی انکشاف جامعهۀ مقالتی پیرامون اصول نفوس یا جمعیت و اثرات آیند»

و درک کردم که این کتاب پس از او که تنها آنرا به دقت مطالعه کردم « کپیتال»کارل مارکس و کتاب چهار جلدی 
 دوست وفادار و فیلسوف حامی اش فریدریک انگلس تکمیل شده است.ۀ مرگ وی بوسیلـ

 

ـی رسیدم، درست مثل همانروزی که پدرم طی سفر دوم بی نهایت طوالنی ئروز زیبای آفتابی بود که به بندر بمبـ
به دعوت همسفرم کپیتان هیو  3برتش گونرۀ ا در خانـم بود و روز سال نو ر1۰۰۱شان به جنوب آسیا داشتند. سال 

ـی مقرر شده بود تجلیل کردم. ئگورنر بمبـ 6که تازه بحیث یاور 5می نظامی سندهرتسد، فارغ التحصیل اکا4رابرتسن
خوشبختی دیگری بود که نصیبم شد و در جای درست و وقت درست به سراغ آمد. هیو واقعاً مرد نجیب این یک 

خیلی  ۱ن مککریریرشان جگ تانگلیس بود، خیلی مهربان و سودمند. او مرا به گورنر معرفی کرد، و پولیتیکل ایجن
رسیدن شهزاده ایوب خان طی چند روز آینده اند که قرار عالقمند به هدف سفرم شد. وی برایم گفت که منتظر فرا

ـب ئافغان به جاپان چیست. وی در جواب گفت که ناۀ ن پرسیدم که هدف سفر شهزادراست عازم جاپان شوند. از جگ
یل مایند، ولی امیر بنابر دالسعی میکرد تا امیر حبیب الله پادشاه افغانستان را در سیمله مالقات ن ۸السلطنه الرکرزن

رویکار آمد  ۰سیاسی از حضور شان در مالقات سیمله معذرت خواستند. بعد از اینکه جانشین الرکرزن، الرد مینتو
در همان روز های آغاز کارشان عین دعوت را به امیر حبیب الله خان تکرار کردند، الرد مینتو پیشنهاد پروگرام 

ت بشمول مسابقات شکار را نیز برایشان پیشکش نمودند. امیر حبیب الله خان این دعوت را بشکل مشروط وسیع مالقا
پذیرفتند، شرط آن بود که این مالقات باید محتوی کامالً دوستانه داشته باشد و طی اقامت شان در هندوستان روی 

طر برای احترام به شرایط شانرا به امیر زمانیکه اطمینان خا ات مهم سیاسی صحبت صورت نه گیرد.موضوع
م کابل را ترک کرد. امیر برادر خود سردار 1۰۰۱اواخر سال هند برتانوی حاصل کرد در  ۀـب السلطنـئضمانت نا

 کالن از ملتزمین که تعدادۀ خود مقرر کرد. امیر کابل را به معیت یک دستـۀ ـب السطلنـئنصرالله خان را منحیث نا
م به 1۰۰۱افسر، مشاور و درباریان میرسید ترک کرد. حبیب الله خان به تأریخ دوم جنوری سال  11۰۰شان به 

توپ سالمی خوش آمدید گفته شد و سر هنری  31ی کوتل رسید. برای امیر با آتش دانتهای غربی تنگی خیبر، لن
به حضور  11لگرامی را از جانب پادشاه انگلیس ادوارد هفتمهند برتانوی تیۀ ـب السلطنـئبه نمایندگی از نا 1۰مکمهان

شانرا  ۀیاد کرده و حضور شاهانــ« اعلیحضرت»امیر تقدیم کردند که پادشاه انگلیس، امیر حبیب الله خان را به لقب 
مککریری به  نرتأکید کردم، جگخیر مقدم گفته بودند. وقتیکه بار دیگر پیرامون سفر شهزاده به بیرون از هندوستان 

طرز خیلی محرمانه خواستار شد که این تنها و تنها حدس خودش است و گفت که حکومت هند برتانوی حضور 
رقیب سلطنت امیر افغان تلقی می کند تا اینکه هم اهانت غیر مستقیم به ۀ شهزاده ایوب خان را در هندوستان به مثابـ

هم شهزاده ایوب خان را به سفر بیرون از هندوستان به انگلستان یا جاپان خوش  مهمان سلطنتی خود نموده باشد و
ساخته باشند، و از هندوستان دور تر سفر کند. چنین معلوم میشود که شهزاده جاپان را پسندیده است، کشوریکه در 

 وری برتانیه داشته است. با امپراتۀ این اواخر یکی از دو ابر قدرت "بازی بزرگ" را شکست داده و روابط دوستانـ
 

                                                           
1 - Adam Smith 
2 - Parson Malthus 
3 - British Governor 
4 - Captain Hugh Robertson 

5 - Sandhurst Military Academy 
6 - aide de camp 
7 - Major McCrery 
8 - Viceroy Lord Curzon 
9 - Lord Minto 
10 - Sir Henry McMahan 
11 - King Edward VII 
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ـی رسید به مجردیکه چشمش بمن خورد و مرا با گورنر و ملتزمین رکابش در ئوقتیکه شهزاده ایوب خان به بمبـ
پالتفرم ستیشن ریل دید، دستش را بطرف من به رسم سالم بلند کرد. شهزاده مهمان گورنر بود و بالدرنگ به 

دیوار های طویل، بلند و ضخیم ۀ بود و چهار اطراف آن و باغش را احاطـمهمانسرای بزرگی که محل اقامت گورنر 
باس ن در لرن مککریری مرا از هوتل محل اقامتم با خود گرفت، جگرگرفته بودند، انتقال یافت. شام روز بعد جگ

الب اینکه . جدرخشان تشریفاتی خود و من در لباس تشریفاتی جنرالی که از پدر برایم میراث مانده بود حرکت کردیم
شهزاده و دو تن از سرداران همراهش و چند تن دیگر یونیفورم پدرم را شناختند، این همان لباسی بود که پدرم طی 

 گروالدکالن شان امیر دوست محـمد خان به تن میکرد. پولیتیکل ایجنت برتانوی  دوران خدمتش در رکاب پدر
که به خاطر همراهی کردن ایوب خان طی اقامت طوالنی شان گماشته شده بود، خود را منحیث همسفر ایوب  1۰وایت

 خان معرفی کرد. 
 

ضیافت محفل خدا حافظی از طرف گورنر بمن این احساس بخشید تا خود را یکی از مهمانان عالی صفت ضیافت 
گفت تا خود را برای سفر طوالنی بحری در کشتی بخاری  مثل الرد ها و دوکها در لندن تصور کنم. شهزاده برایم

حضرت عالی! آیا شما فکر می کنید »که عازم سنگاپور است آماده سازم. برایش در جواب گفتم  13ایتالوی بنام کپری
ه یاری، آمادده هزار مایل سفر از دنیای نوین به آسیای کهن و تأریخی آمده باشم و باز هم بدون تۀ که من به فاصلـ

وی در جواب فرمودند « طبیب تان بطرف سرمنزل مقصود ما جاپان حرکت کنم؟ۀ نباشم تا یکجا با شما به مثابـ
ـیان مثل مهمانداران برتانوی ما وقت شناس و الیق استید، وقتیکه داخل کشتی خود شدیم ما و ئمیدانم شما امریکا»

ن مکریری شهزاده رگروال وایت و مهماندار شان جگدشهزاده یاور «. شما وقت کافی برای صحبت خواهیم داشت
 را با عجله با خود بردند.

 

 ـی را طی محفل متوسطئافغان گرفته شده بود تا بندر بمبـۀ آخر هفته فرا رسید و مرتبات الزم برای سفر شهزاد
ر جلب خوشنودی مهمان السویه، همانا نمایش ساده و معمول نظامی برتانوی برای خوشنودی سران بومی و بخاط

 شان، ترک نمایند.
 

 
 ادامه دارد

 
 

                                                           
12 - British Political Agent Colonel White 
13 - Capri 
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