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 ۲۹/۷۰/۲۷۲۰       «عمرزی»مصطفی 

 بخارای مفلوک
 («یادداشت یک مسافر »معرفی کتاب )

 
، نباید همان تفسیری شود که در چند سال اخیر، می کوشند در واقعیت اخیر اهمیت بازنگری به تاریخ یک صد سال

یدط های همساااان افراییای  یت زده و اساااتعمار شاااده ی  سااایای میانه، وقتی به مباقا ندد و انتداد داخل می شاااوی ، 
یار خی بساااایفانساااتان و زعمای  ن را ساااوزه بساااازندم دیدباه منفی بر تاریخ معاصااار، زیر تا یر باور های عم  تاری

غلط )باساااتانیا باعا می شاااود مباق ه برای طرع های عدالت ااتماعی، همیشاااه با تماااعیب ندم مردمی به همراه 
شود که در تنازع تاریخی و سیاسی، این کشور را بیرون کشیده اند و برپا نگه داشته اندم ایفانستان ما در خط کشی 

نوزده و بیسااات، در مسااایری باقی  در قرون خصاااو به  -اساااتعماری
و ااپانا در نوع  همی ماند که اسااااااتعمار اروپایی و شاااااارقی )روساااااای

ین ا عه ی ارمای می پرداختند و در طیتاریسا  به توسایدیگری از میل
اریان، نا  ها و کشاااااور های زیادی برای همیشاااااه نابود می شاااااوندم 

باا و امپراتوری عظی  ایفاانی پ  از نی  قرن قااکمیات اقمادشاااااااااه باا
 لی که با هزینه ی اسااااااتعمار انگلی تیمورشاااااااه، در هرج و مرج داخ

دامن زده می شاااااااد، از مدا  همه بیر و م اا  در قد ساااااااتیزه اویان 
سته  ستعمار مستدی ، بازتابی از خوا داخلی قرار می بیرد و در برابر ا

ا زخ  های ناشی از بسست هایی می شود که باالخره ایفانستان ما را ب
در واقد های ساایاساای ا ان، مسااال می ا با امتیاز  زادی امارماای، 

 کندم 
پ  از قاااکمیاات امیر عباادالرقمن خااان تااا نخساااااااتین ارتااااع داخلی 
)سدویا و پ  از ارتااع داخلی تا پایان ریاست ام وری ش ید مقمد 
داوود، ایفانسااااااتان در پدیده های نو ااتماعی، ساااااایاساااااای، یرهنگی و 

ای از منظر ساایاساات های بی طریانه می رسااد که  یاقتصااادی به مدام
که متاسااااااافانه با کودتای  ور، پایان یایتند، با توان داخلی و ا   نیرو 
های عمرانی و اقتصادی، کشوری بود که ابر قمور اتقاد شوروی، 

از  -ارمعامارت نشین بخارا را باواود است زنده بانی متوقم مردمان
بیرون می کند و نفت ایران، چ ره ی کشااوری را متفیر می سااازد تاریکی های قرون و سااطایی، ا ل و بی دانشاای 

ادرکننده بان تریاک در ا ان بود، کشااور ما با کمترین امکانات خارای، به قدی که تا پیم از  ن، از م   ترین صاا
، قاصل یکر و عمل مردمانی بود که کار   از چند دهه مصای  مرد ، خاطرات خوم اندتعریب می شود که ابر پ

 ده بودندم کر
سااتیز ساایاساای برای کساا  قدرت، بدون شااناخت از پیچیده بی های اامعه ی ایفانسااتان نیز پا به پای انکشااایات یک 

عد، زمانی م   می شااااود که چ ره های سااااتیزه بر مااااد ، کشااااور ما را در بربریته اسااااتم تامل بر این ب  اخیر قرن
  اقوا اک ر، نه یدط قو  بزرگ، بل ها ایی که با  نایفانساااااتان، مقور بقا های سااااایاسااااای خویم را با نفی ارزم ه

ایفانستان، تقریب می شوند، ابر مخالفان را از سال هاست که با قربه ی انتداد و هتاکی به ظ ور می رساند، نیاز 
بیشتر کرده است تا در منظر ندد و ارایه ی اوا ، به ب شته ای بربردی  که بدون شک به منشه و ریشه  ی ما راها
 کسانی می رسد که چرا با این کشور و یرهنگ  ن، سر سازباری ندارندم ی 

توسااعه ی امپراتوری روساایه ی تزاری در  ساایای میانه و ساالطه ی اتقادشااوروی، در قالی که قاکمیت ها و ملوک 
می  الطوایفی بساااایار عد  مانده با ماهیت ارتااعی مرد  را دچار تفییر می کند، در شااااعاع  ن، باعا پخم امواای

شود که در دسته های کالن م ااران به ایفانستان ما می  یندم اال  است، یراریان کوچیده از  سیای میانه، در دسته 
هزنا می نامیدند در اولین شکستن نمک دان، در ارتااع داخلی به )دزد یا ر« باسمه چی»ان با تقدیر هایی که روس

ی  هللا قبل از ورود به کابل می بیرد، قتی ابراهی  بیگ لدی )سر نفع سدو، ندم یعال می بیرندم در اربه ای که قب
 قمایت می کندم  ،بچه ی سدا   دسته ی باسمه چیانا قمور می یابد و از 
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سیای میانه بر بردند، اما  شماری از م ااران به   شود  شوروی، باعا می  شفالگران  هرچند ت بیت اوماع توسط ا
توده های ک یر  نان در ایفانساااااتان می مانندم شاااااباهت های قومی، زبانی و م   تر از همه امت مقوری اساااااالمی و 

ان ش ید امیر قبی  هللا خان تا قاکمیت ش ید نادر زمینه هایی که بر ا ر تساهل یرهنگ ایفانی واود داشتند و از زم
می کند و   خان، به مرد   ساایای میانه به دیده ی برادر نگریسااته می شااود، توده های م اار را در ایفانسااتان ا   

رار ی وری که مااد اسااتعمار بود، از ااییدر اسااتقاله ی طبیعی  ن، بساایاری با پ یرم  زادی ها و سااربلندی در کشاا
 تند، اما در سایه ی قاکمیتیان می  ورد که در ب شته نداشتفییراتی را به م هرچندکه در چتر استعمار نو،  کنندمی 
  بودم کایر

داردم صاارب نظر از ا    عماال قاد سااتمی بری در ایفانسااتان، بدون شااک ریشااه در قمااور مرد   ساایای میانهم  
قدارت  بروهی که باالخره با یشاااااار شاااااوروی دیدند  در ایفانساااااتان، اما پ  منظر  هنی با عدده های اک ریت  نان

ترکستان بزرگ تازیه می شود و کشوری به نا  تاایکستان می سازند، در زمانی که سیاست های دولت ایفانستان 
ساخت و ستانیا ساز  رایم تاریخی در قبرستان برای  در عد  درک عظی  از بدایای م ااران  ،عمی  بود )تاریخ با
)دهه ی دیموکراساایا ظ ور می   ایکان، پشااتون ها، هزاره بان و ممم در سااال های پایانی ساالطنت روابط بومی تا

یشه در همکسانی کنند و درست نی  قرن پ  از  ن سال ها، نددی وارد بفت و بو هایی سیاسی ایفانستان می شود که 
ریخی، ت دید تمامیت ارمی ایفانستان د و تقت تا یر برداشت های نادرست تاندانبرا قایز مدا  اول  انتوه ، خودش

 -لی که از عناصااااار یرهنگیدر این بینم، در قا را به نفع میراا شاااااوروی، تقفه ی قماااااور یک قرن بشااااامارندم
، سیاست های غلط قکومت های ایفانستان، کمک می کنند ا استفاده ی اعظ  می شودیارسیز  صو خسیاسی )به 

در ب شاااته و در  سااایای  د که با واقعیت های تاریخی  ناننبدان ا مردمیر اندر موماااع  ریانا و یا خراساااان، خودشااا
 تفاوت داشتم  ،میانه، زمین و   سمان

ساااااان تواه بر ندد بسااااااترده ی مفاخر ناچیز از قبیل تواریخ اعلی طی روشاااااانگری های چند سااااااال اخیر، بر ا ر ق  
با بیگانه که قدارت  نان را  بروه سااتمی یارساای، وابسااته بی ها و ارتباطات خاینانه و طوالنی اعمااای  -خراسااانی

از  ییی و  ساایای میانه، بوشااه های دیگردر زنده بی بخارا منابع در شااناخت  با و ااداد شااان ، دریایت ابت می کند
 ندم ه اند و چه داشته ابود یارسیز ، چه کسانیبان یکری کنونی در مقور  دهنده که پیوند کرده است  قدایدی را ایشا 

اال ، دریایت نسخه ای از یک کتا  که از چش  دید های عینی یک ایفان ما، نوشته شده  اسناددر سلسله ی معریی 
دکان یخر یروشاااااای باز کرده اند، خیلی خواندنی به نظر می رساااااادم کتا   ،اساااااات، در نمایم مردمی که در این اا

سال ، نوشته ی یمل اقمد ایفان که ظاهراً در برل«یادداشت یک مسایر» شده است، به زبان دری، در  شر  ین، منت
مار ست که با قمور استع یا، به پایان می رسدم نویسنده ی کتا ، هرچند کامالً تقت تا یر تفییرات9031) 9191

شامل قال مرد   سیای میانه می شود و از یقوای متن ام معلو  است قتی اان  بی طریی را  ،روسی و شوروی
دی ست که با  باهی ها از اوماع ااتماعی، یرهنگی، اقتصادی، سطح سواد و عد  مانده رعایت نمی کند، اما شاه

  بی مردمانی که شاامار زیاد  نان به ایفانسااتان یرار کردند، منظر بزربی ترساای  کند که در   ار بزربانی چون صاادر
و تصاااویرا در تایید  الدین عینی )نویساانده ی بزرگ تاایکسااتانا همخوانی دارد و ماموعه ی مصااور  ن )عک  ها

مردمان منطده ای که از ترکستان بریدند و  خصو منظر سیاه زنده بی مرد  امارت نشین بخارا و  سیای میانه، به 
 مای که با ماا ند، ا ری عالی بسااازده ارت قومی مبدل کردبه نا  تاایکسااتان، یاصااله ها را در پی تشاادید منازعه به نف

روایی یرزندان شااان، ابر  انی  شاانا می کند که در این اا، پنااه سااال پ  از کار، ما را با زنده بی مردمیتصااویر
انی و درمانی ، مشااکالت عمرعلو  اساات که دیگران با ندم خویممایل به خارای اند، از ب شااته ی تاریخی ماینان 

 م کرده اندشان را ریع 
 می نویسد:« یادداشت یک مسایر»یمل اقمد ایفان در کتا  

یون نفو  ام وریت تاایکسااتان، قری  شاام صااد هزار ک  در زمان ب شااته در زیر قکومت امیران از یک میل»
 بخارا زندبانی می کردندم 

شماریدندم ابر زمین  می  نا  ن اده ملک امیر  «سلطانی مملکهء»« امالک»قس  بسیار زمین های کشت مملکت را 
خزینهء امیر قرار می شده باشد ده یک قاصل را ق   شت بیاری شده باشد پنج یک، ابر کشت للمی با    باران ک

اما این قاعده پنج یک و ده یک به نا  بودم در قدیدت نصااب و باه ها بیم از نصااب قاصاال دهدان رنابر را  دادند،
هراا ده من  ممامور های امیر میگریتندم قاصااااااال کشااااااات هریک دهدان را ادابانه تخمین میکردند و امالکدار ها

را می طلبیدند  قصهء خراج ،ست من و سی من تخمین میکردند و از روی  ن تخمین و قرار ناق یبقاصل است، 
 و میگریتندم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 3 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

 

بعمااً خراج امالک چند خانوادهء دهدان را امیر یا قاک  والیت به یکی از منصا  داران یا مال یا شایخ می بخشاید و 
میگفتندم صااااق  تنخواه هرقدر که  «تنخواه»بخشااام را نا   ن  مقواله مینمود که خود او بی واساااطه اساااتفاده نماید

ائلهء او را چون غال  و کنیز، کار میفرمودم شااااکایت و دهدان زیاده تر میگریتم دهدان و عمیتوانساااات از قاصاااال 
 پرسیدم دادخواهی دهدان را کسی نمی

ا راهبر بودندم اوان ای میرشااااا  ها که بویا کفیل و متصااااادی امنیت و انتظا  ممکلت بودند، همه ویرانی و یسااااااد ر
از  ن ا استفاده میکردندم  تشکیالت ادارهء خود نگه میداشتند،امرد، یاقشه های مش ور، دزدهای نامی را چون ازء 

 قمارخانه ها در تقت قمایهء میرش  ها بودندم 
اندازهء قسن یاقشه ها و اوان ای امرد را با ش ادتنامه های مخصو  در مال  های عیم و عشرت میفرستادندم ب

 و امال  ن ا از صاق  بز  مبلغ معینی میگریتندم 
بریتندم هر کدا  در مد خود را از  ی از مامور های قکومت امیر از خزینهء امیر معام و ماهیانه نمیساااااااهیچ ک

 رعیت از یدراء می ستانیدندم 
ر و تابع شاااااادن بخارا هاری در بین قکومت ایمپراطوری رو  و امیر مظف 9911بعد از انگ  خری در ساااااانهء 

زودی ترقی کردم امیر امرا و علما بواسطهء  ، کار تاارت بین روسیه و بخارا بهبروسیه و رسیدن راه  هن در بخارا
تاارت ها نیز تاارت میکردندم بسااااااایاری از تاار های بخارا با سااااااارمایهء امرا و علما کار میکردند و ب ن ا قری  

زندبانی رنابران بخارا را پریشااان تر کرد، چونکه امیران بخارا بطری  تقفه،  ،بودندم تساالط روساایهء ایمپراطوری
هرسااال بدربار پادشاااه رو  و ماموران او مبلغ های کلی تددی  مینمودند،  ن مه را نیز از رعیت می سااتانیدندم  ،هدیه

 زندبانی رعیت تنگ تر و سخت میگردیدم 
و نشانی نماندم در تما  امارت بخارا از اهالی مملکت یک نفر دوکتور در  ن زمان از عل  و مدنیت در بین مرد  نا  

 «یا م ند  یا عال  عل  زراعت یا دانشمند عل  قسا  یا مورخ یایتن ممکن نبودم
، قال و تصاااویری به  هن می دهد که باواود برایم های او به «یادداشااات یک مساااایر»بر این بونه کتا  کوچک 

، همواره مقرک بودند و با تشایع و مد استعمارشورا ها و قربه ی معمول ستیز با علما که در اعتراض مرد  بر 
بساایار بزرگ و سااتودنی ساات، در اا هایی  ،تشااوی  مرد  بر مااد کفار، ندم  نان در ا ان اسااال  بر مااد اسااتعمار

کامالً در اختیار اندیشااااه ی رایج  ن زمان بر مااااد مبارزان اساااات، اما  باهی های اامع او در این کتا  کوچک در 
  م شنا می کندماوقعی االبی  خوراین مفخره دارند، ما را با شناخت مردمانی که در بزرگ نمایی های تاریخی،

تقت تا یر روابط عاطفی، قومی و مقترمانه، عالی  خویم با هرچند ، «ت یک مسااااایریادداشاااا»نویساااانده ی کتا  
، اما کتا  تاریخی او در شااناخت همسااایه مرد  ام وری شااوروی تاایکسااتان را پن ان نمی کند )طرب واقع شاادنا

باعا این همچنان درمانده و عد  مانده اند،  -در شااناخت مردمی که بخشاای پ  از ساادوط شااوروی ،بان شاامالی ما
کمک  قمور شوروی به بخم هایی از مردمانی  هنیت می شود که در افراییای پیرامون ما، ابر در  سیای میانه،

، چیزی نداشتند و کسی نبودند، ابر نفت، ارمفان سرمایه «یادداشت یک مسایر»کرد که به تقریر نویسنده ی کتا  
ن هند و سلطه ی ایفانان، متفیر می شود )اسال  و قاکمیتا و به ایران بود و پاکستان در قوزه ی تاریخی تسلط تمد

در بازی های ا انی امتیاز به دست می  ورد، ایفانستان ما با  رامم های پیم از هفت  ور، در نبود امکانات کایی 
ر  و غر ، راه را به خوبی ریته اساات و تا زمانی که اصاال بی طریی ام ندض نشااد، در رقابت شاااما اقتصااادی، 

 م نکشاب می کندا
در قوزه ی ترکستان بزرگ، همانند ندم  یدر البالی این کتا ، ندم مخر  استعمار روسی با ایااد ام وریت های

سال ها، دشواری های ممتد قومی می  یریند، به خوبی  ستان که در پیامد  انگلی  در خط کشی افراییای هند و ایفان
را  که بیم از نی   ن)تاایکساااتانا هویداساااتم در دموبرایی بزرگ مردمان ترکتبار، کشاااوری با یک میلیون نفو  

یاسی س اند، تنازع الت پان ترکیز  و پان یارسیز  دخیلاین دشواری، قاال که مدوی در ساقه  اقوا  دیگر می سازند،
ها، یرصاات های مداخله و  را در عد  رعایت منایع دیگران به صااوبی می کشاااند که بدون شااک در تدابل ابر قدرت

 متفییر در  ینده اند
دارند که ممن  شنایی ما با توده های مظلو ، یدیر  واود« یادداشت یک مسایر»نکات م   و خواندنی ای در کتا   

و مقتاج دانم، نشااان می دهد نباید در پرتو تاریخ نگاری های سااخیب، وقتی با  تفساایر و توصاایب دیگران را باز 
می کنند، یری  کسانی را بخوری  که در سوی ملمو  و غیر ملمو ، در این ق ، یدط یاد بریته اند با ندل توهمات 

ن نیساات ، مدیوی برساای ، قبول این که نه یدط دشااوند که ابر به نتیاه ی منط یت طباعتی و شاافاهی، وارد بق و خیاال
انگل هایی بر ما تقمیل شاااده اند، ما را کمک کند با عزت نف  بیشاااتر، ایکار خویم را در مسااایر برداشااات های  بل
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، باعا خودشناسی   که با اهمیت ندم تاریخین شویبه اانبی رهنمو ،مستدل یکری از  زادی ها و مبارزات مرد  ما
 دم نو اعتماد بیشتر می شو

 قاکمیت های مقلی، بومی و روسی: از زنده بی مرد   سیای میانه در تصاویری
 ساااانیاساااتعمارزده بی، یدر یرهنگی، توقم، بی ساااوادی و قیات هولناک زنان که با پوشااام های عای  و غیر ان

 ، قکایت می کنندم  همسایه ها« تواریخ ایتخاری!!!» زیر، به خوبی از هایزنده بی می کردند، در نمونه 
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  ، را رایگان دانلود کنید!«یادداشت یک مسایر»از طری  لینک زیر، کتا  
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112cluse
w.pdf 
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