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  6 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي: يادښت 

  

 ٢٠١٧/ ٨/۵                                                                             زلمی کرزی :ژباړن
  

   )افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ د تاريخ  د

  د څو ټکوتحليل او کره کتنه

  ) برخهپنځمه(

  آيا فرھنگ د پښتنو سره تعصب درلود؟
  

   )کانديداکادميسين سيستانی: والليک(

  

  :يادونه

ما د ښاغلی کانديد اکادميسن اعظم سيستانی 

فرھنگ د تا ريخ د څوټکوتحليل اونقد ولوست په رشتيا  د

  .ډيره په زړه پوری کره کتنه ده

د فرھنگ د تاريخ منفی اړخونه يي خورا ښه 

روښانه کړی دی، دملی وحدت برخCف د پام وړ ټکو ته يي 

ليکونکی ر پښتانه ګوته  نيولی ده چي ښايی تر اوسه ډي

لوستونکي دغو مسايلو ته متوجه سوي نه وي، او

افغانانوته اړينه ده چي د فرھنگ په ناروا روايتونو او 

       انځورزلمی کرزید                                                     .جعلياتو ځان پوه کړي

نو او راتلونکی نسل ته بايد تاريخی زما په اند د افغانستان په دننه او د باندی کي، ځوانا

   . مستند حقايق وکښل سي او د دوی افکار بايد په جعلی ليکنو مغشوش نه سي

د سيستانی صاحب څخه مننه کوم چي د فرھنگ د کتاب پر مھمو ملی او تاريخی 

. موضوعاتو منطقی او مستدله رڼا اچولی ده، او د ده د تاريخ ماھيت يي افغانانوته څرګند کړ

د . نوموړی ھر وخت  د افغانستان دښمنانو او د پرديو ګوډاګيانو په مقابل کي ټينګ وOړ دی

ما د . لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنگی خدمت کي O زيات برياليتوب او سرلوړي غواړم

 ،دیليکل سوی او په روانه ادبياتو سره چی په دری ژبه ښاغلی سيستانی دغه کره کتنه 

او تحليل تو ژبه وژباړل، ھيلمن يم چي ګران لوستونکي دغه په زړه پوری نقد شپږبرخی په پښ

  .ولولي او دخپلو تاريخي مالوماتو په بشپړولو کی ګټه واخلي

  .محترم ليکوال ته دلوی خدای څخه روغتيا او سCمتيا غواړم

   په  درنښت 

  2017/ 3 /30 زلمی کرزی



  
 

 

  6تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

  :صبانه چلندمتعد فرھنگ  ه کيخر په بد شاه محمود ھوتکی
په دی کي شک نسته چي ھيڅ يو تأليف بی عيبه نه وی،که مؤلف ھم نړيوال شھرت او علمی 

 ګڼل کيږی ، په تيره بيا که دغه هنی ټولنو کي د ژوند يوه عادی چارتبحر ولری او دغه په ټولو انسا
رکو ته 3س رسي او دليل يی د تاريخي 3سوندونو نه درلودل وی او مدا. قصدی نه وی نيمګرتيا وی

نه وی د انديښنی وړ نه ده، مګر که تاريخ پوه سربيره پر دغه چي تاريخی اخځونه په 3س کي ولری 
ډډه کړی وی او يا د تاريخی مسأيلو ) چي د ده  خوښ نه وی(او د يوی پيښی په باره کي او يا يو قوم 

 راتلونکی کي په ټولنه کي له ھغه په بيانولو کي د کلمو او جملو په منځ کي داسی ټکی راوړی چه په
 په  دا ډول کارونه،ځکهڅخه خطر پيښ سي،د بخښلو وړ نه دی بلکي ھغه بايد سخت وغندل سي

  .حقيقت کي د ھيواد د تاريخ او د راتلونکی نسل په حق کي لوی خيانت او ګناه شميرل کيږی

 ٢٠، ماکی چی  کی لي خاطراتو کتابوپخپ "کروسينسکی"لھستانی کيشش مسيحی ګرزندوی 
دښار د زړه دردونکی اوضاع کاله په اصفھان کي تير کړی دی، د اصفھان د کLبندۍ په وخت کي 

اوده داصفھان د خلکود رنځونو يو .څوکرت دشاه محمود سره ليدنی کتنی کړی دی هد، ووشاھد 
  :تصوير د محاصری په دوره کی داسی کښلی دی

 وخت ی دون،یدلڅي خريښ او خره غوښ وروسته د اواشتوي په اصفھان کي د درو م«
د . ديي کداي وروسته ھغه ھم نه پیدڅي تومانه خروسځ خر په پنوي نه سو، چي ريت

 په وښ د انسان د غووګ وروسته خلاشتوي ملوروڅ ،د هړ کلي پيی لړ خوی او پشیسپ
 ی چدي ولی مړیتازه م.  سوي وهمارلګ ته ر قصابان ودغه کاهځ پن،ړ وکلي پلوړخو

 عادت نه درلود چي وګ د اصفھان خلی چهګنڅ. يي لړ وه او خوړی کیه يي پرورنون
 سودا ۍنځ ورخهڅ له بازار ولوټ. ړی کرمهي زی توکوړ کال د خووهيپخپلو کورو کي د 

 د ي پوستکی د ونيی کي ی فکر نه درلود، په پاۍ د کC بنديي وخت يڅ ھوله،يران
 شولي ای پوستکټ بوهړ دزايي او ھم لټ کويی او په ھاون کي ولڅ په وزن خرینيدارچ

.  ورکولهيی او Oرو کي پراته وه او سا وڅ په کوګ  او خلليښ چيیاو د ھغه اوبه 
 ی وه، ناريښی ای پر خپلو سرو بانديګيڼ سره زر او وخپلښځ ستوياښباکرو نجونو او

 وړ د مارښ توان ن درلود، خولوښ د وړ د مچايھ. له ورکويی او سا ی وھليیسوري  
  ]57[». ووی سوکډ خهڅ

 وګ خلستمنويد نکی  وښي ککرښ لستلوي د غچ اخولډ ھر پهپه تاسف سره بايد ووايو چی 
اصفھان د اکتوبر  .ينیو او درد اوړ کږ لخهڅ ږی خو شتمنو کسانو د لویکوژوند زبون او کمزوره 

   .کښل نفسونه ی خپل آخری کی په پایاشتيد م

ھی امجبور سو د پاچسلطان حسين صفوی  ،وروستهرا  بندی مياشتو د کCوږشپد د اصفھان 
ھی برخه ليک يي د اي او دخپل ژوند او پاچسي او خپله د افغانانو پوڅ ته ورڅخه را کښته ستخت د 

  .ږدیشاه محمود پښوته کښي

 بيله شاھی ٢٣د ايران ځواکمن پاچا د اکتوبر «:ه داسی ليکی قولدعينی شاھدانو له ،لکھارت
د . دبي د ماڼۍ څخه راووت، ھغه د يوه نيستمن سړی په شان عادی کالي اغوستی وهبرم او دب

د ټولواک  دښخولو مراسم پر ځای ساتونکو وضعيت يي ډير پريشانه وو، داسی ښکاريدل چي 
  ]58[».یږيک

 راوخوځيد او  څخه»فرح آباد«د سره  یدبدباو افغانی لښکر شاه محمود دخپل ٢۶د اکتوبر
 لوړ ږغ د  افغانی پوځيانو په، چي د شاھی ماڼۍ رسمی مراسم پر ځای سوله، کلاصفھان ته راغی



  
 

 

  6تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

تاOر ته وOړاو د ی  سره  په سرلوړمحمود د ماڼۍ د دروازی څخهشاه  !m اکبر ناری ووھلي 
او درناوی پر ) قسم(د سلطان حسين وزيرانو او مشرانو د وفاداری لوړه.  کښيناست تختاھي پرچاپ

  .دی ډول په ايران کي د افغانانو د واکمنۍ دوره پيل سوهپه . لځای کړ

په پيل کی يو بشاش او معتدل ) م١٧٢۵/١٧٢٢ھی، اپاچ(شاه محمود ،د کروسنيسکی په خبره
لومړی کاری يي د ايران په واکداری کي داصفھان کاختی وھلو خلګو ته د خواړو توکی . ځوان وو

شاه محمود ھغو کسانوته . ی په ښه چلند حکومت کاوهرسول وو ، د واکمنی په لومړيو مياشتو کی ي
او د افغانانو په ګټه يی جاسوسی کړی وه، اعدام کړل ، پاچا او ھيواد سره خيانت کړی ووخپل چي د 

ويل، ھغوکسانو چي د خپل پاچا وھغه په زغرده . ته ورکړانواو يا بنديان سول او ښه درس يي خاين
  ]59[ ». به و نه وينياو دولت سره خيانت کړی دی،ښه ورځ

  .په گوته راکوی صويريو ت داسی نی کړه وړه ځ ور او دکرکتردد شاه محمود کروسينسکى 

ھغه ميانه قده سړی ،چارشانه ، پيته پزه ،تيزی سترګي، تند ليدل، لنډه غاړه او سره ږيره «
رزش کاوه چي ھغه ھره ورځ سھار د پوځ د زورور منصبدار سره غيږه ايستله،او بيايی و. درلوده

د ورځی يی پنځه پسونه ورته راوړل څو دی يی پخپله توره دوی ټوټی  .دده بدن يی ډير قوی کاوه 
کړی، ھغه د لنډی نيزی په اچولو کي ډير ماھر وو، او ھدف ھيڅوخت د ده څخه نه خطا کيدی، ھغه 

به يی د آس ويښتان پر آس د سپريدو پر وخت دومره تيز او چاOکه و چي بيله رکابه ، په کيڼ Oس 
 د .نيول او ښي Oس يی د آس پر شا ايښود، پر زين به اوچت سپور وو، ھغه ډير لږ خوب کاوه

لښکر کښي په وخت کي يي پر بستر آرامی نه درلوده، پخپله يی د شپی لخوا د محافظينوخبر اخيست 
مخ ته وه قناعت يي او په اصفھان کي يی قدم واھه، په خوړو  کي ميانه رو و،او ھر شي چی يي و

 لور وه او يو زوی چاٍ ماندينی څخه چی د شاه حسين پايي نه چښل ، بيله خپلی)شراب(بوږ. کاوه 
يی له ھغی څخه درلود، د بلی ښځي سره يي په بستر کي خوب نه کوه ، شاه محمود د شاه حسين په 

ه او د ھغه زاری نه دآوريپرتله فعال او د قوت خاوند و،د قصاص پر وخت يي د ھيچا شفاعت نه 
منل کيدی او شرعی حکم يی  جاری کاوه او د دښمن په حق کي ډير قھرجن وو،په جنګو کي به د 

  ]60[».لښکرمخ ته روان و

 حال او مطالب ولوستل، یدلي لوګ شاھد د سترینيع) یکروسنسک (ی افغانري غوهي مو د هياځتر دغه 
 ولوي نيږی او غ،ی توره باز،ی ، ورزش،آس سورلبرنامه درلوده هخپل شاه محمود ی چی وندګرڅدا 

 د يیشپي لخوا   کاوه، دزي پرھيی خهڅ یاشي غرور او عولو،ړ خواتيد ز. سره عCقه درلوده
 ی چلند کاو استي واکمن وو، په سی انضباط  لرونکوي ست،ي او پھره دارانو خبر اخاي دبوختانوځيپو

 ورسوبمنړ د افغان زولټ قھرجن نه وو، دغه رډي ،دلګي پرون د ده په مقابل کي جنی سره چوګدخل
مګر فرھنگ په ھر دليل چي وی دشاه محمود او افغانی لښکر دير ښه  . ديخونهړ مثبت اوانځ

 او جملوخپل اضافی صفتونه پخپل بيان کي ايسته کړی دي او د کروسنيسکی له قوله Oندی عبارت د
   . سره ليکي چي ما خط تر Oندی کښلی دیعباراتو 

ھغه ميانه قده سړی و، چارشانه ،برداره څيره، پيته پزه، تيزی سترګی،تند ليدل، لنده غاړه «
، بشاش او تر ھغه وخته چي په عصبي نا روغی اخته سوی نه و.او کوسه سره ږيره يي در لوده

معتدل وو، ھر سھاری يی د پوڅ د منصبدارانو سره غيږه نيوله او دشپی لخوايی د ساتونکوخبر 
يست، شراب يی نه چښل، د نورو ښځوسره يی مينه نه درلود، د ايرانيانو سره يی ښه چلند کاوه اخ

په .او د ھر افغان په څنګ ګي يي يو ايرانی مقرر کړی وو،څو دکار اصول له ھغه څخه زده کړی 
دوري په پرتله ښه وه،  پايله کي د حکومت په لومړيو وختو کی د ھيواد اداره د صفوی اخيری
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مګر د ناروغي وروسته د ده وضعيت تغيير وکړ، په ډيربد خښم يي نه يوازی د ايران خلګ بلکی [
افغاني دوستان ھم غمګين او خوابدي کړل، ټول د ده په مرګ راضي وه، څنګه چي روايت دی د 

دومره ) انزوا(شپي لخوا يی ناری وھلی او د بدن غوښی يی په غاښو پری کولی، ګوښه کښينستلو
  ]61[»]. کړ چی ويوه کالبد ته ورته ووکمزوره

 په خاطراتو کي نسته ، دا خپله د  خط کښلی دی، د کروسنيسکيتریOندی  ٍھغو جملو چي ما
فرھنگ دي، ځکه چي د خبری په پای کی يی د کشيش مأخذ نه دی ښکاره کړی، نه پوھيږو چي 

 په داسی حال کي چي ؟ړی دهمؤلف ولي د شاه محمود او د ده د لښکر د غوره صفتونو څخه ډډه ک
مھم ټکی د جنګيالی افغانانو روحيه ،پوځی دسپلين ، خوراک، پوښاک او د افغانی ښځود ښکC او 

ھمدارنګه په دغه اثرکی د شاه محمود ھوتک او ھم شاه اشرف .ګيڼو په باره کی ليکل سوی دی
دحکومت د طرز په باره چلند د يرغملو او د ايران دخلګو سره او ه ښھوتک ښه اخCق او ددوی 
  .کي مالومات ليکل سوی دی

د فرھنگ د ليکني څخه دا څرګنديږی چی په قصدی ډول يی دعينی شاھد دغه ټکی نه دی 
ليکلي، ځکه د شاه محمود انظباط،ھويت،غښتلتيا او پر جنګياOنو  د ده پر اداره او دسپلين دOلت 

. وحيه او دسپلين يادونه د کتاب اھميت زياتویکه نه نوښه صفتونود افغانی جنګياOنو جنګی ر.کوی
  .د پښتنو باور اوښه نظر د ليکوال ليکنی ته ډيريږی

 مھمچی يو دOملونوڅخه کی لولو، چي د افغانانوپه برياليتوب کي اطراتود کروسنيسکی په خ
نکی يڅ ځای کي سرداران  ددغسی اقتدار درلودوښايی نور په ھ«. دپوځيانو انظباط وو.درلودرول 

   ]62[».نه وی

جنګ او وژنه د افغانانو عادت دی «ود روحيي  په باره کي وايييګيالکروسنيسکی د افغانی جن
، په جنګ کي سړی نسي کوOی د دښمن څخه مخ واړوی، ھرڅوک چي شاه ته وOړسي وژل 

ن می وليد کيږی، د اصفھان په کC بندی کي ما د عباس آباد پل ته نژدی د جنګ ننداره کوله، يو افغا
چي ښی Oس يی ځړيدی، د ليکی ښاته راغۍ محافظينوفکر کاوه چي د جنګ څخه تښتيدلی دی، 

بی غيرته ستا ښی Oس چی د جنګ نه دی، بايد په کيڼ :غوښتل يي چی دی ووژنی، دوی وويل 
Oس جنګ وکړی او که دی کيڼ Oس ھم دکار نه وی په خوله جنګ وکړه، دخولي اوبه د دښمن پر 

اچوه ، که توره ،غشی ،توپک دافغانانو وسله پرځمکه لويدله د آس څخه د وسلی د بيرته مخ و
نه راکښته کيدی ځکه چي په آس سورلی کي ډيرتيز او چابک دی  نو خپله وسله د  اخيستلو لپاره

  .آس څخه له مځکي څخه را اخلی

وه، دلښکر څخه  د ھغه ښار د خلګو سره به جواھراو سره زر  کهدوی چي به ھر ښار ونيو
يوه تن ھم ھيڅ آزار نه ورکاوه ،يرغمل يي ژر خوشی کول ، ډير کسان چي به جنګ کي نيول کيدل د 
اوOد په سترګه يي ورته کتل، په چآرو کي توکل لری، پرخپل ځان مين نه دی ،په برشته غنمو وخت 

له اوبوڅخه بل شی تيروی، په خوړولو کی تکليف نلری ، ډوډی او نور خواړه پر مځکه خوري، بي
نه چيښی ، ټول راز راز شالونه  او کرباسونه لری چی خپل ځان او وسله د لمر او باران څخه 

په دوی کی د لمر  ساتی، آزادی جامی آغوندی او ښځی يی بی روی بنده په کوڅو کي روانی دی
  ]63[».پشان ښايستي ښځي سته چي بی بوغرو روانی وي مدام يي په غوږوکی والی دي

  

 زموږ دځوان  چیپه دی ډول د کروسنيسکی په خاطراتو کي په زړه پوری ټکی ليدل کيږی
فغانستان در پنج قرن ا«ه مرغه د فرھنگ په کتاب له بد مګر.  دی ونهنسل لپاره ډير ښه درس

   .ايسته سوي دير نده نيول سوی اوه نظپکي دغه ټکی » اخير
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 کول او د نورو له ستهي ای جملیورګټ او یر شاھد خبیني افغان عريمسلمان او غغير وهيد  
 استفاده کولو د دنوي او سرچونوځ اخد یوازيقوله د ھغو صفتونو بر خCف جملي اضافه کول، نه 

  .ندوی دیکارښ او تعصب تيبد ند کوالي د لینه دي بلکسم   سرهاريمع

 دغه تلښ غو يي نهولډ ی چي په قصدیندوګرڅ دا لښ ککونهټ فرھنگ لخوا د دغو ادښ ارواد
 او د ی چي د شاه محمود پر انضباط، سترتوب، دبدب،ږی شاھد له قوله وکایني عوهي د کيټ

 ه،ي روحګی جناOنوګي جنیکه نه نو د افغان. ړی دOلت وکی او کنترول باندی پر اداراOنوګيجن
 .یدياتي ته زکوالي نظر او باور لهښ تنوښد پ. یاتوي زتي صفتونه  د کتاب اھمکين او نيدسپل

 

  : نتيجه
  .امونه مخابره کویغی پيا Oندپه شمال کي غيرپښتنو خلګو ته د)افغانستان در پنج قرن اخير(

 اميرعبدالرحمان خان، پښتانه قومونه له سويل څخه شمال ته وليږل ،د ازبک او :لومړی پيام 
  .تاجک قومونو ملکيتونه او مځکی واخيستی او پښتنو ته يي  ورکړی

حکامو پلی کول يي د خپلو ری فقه پيروان دي، دحنفی فقه د ا ھزاره خلګ د جعف:دوھم پيام 
د دولت .و په سيمو کي د حنفی فقه د پلی کولو له کبله ښورښت پيل سوه عقيدو مخالف ګڼل، دھزار

  .لخوا د دوی ترټل او ټکول د حنفی فقه د عملی کولو لپاره وو

د افغنستان پر ضد ١٩٠١ی، د لومړی ځل لپاره په يو نوی نوم د، د افغانستان نوم:دريم پيام 
د انګريزانو او د ايران په تړون کی ليدل کيږی او تر دی د مخه زموږ د ھيواد نوم خراسان او آريانا 

  .پيړی د مخه په تاريخی متون کی د افغانستان نوم نه ليدل کيږی١٩وو، په ھم دی ډول د

سته ټولنه کي خطرناکه دی ، ناوړی اغيزی يی زموږ په بی ليک لود دغو درو پيامونو نتيجی 
دشمال پښتنو د داکتر نجيب د حکومت د نړيدو او د ربانی حکومت او شمالی أٻتCف په وخت کي او 

تجربه سوه نو دا ويCی  سو چي فرھنگ د پښتنو ) فاجعه(ھم د طالبانو په ړنګيدو سره دغه بخوله 
  .درلودعصب يا د پښتني پاچاھانو سره  تسره په تيره ب

 چي د افغانستان نويو  امونهي پهړ ناورډي سو ی کوOیوکيپرکڅد فرھنگ د کتاب په راز راز 
 ړی کي لمس ککوټ او پووښ پخپلو غویزي اغی ورانوونکيیوګ خلږزمون . ی دیليږ لييقومونوته 

 او یچاپو ی له کبله دغه کتاب پر له پسزوي او اغامونوي پوړ د دغو ناومنانښد افغانستان د .ید
 لوستلو سره عادت نه د خلک د کتاب ږ،زمویشي ویموکي سی په شمالوادي د ھهګ تواړي په ويیايب

 ړ  لوخي لخوا د فرھنگ تر تارکوالوي پوھانو او لی د افغان،ی سره عCقه لرخي د تاروکڅ او نه یلر
د : لکه .یدلي لی نه ديی د دوھم چاپ مخ ی چ،ی دی او د مخه چاپ سویلښ کتابونه کیخي تارهښاو 

 ی کتابونه ، د پوھاند علیخي تاریبي کھزاد، د عCمه حبی احمد علادښ د ارواخ،ي تاریافغانستان پخوان
 ادښ د ارواخونه،ي تاری پوپلزني الدزي د عزخونه،ي شاه تارنيرحسي د پوھاند مخونه،يمحمد زھما تار

 د نورو ی د سلو کلنو په آخرو کواديھ محمد کاتب کتابونه ، مگر دغه کتاب دضي او فخونهيغبار تار
 د لهي د ھغه علت ب،ی دی سوشلي چاپ او واتي زپرتله کتابونو په ی او ھنریاسي،سیخي تار،یادب

 محمد کاتب په ضي کھزاد او ف،یبي ،او دغبار، حبی نه سیداي   کی اچول ،بل شګقومونو په جن
  .ليدل کيږی نیکټ دغه یکتابونو ک

 

  : برخی ماخذونهنځمیدپ
  42 ش، ص1363 رخواه،کابليرمحمدخي خقي وتعلهي،تحشیحي مساحي سخي تار-]57 [ 

  ١٩٥، ١٨٧، ص ١٣٦٤ ، ترجمه عماد،تھران هي لکھارت،انقراض سلسله صفو-     ]58[ 
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  392 -391، صص 1 جر،ي فرھنگ، افغانستان در پنج قرنه اخ-]59[ 

، سقوط اصفھان به روايت کروسنيسکى، به ٦٣ابل، ص ، تاريخ سياح مسيحى،ک٢٢١ لکھارت، ھمان اثر، -] 60[ 
   ٦٣کوشش سيدجواد طباطبائى،تھران، ص 

  94، ص 1 جران،ي مشھد ا1371 ر،چاپي فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخ-] 61[ 

  ٦٣ ش، ١٣٦٣ تاريخ سياح مسيحى تحشيه و تعليق فقير محمدخيرخواه ، کابل -] 62[ 

، سقوط اصفھان بروايت کروسينسکى، چاپ سيدجواد طباطبائى، ١٣-١٢ابل، ص  تاريخ سياح مسيحى، ک-] 63[ 
   ٤٦ص  تھران، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


