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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

  
  

 70/71/4712         پوهاند بشیر احمد زکریا

 افغانۀ شهزاد
 و

 اشدوسـت امـریکایی 
 

 نـاوِل تأریخی
 

 نـویسنـده : پـوهانـد بشیر احمد زکـریـا
 پروفیسر دایمی و مدرس خاص

 پوهنتون کولمبیا
 
 

 تـرجمه : رحمت آریـا

 
     

 یاد آوری مترجم:
کشور جناب ولی احمد نوری و جناب دکتور حمید ۀ بدین وسیله میخواهم از دو دوست بزرگوار، دانشمند و فرهیختـ

سیماب، از اولی در قسمت اصالحات تایپی این کتاب و از دومی در زمینه ترجمه بعضی حصص کتاب، صمیمانه 
 یم دارمرا تقدترین سپاس قلبی خود 

 فصل اول و دوم  
-http://www.afghan

.pdf74sh_german.net/upload/Tahlilha_PDF/zekria_bashir_ah_shazahae_afghan_wa_dost_amrikaii_a 

 
 فصل سوم

 

علی الرغم آرزویـم مبنی بـر تـوقـف در شهـر زیبای پشاور، پـایـتـخت زمسـتـانی سالطیـن افغان، کـه با 

شاداب در مجاورت کوه پایه های هنـدوکش بـزرگ مـوقعیت ۀ های سرسبز و زیـبـا در در داشـتـن بـاغسـتـان

 دارد، نـاگزیـر بـودم قـبـل از فـرا رسـیـدن زمسـتـان بـا عبـور از تنگی خـیـبـر خـود را بـه کابل بـرسانـم.  

 

 ۀبـا فرستادن نامه ای به امیر دوسـت محمد خان، دو روز بـعـد از رسـیـدنـم بـه کابل بود که بـرایـم اجـاز 

 یـدالوصفئبـاریـابی به حضور، در بـاالحصار داده شـد. پـادشاه از دیـدنـم خـیـلی خوشحال شد و شفقت زا

جـنـرال »ـد الـوصِف ئبـا گـرمـی زا دوسـت خان در حضور دربار مـرا «سلطان»بمن نشان داد. امـیـر 
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و قـومانـدانی قطعات  3یـا مشاور خـاص نظامـی دربـار « 4مصاحب  »خطاب کـرده و لقب  «1فیـتـس جیـرول

کابل را به من اعطاء نـمـود. امیر دوست محمد خان طی دیـدار اولم از کابل با من معرفت ۀ عساکـر پـیـاد

بـود تـا لشکـر وی ماننـد لشکـر نـیـرومـنـد مـهـاراجـا رنـجـیـت سیـنگهـ کـه  داشت. امـیـر خـیـلی عالقمـنـد

م در جنگ اټک منهزم ساخته بـود، تـربـیت نظامـی بـبـیـنـد. 1813نـیـروی نظامـی ُدرانی افغان را در سال 

ـومات عمـیق و هـمه تعجب آور بـود کـه درباِر پادشاه افغان از خدماتـم در دربـار امـپـراتـور سیکـهـ معل

جـانبـه داشت. طی هـمـیـن دیـدار از دربـار بود که بـه معرفـت فـرزنـد محبـوب و دلخـواه پـاچا، و ولـیـعـهـد 

اندري شاه بود  -که فـرزنـد  «سلطان جـان»دربار شهزاده اکبـر خـان و بـرادر انـدر وی سلطان احمد خان 

محسورم ساخت که شهزاده را ولیعهد رسمی دربار پنداشتم. امـیـر، بـعـد از ووقار شهزاده چنان  ـل شـدمئنـا

بـرادر زاده اش را چـون فـرزنـد حقیـقی خـویـش پـذیـرفـته بـود.  2وفات بـرادرش سـردار محمد عظیـم خـان

 ـد.  ها، بـرادر محظوراسـت تـا بـا خـانـم بـرادر متـوفی خـود ازدواج نـمای طبق رسم و رواج افغان
 

عاقب االمرعضو قـابل احتـرام دربـار افغان شـدم. امـیـر دوسـت محمـد خـان در اکثـریت مـراسم تـشریـفاتی 

ـیـن تـر ئساخت تـا نزدیک وی و یـا بـه طرف جنـاج چپ وی دو چـوکی پـا و ضیـافـت ها مـرا مکلف مـی

بود که با هم مصاحب خوب شدیم و با گذشت زمان  بنشـیـنـم. بـعـد از دیـدار اولم بـا شهزاده محمد اکبـرخان

سـتبـر و شانه های پهن و قوی ۀ به دوسـتـان صمـیـمـی مبدل گشتیم. شهزاده اکبـرخان با قـد متـوسط، سیـنـ

خویش درست بیک یل و پهلـوان قوی هیکل می ماند. آوازش نرم و ملیح و سلـوک راستین شاهانه داشت کـه 

ۀ چهر»داشت،  «آبی تیره»بـا وقـار بـود. بـرایـم جـالب بـود کـه چشمانـش رنگ  واقعا  ۀ زیب یک شهزاد

لبـاسش خـیـلی ساده بـود، هـمان "ـی مـی بخشـیـد. ئاروپـاۀ به وی قیـافـ «مـوهای انـدک مجعد تیـره»و  «زیبا

ها صرف نظر از داشـتـن هـر مقـام و منزلت مـی پـوشـنـد، ماننـد کمـیس سفیـد  لبـاس عمـومـی ای که افغان

پشمـی دو تـا سه الی نـازک کـه بنـام پـټـو ۀ و تکـ 5، کمـر بنـد چرمـی و یـا ظهاره «پـیـراهن و تـنـبـان»

یـراهن های شان شود و دستار. مـردم کنـدهار معوال   روی پـ شود و بـاالی شانه انـداخته مـی یـاد مـی

داشته بـاشنـد. شهزاده اکبـر شخصیت خـیـلی  ـی مـیئگلدوزی ظریف بـرنگ نـقـره ای روشن و یـا طال

، پـښـتـو، تـرکی، پـنـجـابی «م -دری »تحصیـلکـرده و آگـاه بـود، مـربی وی آخنـدزاده کشمـیـری بـه فارسی 

 ۀها بـه شهزاده کتب فلسفـ ر پهلـوی تدریـس زبـانزاده د و کشمـیـری فصیح و روان صحبت مـیکـرد. آخنـد

چشتیه،  ۀصوفی، و شاعری تصوفی ماننـد طریقـۀ ، کتب فالسفـ«سلطان اطبـاء»افالطون، ارسطو، ابن سیـنـا 

ها ماننـد فارسـیـان قـدرشنـاِس  نـمـود. افغان ، انصاری و غیـره را تدریس مـی«بلخی»جالل الدیـن رومـی 

و آخـونـد  محمد خانتـاق به شاعری انـد. در مـواقع مختـلـف بـا شهزاده اکبـر، امیر دوسـت دنیای شعر و مش

 زاده صاحب پـیـرامـون فلسفه و سـیـاسـت صحبت و مبـاحث مملـو از فضل و دانش داشته ام.  

                                                           

1 - General Fitsjerol 
4  - Mus-a-hib 
3 - Advisor Aid-de-Camp 
2 - Sardar Mamad Azim Khan 

 5 -  sash belt کتـان و یـا ابـریـشم بـود کـه در سـابق افغانهـا بـدور کمـر مـی بسـتـنـد. امـروزه نـیـز آنعده ۀ ظهـاره : پـارچه ای از تکـ یا
ـا بـدور پوشیـدن و ی یـکی مـی کننـد چنین تکـه را بـدور کمـر بسـته مـی کننـد. ولـی در سـابقزکـه کـار هـای شـاق فـزارعین و کـارگـران افغان 

د ش کمـر بسـتن ظهـاره جزء لباس عادی بـود، بخصـوص در بیـن پـښـتـونهـا خیلـی عام بـود. نام اصلی َدری و پښتوی این کلمه برایم میسر نه
   مـتـرجم -ـن نیستم . ئاکتفاء کردم، در ذهمن اندک اندک اسم دستمال کمرچین ظهور میکند ولی مطمـلذا به عربی آن 
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نظامـی بـاالحصار بـرایـم محِل اقـامِت وسیع بـرادر انـدرش سلطان محمد خان را ۀ پـادشاه، در قـلـعـ

بـر حس جـاه طلبی وی مشکـوک بـود. امیر دوسـت محمـد خان  خاناختصاص دادنـد. امیر دوسـت محمد 

ـویـش فـتح نـمـوده بود، روزی خ « 0بـریـالۍ تـوره» " 6شمشـیـر ظفـرمـنـد"کشمـیـر و پـنـجـاب را بـه زور 

سـردار سلطان محمـد خان در برابر امیر، سوار بـر اسپ در حالی نـمایـان شـد کـه کره های طالیی در بند 

ـی بود که دوسـت محمد خان نامبرده را یکی دیگـر از مـدعیـان ئپاهای اسپش افتیده بود ؛ ایـن ظـاهـر نما

ـی نـامـیـدنـد. سر انجام ئدم وی را بنـام سـردار سلطان محمـد خـان طالتـاج پـادشاهی خود می پنداشت. مـر

شـد کـه سـردار سلطان محمـد خـان در  سلطـنـتی بـاالحصار اخـراج شـد. گفـته مـیۀ سـردار مذکـور از قلعـ

را ابـراز نموده خـود ۀ قرآن سوگنـد نـامه ای را نـوشته بـود و طی آن بـیـعت ابـداالبـد خـود و اوالدۀ حاشـیـ

و اذعان کرده بود که ازین سوگنـد مادام العمر، هرگز سر پیچی نخـواهـد کرد. داخل باالحصار به شهرک 

کردند،  ماند که در آن چند تن هندو، اروپایي، یهود و ارمنی های عیسوی زیست می کوچک قلعه دار می

دادند  ی آرام و همنوا به زندگی خود ادامه میهای بین النژادی کرده و با هم در فضا آنها بین خود ازدواج

 کردند.   حال آنکه بیرون ازین شهر، مالهامردم عوام را از تقرب با پیروان ادیان دیگر منع می

             

با داشتن چنین تقرب در بـاالحصار بـه اعلحیضرت و شهزاده اکبـر و سلطان جـان خـیـلی نزدیک شـدم. 

ف یـومـیه و تـربـیت کنډک های پیـاده و تـوپخـانه، طی روزهای رخصتی هفـته بـه بـعـد از انجـام وظای

رفـتیـم، پغمان بـر فـراز کابل قرار دارد کـه بـاداشـتـن آبشارها  پغمان مـیۀ درۀ معیت دو شهزاده بـه مـیـلـ

ود شهـرت بسزا دارد. های زیـبـای خـ و جویـبـار های مساعد بـرای ماهیگیـری ماهیان رنگین کمان و گلباغ

رفـتیـم کـه بـر فـراز دریـای یـاغی  ـر اوقـات دیگـر بـه محل دلخـواه دیگـر خـود بنـام گلبـهار مـیئسا

سنگِ مانع نفوِذ  -بـیـن صدها و هزاران تخته  پنجشـیـر مـوقعیت دارد، مسیـر تـنـد آب کـه راه خـود را در

جـاد مـی کننـد کـه حیـن بحث و مذاکـره ما را مجبـور بـه دوری از آب، مـی یـابنـد و چنـان غـرش مهیبی ای

 دریـا مـی نـمـود. ۀ کنـار
      

باری طی روزهای معمـولی رخصتی آخـِر هفـته بـه سواری اسپ عازم ارتـفاعات پغمان شـدیـم و در جوار 

ـیـن ئکاراِن مشایعتی از اسپـان شان پـاسوار ۀ شیب جویبـار ماهیان رنگین کمان بـه مـیـله پـرداختیـم. دسـتـ

ُلـ پـوشـیـده بـا سبزه فرش، دسـتـرخـوان را هـمـوار و غذا ها را چیـدنـد. ۀ شـدنـد، قـالـیـن ها را روی نوک قـ

معیتی په پیـش مـی رانـدیـم تـا قـبـل از طلـوع آفـتـاب بـه بلنـدای ۀ ما، شکارچیـان، بـایـد پیشاپیش قـافـلـ

راه را پیـاده بـه کـوهنـوردی پیـمـودیـم تـا ۀ ـیـن شـده و بقـیـئشـدیـم، بـعـد از اسپـان خـود پـا اال مـیکـوه بـ

 رسـیـدیـم و به انتظار تماشای طلـوع آفـتـاب نشستیم.  8کـوه بـه چشمـه سار مشهـور ۀ در زیـر قلـ
 

                                                           

6 - “Victory Sword” 
0  - (Baryalay Toora) 

در  "حوض خاص "با این شرحی کـه نـویسنـده از مـوقعیت منطقه مـی دهـد محتمل اسـت هـدفش یـاد آوری از نکتـه ای باشـد کـه بـنـام  - 8 

ن پغمـان یـاد مـیـشود. این حوض واقعا   نمـای حیـرت انگیزی دارد و آب حوض از قلب کوه بیـرون مـی جهـد. این نکته در اوج کوه در چنـا

 مـتـرجم  شود.ـین، شهـر کـابل و پروان و بگـرام بـه آسـانی از آنجا دیـده مـیـئنیـرنگی مـوقعیت دارد کـه اکثریت کوه هـای با سطح پـاۀ یـک نقطـ
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 ـی پرواز کنان پریدند،ئبک های زیـبـای آسـیـاکـوه کۀ درسـت قـبـل از طلـوع آفـتـاب بـود کـه از چهار گوشـ

ـیـن آمـدنـد. بـا تـراکم ئبـه زمزمه و سـرود پـرداختـنـد و بـر فـراِز آِب حوِض کـوچکِ چشمه سار کـوهی پـا

کبک ها در اطراف آِب حوض، تـرنـم کبک های نر متدرجا  با آوی موسیقایی دلپذیر آن بلنـد و بلنـد تـر شـده 

بـه ما گفـته بـود کـه در مـوقع بـاال شـدن بـه کـوه و در لحظات انـتـظار بـه  خانشهزاده اکبـر مـیـرفـت.

ما باید بـعـد از تجمع کبک ها ولی قـبـل  ،ـیـم. طبق هدایتئطلـوع آفـتـاب بـایـد سکـوت تـام را رعایت نـما

ی ـئهای خـود را فیـر کنیـم. زیـبـا شهزاده می بودیم تا تـفـنگۀ ـی بیـشتـر منتظر اشارئاز پخش روشنـا

طبیعی سـتیـغ کـوه، ِسحِر زیبایی افق و تـرنـم دل انگیز کبک های افغانی مرا مفتون خود ساخته بود. شهزاده 

بزرگ پـرنـدگـان بـه جهات مخـتـلـف بـه پـرواز درآمـدنـد ۀ زمانی دسـت خود را ناگهان بلنـد کـرد که دسـتـ

مـیـش صبحانه در فضا پـیـچـیـد و ما هـر سه  هـوای گـرگ و بالهای شان در و صدای رسای پـر زدن

های خـود را فـیـر کـردیـم. بعد بـه سـرعت روی صخـره ها بلنـد شـده و بخـاطر خـشنـودی شهزاده  تـفـنـگ

ها  ـیـریـیـن شـدن بمن گفـت کـه پنجـشئرا جمع کـردیـم. شهزاده در مسیـر پـا خـویشۀ هفـت بـال پـرنـد

ازیـن پـرنـدگـان بـهتـریـن کبـاب را آماده مـی کننـد، آنها اوال   پـرنـدگـان را پـاک و بـعـد روی دو سنگ 

پهن هـمـوار نـمـوده و بـا آتـش چـوب مـی پزنـد. بـه مجردیکـه بـه مـیـله جـای خـود رسـیـدیـم، نـان چاشت 

ا بـ «پلـو»نصواری ۀ بـره، کبـاب مـرغ، بـرنج دانه کشـیـدآماده بـود، نـان چاشت متـشکل بـود از گوشت 

، «یـنشور و شـیـر »، کـوفـته بـا سبزی پـالک و انـواع مختلف چـتـنـی «چلـو»گوشت ران بـره، بـرنج سفیـد 

و ماسـت. اکـثـرا   یک تک نـواز ربـاب هـم می  «تــُـرشک»تـرشـی بـادنجـان سـیـاه، تـرشـی زرد آلـوی 

ـی ئبـود؛ ربـاب یکی از آالت بـاسـتـانی مـوسیقی افغانسـتـان اسـت کـه از طنیـن شش تـار آن صدای مـوسیقـا

بغل پیـشرو یک درجن تـار نـازک بـرای اهتزاز و شکم بکس ماننـد مـیـان تهی  دلنـواز بلنـد شـده و در دو

مادِر »صدف ۀ مـوسـیقـی بـا دیزایـن مینا کاری و صنعت مسـتظرفـۀ صدا دارد. این آلـ بـرای انعکاس

گل مـیخ شـده بـود. شهزاده اکبـر از مـربی مـوسیقی هنـدی خـود خـیـلی زیاد آمـوخته بـود. وی  «مـرواریـد

ران افغان نه تـنـها بـا بـا راگهای هنـدی، موسیقی کالسیک و سـرودن آهنگ خیلی آشنـا بـود. اکثـریت سـردا

ـی داشتـنـد بلکـه بـا رقصهای کالسیک مانـنـد اټن ملی، رقص کـوچی و رقص ئمـوسیقی کالسیک هنـد آشنـا

کتـک هنـدی نیز آشنـا بـودنـد. متعاقب صرف غذای خـوشمزه، چاشنی بـعـد از غذا ماننـد فـرنی، ماغوت و 

پنجشـیـر آورده شـد. ما آنرا بـا ۀ تـان و تـوت مشهـور و خـوشمزبـعـد مـیـوه های خـوشبـو و مشهـور افغانسـ

 تیزابی خـیـلی مفیـد اسـت. ۀ دوغ نوشیدیم کـه ظاهـرا  بـرای سوء هاضمـ

 

در  "بـرادر فیتس جیـرول!، کدام نـوع مـوسیقی ره خـودت خـوش داری؟"شهزاده اکبـر از من پـرسـیـد: 

امـریکا نـوع مـوسیقی ای داریـم کـه آنرا مـوسیقی فولکـوریک و شهزاده گرامی! ما در " جواب گفـتم:

ـی ها یک مـوسیقی مشخص ئـی است. مگـر ما امـریکائکالسیک مـی نـامـیـم کـه یکنوعی از مـوسیقی اروپـا

ۀ ـی ماسـت. من همـئاز مـوسیقی بـرده های افـریقـا جزئیبخـود داریـم کـه مـوسیقی جـاز روحانی است و 

  "ـی داریـد؟ئشما بـرده های زیـاد افـریقـا" شهزاده اکبـر تفحص کنـان دوبـاره پـرسـیـد:" دوست دارم.آنرا 

 

ََرم های تـانـرا می گیرید ما هـم چنـدیـن مـیـلیـون بـرد" برایش گفتم:  ۀصاحب! هـمان قسمـیکـه شما امنیـت حـ

ـی به اتکاء بـه بـاوریکـه بـه اصول انقالب امـریکا کـه منتج ئیک امـریکاۀ دهقان داریـم. مگـر بـه مـثـابـ

 هسـتم. ـی شـد شـدیـدا   مخـالف بـردگی ئبـه ایجـاد دیـمـوکـراسی امـریکا
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شمار بـرده های ما خـیـلی انـدک اسـت، هـر زمانی کـه خـواسـته بـاشنـد مـیتـواننـد مالک "شهزاده اکبـر: 

بـرده ها نگهـداریـم. ۀ خـود را تـرک نـمایـنـد زیـرا حکم قـانـون اسالمـی ای وجود نـدارد تـا آنها را بـه مـثـابـ

گی هسـتم، زیـرا پـیـغمـر مخـالف بـردگی بـود؛ ولی مـردم ازیـن من هـم مثـل شما شـدیـدا   مخـالف بـرد

ـز مـی کننـد و بـه فـرهنگ قـدیـمـی و عقبگـرا بـر مـیگـردنـد. شما از دیـمـوکـراسی ئایـدیـال ها اسـتفاده نـاجـا

ـر ئاز ساـی ئـی یـاد آور شـدیـد، مـیخـواهـم از شما بپـرسم کـه آیـا دیـمـوکـراسی امـریکائامـریکا

 "ـی یعنی چه؟ئـیـد کـه دیـمـوکـراسی امـریکائها فـرق دارد و دقیقـا   بگو دیـمـوکـراسی
 

چرمـی در مـیـان ۀ اسـتقالل امـریکا را قـات کـرده در یک کیسـۀ اعالمـیـۀ هـمـیـشه یک کاپی چیـن خـورد

ها بیـرون نـمـوده  ـیه را از الی کتـابکـردم. ایـن اعالم هایم مـی گذاشتم و بـا خـود حمل مـی یکی از کتاب

تـوماس جفـرسن را کـه من پـدر دیـمـوکـراسی امـریکا مـیـدانـم ایـن  " داده گفـتم: و برای میزبان خود نشان

ما ایـن حقـایق  "امـریکا را نـوشته کـه در سـر آغاز آن گفـته شـده ۀ متحـد ضالعشهیـِر اسـتقالِل اۀ اعالمـیـ

نـاشـدنی  گـار شان حقـوق سلب انـد و آفـریـد ها بـرابـر آفـریـده شـده دانیـم کـه هـمٔه انسان مـی را بـدیهی

 "...اسـتهآن ۀزمـرو جوی خـوشبختی از  ، کـه حق زنـدگی، آزادی، و جسـتعنـایت فـرمـودهها  معیـنی بـه آن

 

کلماتی اند که تـا حال نشـنـیـده بـودم. چه بزرگ این زیـبـاتـریـن " شهزاده اکبـر بـا شور مع الوصف گفـت:

 «آیا او مرد جنگی هم بود؟» «مـردی. چه مرِد بزرگی بود

 

نخیـر جنـاب، وی یک زمیندار نجیب بـود، یک آفـریـنشگـر بـا نبـوغی بـود کـه اکثـریت بخش  "جواب دادم: 

ـیس ئسـیـاسـتمـدار بـود کـه سومـیـن ردانش خـود را از خـود آمـوزی فـرا گـرفـته، یک حقـوق دان و 

ها جنگـیـد، مسـتملکات را آزاد و  بـرتـانـویۀ جمهـور، جمهـوریت ما شـد. مرد جنگی کسی بـود کـه علیـ

امـریکا کار کـرد، وی جـنـرال جـورج واشـنـگـتـن بـود کـه ۀ متحـد ضالعتـا حـد زیـادی در راه ایجـاد ا

   "ما انتخـاب شـد. ـیس جمهـورئبحیث اولـیـن ر
 

 "چه تفاوتی دارد؟ هـی بـا دیـمـوکـراسی بـرتـانیئدیـمـوکـراسی امـریکا " :شهزاده اکبـر پرسید

سـت، مـوضوع و محتـوی ا ایـن داسـتـان خـیـلی طوالنـیۀ خـوب، جنـاب، دنبـالـ ": بعد از تنفس عمیق گفتم

ِرس "رسد، در التیـن جمهـوریت را  ها مـی رومـیمی شود، بـعـد بـه  ها آغاز جمهـوریت از یـونـانی

مـی گـویـند، بـه معنی امـور اجتماعی، یعنی امـور مـردم. ایـن مـرتبط بـه حاکمـیت مـردم اسـت،  "9پـبـلـیک

نـیـسـت مثال   اشراف و یـا گـروه های دارای منـافع  بـه بیـان دیگـر ایـن حاکمـیت فـرد و یـا گـروه معیـن

ها یک پـادشاه و یک رژیـم سلطنتی  ماننـد تـاجران، نظامـیـان و یـا بنیـاد های دیـنی. بـرتـانـویخـاص 

و امـریکا بـا هـم فـرق  هـیس جمهـور و یک جمهـوریت داریـم. اشکال دولت بـریتـانـیئدارنـد؛ ما یک ر

. بـه بیـان دیگـر هـر میرود ولې حاکمـیت هـر دو دولت بـه عیـن حاکمیت دیـمـوکـراتیک بـه پیـش دندار

بـالغ در هـر اجتماع و یـا ملت دیـمـوکـراتیک حق رأی مساوی انتخـاب را در تعیـیـن حاکمـیت نماینده ۀ تبعـ

شود. از جـانب دیگـر هـر  ـی کنـد، کـه بـه نـام دیـمـوکـراسی نـمایـنـده یـاد مـیئدارد کـه بـاالیـش حکمـروا
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جـامعه از طریق رأی،  درسـت هـماننـد ۀ شرکت مسـتیقم در تعـیـیـن سـرنـوشت آیـنـد تبعه ایکه بخـواهـد بـا

آتن، در دولت شهـری، مساوات و عدالت اجتماعی را بیـاورد، آنرا بنـام دیـمـوکـراسی ریفـرانـدام یـا هـمه 

ه بـه صفـت نـمایـنـدگـان را کـ «مشرانـو و ولسی جرگه»را  خـویـشۀ ـت مقـنـنـئکننـد. ما هیـ پرسی یـاد مـی

را از طریق ریفـرانـدام  ـیس جمهـور خـویـشئما قـوانیـن را وضع مـیکننـد انتخـاب مـی کنیـم حال آنکـه ر

 "دیـمـوکـراتیک انتخـاب مـی کنیـم.

 

بـاسـتـانی داریـم، رسم جرگه ها، کـه طی آن ۀ چقـدر دلچسپ، ما هم رسم هزاران سالـ" شهزاده اکبـر گفت:

ُـراء بدون در نظرداشت موقف اجتماعی، مساویانه بـدور هـم جمع مـیـشونـد؛ هیـچ کس خـود را  مـردم در قـ

کنـد، هـمه خـود را مساوی احساس مـی کننـد و بـدیـن گونه از طریق وفاق  مافوق کس دیگـری احساس نمـی

ـن شکل دیـمـوکـراسی ریفـرانـدم شما را اجتماعی در تعیـیـن امـور قریه و یـا شهـر سهـم مـیگیـرنـد، کـه عی

تبـار و را از تمام والیت از هـر قـوم  دارد. در حالیکه در لـویه جرگه های ما مـردم نـمایـنـدگـان خـویـش

ی مگـرفـته  «پـادشاه»مـی فـرسـتـنـد، در لـویه جرگه تصامـیـم جنگ و صلح، شکل دولت و انتخـاب امـیـر 

 "ۀ دیـمـوکـراسی نـمایـنـد "کـه عیـن شکل  می باشدوالیـات مـورد قبـول ۀ بـرای هـمـو ایـن تصامـیـم شود 

پـادشاه انتخـاب ۀ م مـیـرویـس هـوتکی بـه مـثـابـ1070و بـیـسـت سال قـبـل در سال  شما را دارد. یکصد

پدر خیـر انـدیـش، ملت را ۀ شـد ولی وی تـاج شاهی را با تواضع بزرگ خویش نپـذیـرفـت و بـه مـثـابـ

م لـویه 10۷0رهـبـری کـرد و او را ما بنـام مـیـرویس بـابـا یـاد مـی کنیـم. چهل سال بـعـد از آن در سال 

 پدر"افغانسـتـان شـد و بـعـد ها لقب  «شهنشاه»خـان را انتخـاب کـرد و اولـیـن امـپـراتـور  احمـد ای جرگه

ـر پـیـغـمبـران عهـد عتیـق ئماننـد سا «ص»بـرایـش اعطاء شـد. مطابق تأریخ اسالم، پـیـغمـبـر محمـد  "ملت

ۀ لـبـوسیـخلیفۀ اسالم ۀ ه بـه مـثـابـخداونـد از طریق وحی الهی انتخـاب شـده بـود بلکـۀ نه تـنها بـوسیـلـ

، «رضحضرت عثمان »سوم اسالم ۀ مـردم مـدیـنه انتخـاب گـردیـدنـد. گفـته شـده اسـت کـه در زمان خلیـفـ

سوم شرکت کـردنـد. موازی با شیوع فساد ۀ نه تـنـها مـردان بلکـه زنـان هـم در رأی گیـری انتخـاِب خلیـفـ

 کـه چنگیز خـان بـه سنن و رسوم مفسد اسبق بـرگشـتـنـد، بـا ویـرانی و انهـدامـیدریـن جوامع، بسـیـاری 

عصر مـدنیت  «درِب تفسیـِر قرآن»بـه عقب گذاشت و در قرن چهاردهـم بـا بسـته شـدن درب اجتهاِد بـابل 

ِد آن نشـده ایـم. بـه بـاور بـهبـوۀ ـی ما بـه پـایـان رسـیـد. از آنزمان بـه بـعـد تا کنون ما قـادر بـه اعادئطال

سـت کـه بـا سعی، زحمت و تـقـبل رنج گونـان ا انسانـیۀ من خـواه از طریق راه شما و یـا راه ما، ایـن شـیـو

 "ـل بـه عیـن حقیقت فـرجـامـیـن یعنی بـهبـود حیـات بشری شـد.ئنـا

 

فـرمـودیـد و آنچه من در تجسس اش  جنـاب شهزاده، آنچه شما" من در همنوایي با طرز دید شهزاده گفتم:

 ،های جمهـوری ایـمان داشت و در اصول هسـتم، خـیـلی بـا هـم مشابـه انـد. تـوماس جفـرسن بـه ارزش

محبت مـی  "شأن سلطنـتی  "مـی پنـداشت و بـا  (محافظه کاری) (17تـوری )خـود را از قـویتـریـن پـیـروان 

                                                           

 17- Tory کـه در زمـان انقالب امـریـکـا از بـرتـانـویهـا حمـایت مـیـکـرد. معنی دومـی آن  یـی مسـتعمـره نـشینئ: در لغت بـه معنی امـریـکـا

افظه کـار اسـت. در زمـان انقالب امـریـکـا کسیـکـه وابسـته بـه حزب محافظه کـار انگلـیس باشـد و یـا بـه آن رأی بـدهـد. معنی معادل آن مح
م تـوری بـه کسـانی خطاب مـیـشـد کـه از حق 18مـی بـود. از آغاز قرن  هاب مـیـشـد کـه وفـادار بـه سلطنت بـرتـانیـطتـوری بـه کسـانی خ

اسـتقالل امـریـکـا، تـوری بـه کسـانی ۀ تسـویـد اعالمـیـم زمـان 100۱باالی پـارلمـان امـریـکـا دفـاع مـیـکـردنـد. در سـال  هپـادشـاه بـرتـانیـ
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نفـرت دارم ولی بـه ایـن بـاور دارم کـه قـدرت  هـالیزم بـریتـانـیـورزیـد. اعلیحضرتا، من از امـپـری

شهـریـاری یـا قـدرت عالیه بـایـد در وجود یک شخص منفـرد و منتخب تبلـور یـابـد، و چنـان فـرمانروای 

تـا ما ـیس جمهـور نـامـیـده اسـت. دریـن راسـئخـود سلطان یـا رۀ نرمـی بـاشـد کـه افالطون آنرا در فلسفـ

قـدرت شاهی  (منشور کبیـر) «11مگنـا کارتـا»مـدیـون انـگـلـیـس هسـتیـم کـه بـرای اولـیـن بـار از طریق 

من بنیـاد نـیـرومـنـد دیـمـوکـراسی غـربی در منشور کبیـر قرن دوازدهـم ۀ مطلقه را محـدود ساخت. بـه عقیـد

بت من نسبت بـه او از تخیـالت پهنـاوری منشاء مـی نهفـته اسـت. مطالعـات من از الکسانـدر کبیـر و مح

گیـریـد کـه قـابلیت تصور آن بـرای منفعت بشری در ذهن آفـریـدگـار فنـا نـاپـذیـر آن شکل گـرفـته اسـت، 

در مـیـان جهانگـرایـان کم پیـدا، ایـن بشر دوسـت جهانی هـیچ کسی دیگر نـیـسـت جز ایـنکـه فاتح سلطنت 

شـد. بـایـد اضافه کنـم کـه معمار دیـمـوکـراسیِ امـریکا تـوماس جفـرسن بـا داشـتـِن بـاور بـه ها بـا قلب

چرمـی ام کتـاب تـوماس جفـرسن را ۀ اتکاء داشت؛ بـاِر دیگـر از خـریطـ  «ما مـردم»حکـومت به شعار 

َـر خـوانـدم کـه از تـوماس جف  من "ـرسن نقل قـول شـده اسـت: کشـیـدم و ایـن بخش کتـاب را بـرایـش از بـ

نهاد ها بـایـد در  از تغیـیـرات آنی و متکـرر در قـوانیـن و قـوانـیـن اساسی دفاع نمیکنم. ولی قـوانیـن و

ر دنوبالغی را دارد تا  طفلمتمدن حیثیت ۀ ـیکه جامعـئاز آنجا موازات انکشاف ذهن بشری بـه پـیـش رونـد.

رژیم اجداد بربر خود زندگی کند ما هم شاید تا حال به مردی نیاز داشته باشیم که لباس متناسب ۀ زیر سایـ

 . "بپوشدبه اندام خود را 

 

خـیـلی عالی سـردار فـیـس. خـیـلی خـوب گفـته اسـت! تـوماس جفـرسن "شهزاده اکبـر بـه آواز بلنـد گفـت: 

ۀ ـثـابـمه بـاشـد! یکی از روشنـدالن ما گـفـته اسـت آنچه را کـه اکثـرا  ما بشما بـایـد یکی از نوابغ بشریت 

خـواب بـاقی مـی مانـد، ولی اگر آن رویـا را مشتـرکا   بـبـیـنیـم ۀ افـراد، منفردا  رویـا مـی پنداریم در حالـ

بـه حقیقت مـی پیـونـدد.  مسلما  بـه رویـای ملت تبـدیـل میشود، و همین رویای جمعی ملت است که در فرجام

مـردان بزرگ شما رویـا های بزرگی در سـر مـی پـرورانـدنـد ولی ایـن ملت امـریکا بـود کـه رویـا های 

ـی و دست آورد های آن، ئشانرا بـه سـرمنزل حقیقت رسانیـدنـد. محض با شنیـدن نام دیـمـوکـراسی امـریکا

ا به چشم سر ببینم. شایـد روزی فرا رسد تا جهان نـویـنی را سازد تا حقیقتش ر مرا مشتاق آرزو های می

ـیـم. مـوالنـای بلخی فـرمـوده کـه صحبت خوب غنیمت بزرگ است. هیـچ چیـزی بـهتـر از غذای ئایجـاد نـما

خـوب، مصاحب خـوب، مـوسیقی خـوب و بحث عالی وجود نـدارد تـا بتـوانـد تـرا بـا علـو احساس بـه یکی 

ۀ را در گستر عالی بـود کـه حتی حضور خـویـشۀ های هفـت جنت بـرسانـد. صجت ما تـا انـداز از جنت

                                                           

انـادا، کـه بـعـد از انقالب امـریـکـا بـه کـ هوفـادار باقیمـانـدنـد. آنعده وفـاداران  بـه سلطنت بـرتـانیـ هخطاب مـیـشـد کـه بـه تـاج سلطنتی بـرتـانیـ
 مـتـرجم  -منبع : ویـکیپیـدیـا   -مپراتـوری مـتحده یـاد شـدنـد. نـووا سکوشیـا و بـهـامس رفـتنـد  بـه نـام وفـادارن ا

 11 - Magna Carta جـون تهیه شـد و بـعـد هـا تعدیل شـد. مگنـاکـارتـا اصطالح  1۱م بـه تأریخ 141۱مگنـاکـارتـا در سـال ۀ : اولـین مسـود
 The Great Charter of theو  Magna Carta Libertatum التین اسـت کـه بـه معنی کـرکتـر التین مـیباشـد، همچنـان بـنـام

Liberties of England  و  شـاه انگلـیس  جان،  هکلمه بـود 41۱یـاد مـیـشود. مگنـاکـارتـا بخاطری بـه نـام کـرکتـر یـاد مـیـشود کـه حاوی
مـتداول مگنـاکـارتـا منشور کبیـر انگڷیس اسـت ۀ را مکلف بـه پذیـرفـتن آزادیهـای مشخص مـی کنـد کـه خالف خـواسـتهـای شـاه بـود. تـرجمـ

ام بـه بـرخی قوانین مشخص کـه نتیجتـا   شـاه انگلـیس را مؤظف بـه پذیـرفـتن حقوق مشخص بـرای مـردان آزاد تحت حکومـتش نمـود ، احتـر
 ۀهمـین مگـانتـا کـارتـا بـود کـه سلطنت مطلقـۀ و اینکـه قدرت او تـوسط قـانـون مشخص خـواهـد شـد از اجزای این منشور بـودنـد. در سـایـ

 ان آمـدنـد کـه ایجاد قـانـون اسـاسیهمـین منشور بـه مـیـ ۀـانگلـیس بـه سلطنت مشروطه تبـدیل شـد. تعداد زیـاد قوانین عرفی و اسـاسی در سـای
 مـتـرجم  -آن اسـت. منبع : ویـکیپیـدیـا ۀ امـریـکـا یـک نمـونـ
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زمان و مکان فـرامـوش کـردیـم. قـبـل از ایـنکـه اعلیحضرت سوارکاران خـود را دنبـال ما بفـرسـتد بـایـد 

 "بـه بـاالحصار بـرویـم.
 

حرکت بـودنـد. ما هـمه سوار ۀ خـود را جمع کرده و آماد ۀبنـ مسـتخدمـیـن قـبـل از قـبـل اسبـاب و بـار و

های پغمان فـرود آمـدیـم. بـا نشسـت آفـتـاب رگه های ابري خـونرنگ  اسپـان خـود شـدیـم و از فراز بلنـدی

ۀ سـرخ و نـارنجی غـروب روی قله های پـوشـیـده از بـرف هنـدوکش و بـر دامنـۀ در افق پدیـدار شد و پـرد

 ون پهن شد. نیـلگ

 

 پایان فصل سوم
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