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 میوندۀ ناول تأریخی معرکـ

 انگلیس -جنگ دوم افغان 

 قسمت اول                                      

 مؤلف :ۀ کتاب های چاپ شد

 

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

 م تا حال دوازده بار چاپ شده است. 19۶۵سال 

Ethicon, Summerville, New Jersey 
 : به انگلیسی

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

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, 

۲۰۰8, 61۷ 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.»

        Author House Pub. Bloomington, Indiana. ۲۰1۰, ۲39 pages. 
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 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. 

۲-“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 

 

 انگلیسی، پشتو و دری

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

(The Afghan Prince and I: The First American in Afghanistan.)                         
 
       SBPAR Co. Houston, TX. ۲۰14. 164 pages    

 
 خوانندگان :ۀ 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. 

۲-    “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

 و بزرگ دنیای انسانیتم ککوچۀ به خانواد

 امتنان

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

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

 سیمی نمای ازسپاسگزاری عمیق قلبی ام را خدمت استاد اسبق پوهنځی ادبیات و هنر های زیبا حامد نوید، بخاطر تر

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

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

ـیس عمومی سپیرومتریکس(، دختر مهترم ثریا )ماستر صحت عامه، ئین )ر)حقوق دان و روان شناس(، فرزندم ج. الد

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

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

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

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

 

 مقدمه
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ً بوسیلـ  ۀاسناد تأریخی، یادداشتهای روزانـخودم برویت ۀ بیشترین بخش حوادث یاد شده در این ناول تأریخی شخصا

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

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

آوری و همانگونه تفسیر نموده اند که خود شان آنرا استنباط کرده و آنرا از عقب عدسیه ها  صورت حوادث را جمعشرح 

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

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

نگلیس ا -می بینید که مؤلفین انگلیسی اکثریت حوادث جنگ دوم افغان « منابعی که مؤلف از آن استفاده کرده»بخش 

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

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

ۀ یرنددربرگ ،مؤلف متجاوز از دو سال   پاکستانی، و متحصصین هندی و تأریخ نویسان آماتور هم مطالعه شده است. تحقیق  

قبالً اقبال چاپ نه یافته است. باالخره حوادث بی نهایت مهم جنگ دوم کتب چاپ ناشده و نیز آن تواریخ شفاهی است که 

ـه ئم در این ناول تأریخی تا حد توان و تا حد ممکن برویت اسناد به دقت ارا ۱۸۸۲ - ۱۸۷۸انگلیس بین سالهای  -افغان 

شان  ت های باقیمانده و نقششده است. تنها چند کرکتر داستانی بخاطر پرداخت داستانی ناول به آن اضافه شده ولی شخصی

همان های اند که تأریخ نامهای شانرا بصورت درست تصدیق نموده است. نام اشخاص تا حد ممکن بدون دست خوردن 

محدود صرف بخاطر سهولت مطالعه کوتاه شده ۀ بر طبق شهود و اسناد تأریخی همان نامهای اصلی باقیمانده اند و یکعد

 و می افزایدذکر کرده « حقیقت و میتود»در کتاب خود  آنرا ـورگ گادامر موافق است کهئگـ -هنس ۀ اند. مؤلف با فرمود

 یزن مؤلفبا در نظرداشت همین بیان، . باشدکه هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند که عاری از هر نوع گرایش و تمایالت 

حیث یک ساینسدان و پروفیسر متقاعد و خود را معروض به تقصیر میداند ولی در ضمن سعی بی نهایت بلیغ خود را من

صحت و سقم حوادث  یتا عینی و بیطرف باقی بماند. مؤلف هرگز ادعا نمودهخاص در پوهنتون کولمبیا ۀ لکچر دهند

  نمی کند که در این حوادث دخیل بودند. را خورد و ریزه و یا نامهای اشخاص و محالتی

 

 

 مروری از
پاول فیتجزجرلد و الیزابت گولد   

 
 

 ی بنام س   کاتـ        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 زجرلد با هنرپردازیـ      فیت

یک طبیب مأموریت نهایت واض  د دارد؛ خدمت به بنی  منحیثند. س  کات گش  ود که پدر و پدرکالنش در آن تولد ش  ده بود

. این هدفش از همان تعهد نیرومندی س   رچش   مه می او نوع بش   ر بدون در نظرداش   ت تعلقات نجادی، جنس   ی و یا طبقاتی

به  در خود آزاد انس   انیو آرمانهای زندگی  ها ارزش ۀدر باراس   تقالل امریکا و قانون اس   اس   ی آن ۀ اعالمیـ         که گیرد 

 ۀـ      مای بنآغاز می کند، همین باور هاست که به  تعهدهمین با جوان زندگی خود را  . سکات  استته ساختبلور مصراحت 
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می  و اس    اه الهامش مبدل می ش    وند و با همین باور س    فرش را به اکناف جهان بخاطر دریافت مفهوم زندگی آغاز فکر

   .سپری می کندبه تحقیق در تأریخ زندگی مردم  حیات خود را اه سال آزگارپنج بود که دوم قرن نزدهمۀ در نیمـ نماید؛

 

 آن براین، به آقای ـ   یکه پدرشئمی کند جا را رفتن به افغانستانۀ سفر های جدی سکات زمانی آغاز می یابند که وی اراد

منحیث ناظر و  اس  ت وـ        ی در افغانس  تان ئده بود. پدرش اولین امریکانموس  فر کرده و مدت بیس  ت س  ال را آنجا س  پری 

 بزرگ  نامدار و و مربی قهرمان قریب دوس    ت  « براین»م( بود. ۱۸۴۲ - ۱۸۳۸انگلیس ) -مش    اور در جنگ اول افغان 

بر ی خود با اکبه پاه قدردانی از دوس  ت س  کات، آقای براین ش  هزاده اکبرخان میش  ود. پدر ،افغانها علیه برتانوی ها جنگ 

رزویش آ رسیدن بهقبل از « براین» ولی «افغان و من : اولین امریکایی در افغانستان.ۀ شهزاد»خان کتابی می نویسد بنام 

عش   ق »، همان کش   وری که س   کات آنرا وفات می کندبه افغانس   تان  بازگش   ت مجدد، حد اقبل برای یکبار دیگر،مبنی بر 

، میشود  رجدی تسفر سکات ۀ تراژیدی مرگ عشقش یعنی خانمش بنام ویرجینیا انگیزاست. بعد از  ستوده« راستین پدرم

 کهبرسند ی ها به آنجا ند همیشهنمی توانواقعاً  ش را رسوم و عنعنات عهود کهن می نامد، انسانهاخانم علت مرگسکات 

سکات دنیای اندوه و یاآنرا وعده کرده  شاناجداد  ستأند. تا اینجا دنیای  سوگ و  رهاییبرای  سکات .ه کامل ا  اندوهاز 

 تصمیم می گیرد تا به نمایندگی از پدرش مرتبات سفر به افغانستان را بگیرد.  اشدرونی 

ً ازم را کافی پول از بابت مسلک طبابت، سفرهایش مقدارذخیره نمودن سکات بعد از  د و از کنفیالدلفیا آغاز می خود منا

 ،یم لندنخانمی مقیک  با قبل از سفرشدر یک کشتی مسافر بری منحیث طبیب کشتی عازم لندن میشود. سکات  همین جا

یدن که بعد از رس میدهداین خانم برایش وعده  می کند،میرمن بلییر که یکی از دوستان نزدیک پدرش بود تماه برقرار 

و سکات را با نخبه گان  می نمایدبه وعده اش وفا ی بود قول و قرار ی بازن که د. میرمن بلییرکربه لندن کمکش خواهد 

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

جمل و ناز ت بارا  فقرای لندن  ۀغربت جانکا سکاتمی بیند،  هم را یان غریب لندنمشقت بار  از زندگی یتصویر متناقض

آرمانهای را بیاد می آورد که در  اینجاست که وی همان. مقایسه می کند د آن دیارو نعمت نخبه گان بی نهایت ثروتمن

آیند  به امریکا می که آنانیۀ برای همـ زندگی بهترۀ وعد؛ استقالل امریکا و قانون اساسی امریکا تسجیل شده اندۀ اعالمیـ

دیده نه شده است.  امروز ما جهان ی ازهمین وعده تا کنون در قسمت دیگر ولی حد اقل ،توانددستیاب شده نمی همیشه 

داستان را تعیین می کند و سکات سفرش را به طرف پاریس آغاز می کند و به برلین، سنت  و لذت همین برداشت کیفیت

ر می د و بعد دو باره بطرف فیالدلفیا بپیترزبورگ، تاشکند، هرات، کراچی، کلکته، سنگاپور، هانگ کانگ، توکیو میرو

پیرامون پیگیری زندگی، آزادی و سعادت در  و با آنهامردم بلند نظری را می یابد  ،گردد. سکات در هریکی از این نقاط

تبادل این نظریات با افکار تازه و بدیع متفکرین بزرگ و اثرات افکار شان باالی جامعه، ۀ . حیطـبحث می کند تأریخ طول

اینس، فلسفه و دین پر شده است که هر کدام شان نظر به طرز راه فکری شان بخاطر رسیدن به زندگی بهتر برای تمام س

آرمانهای آزادی و حقوق بشری افراد که ۀ در بارالهام بخشی بنی نوع بشر مبارزه کرده اند. پوهاند بشیر احمد زکریا ناول 

تحریر در آورده اند. این آرمانها کلمات ساکن ۀ امریکا مسجل شده اند به رشتـ استقالل امریکا و قانون اساسیۀ در اعالمیـ

کات اند و س و جاویدان و غیر متحرک به روی کاغذ نیستند که در جیب سکات باقی مانده باشد. این آرمانها، آرمانهای زنده

 یمرز ها ترین بخش داستان در بیرون ازقلب خود با خود هر جا می برد. هر چند بیشۀ خانـ جیب خود نه بلکه در آنرا در

امریکا بوقوع پیوسته ولی با آنهم سکات به هر جای دنیا که سفر می کند محبوب ترین و گرانمایه ترین ارزش های 

امریکایی اش با اوست. زکریا که یک امریکایی افغان االصل است محبت و عشقش را به این ارزش ها خالصانه نشان 
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ۀ همـ هکداستانی را خلق نموده  ،طبیب، شاعر، ساینسدان، فیلسوف و تأریخدان، تخصصزکریا منحیث م، پوهاند داده اند

 از آن الهام بگیرند. بایدامریکایان 

 

 ۱پاول فیتز جرلد  و الیزابت گولد

 

 ادامه دارد...                                                              
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