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 افغانۀ شهزاد

 و

 اشدوسـت امـریکایی 
 

 

 نـاوِل تأریخی 

 

 نـویسنـده : پـوهانـد بشیر احمد زکـریـا

 خاص پروفیسر دایمی و مدرس

 پوهنتون کولمبیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوهاند داکتر بشیر احمد زکریا
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 تـرجمه 

 ارحمت آریـ
 

 

 یاد آوری مترجم:

کشور جناب ولی احمد نوری و ۀ بدین وسیله میخواهم از دو دوست بزرگوار، دانشمند و فرهیختـ

 و از دومی تایپی این کتابمتن دری و جناب دکتور حمید سیماب، از اولی در قسمت اصالحات 

 یم دارمدر زمینه ترجمه بعضی حصص کتاب، صمیمانه ترین سپاس قلبی خود را تقد

 
 

 مقدمه

 هاکثریت رویداد های مندرج در این ناوِل تأریخی انعکاس مالحظات شخصِی من است که طی بررسی و تحقیق دریافت

 شرح رویداد های مذکور را در یادداشتود عینی و انعکاس خاطرات اشخاصیست که مشاهدات شهۀ ام و هم دربرگیرند

که تأریخ نویسان بعد حوادثی است ر رویداد های این ناول در واقع بازپرداخت ئهای شخصی خود درج کرده اند. سا

عرفت م منۀبازتاب داده اند. مزید بر آن دا از تدوین و ترجمه آنرا بر مبنای مقتضیات فرهنگی و تمایالت ملی خویش

 مملو از روایاتیست که سینه به سینه و از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته اند.  دنیای مشرق زمین
 

انگلیس را نویسندگان انگلیس در خاطرات خویش درج کرده  - چنانچه میدانید اکثریت رویداد های جنگ اول افغان

ِسـر تورن جنرال  جۀشهرت دارد و زو «2للیدی سی» به نام که  1اند مانند خانِم نهایت شهیر انگلیس فلورنشا سیل

خود نوشته است. و یا موهن ۀ خاطرات روزانـۀ ل اکثریت خاطراتش را در دفترچـبود؛ لیدی سی 3لرابرت هینری سی

یکی از اولین تحصیلکرده های مشهور هندی که بزبان انگلیسی تحصیل نموده و مأمور استخباراتی سر الکسندر  4الل

خاطرات خود نوشت و ۀ ن جاسوس هندی تبار انگلیس است که کتابش را از مجموعـبود، موصوف هما 5برنس

شخص دیگریست که با ایفاء نقش  7نجـراهداء نمود. ډگرمن اِلدِرد پاتـِ  6انگلستانۀ افتخارا ً آنرا به نام علیاحضرت ملکـ

 به وسیلۀهای پاتنجر  یادداشتانگلیس، مشاهدات و مالحظات عینی خود را نوشته اند.  -اساسی در جنگ اول افغان 

                                                           

1 - Florentia Sale 
2 - Lady Sale 
3 - Major General Sir Robert Henry Sale 
4 - Mohan Lal 
5 - Sir Alexander Burnes 
6 - Her Majesty Queen of England 
7 - Brigadier Eldred Pottinger 
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و بردارانش منصفانه و بیغرضانه چاپ شده اند، ایندو کواسه های برادری ډگرمن الدرد پاتنجر  «8ریک مکروریپت»

م  را در دفتر خاطرات 18۴2 - 1839های  م شرح وقایع جنگ سال19۶۵در سال  9اند. جیورج مکدونالد فریزر

اینکه سیاح  جالبترشهرت دارد. ولی از همه  «11رزفلشمن پیپ» به نام یافت که  10سرشایریک ماجراجوی انگلیس در لِ 

ز کتابی را از خود به جا گذاشته نی «12جوسیا هرالن» به نامدل به دریا زِن امریکایی از ایالت پنسلوانیای امریکا 

ترتیب  «13ربن مکنتای»به نام سنده یک نویۀ ، این یادداشتها بوسیلـمی کندـه ئکه مشاهدات عینی قابل اعتماد را ارااست 

. مزید بر آن درین ناول نه تنها نوشته های تأریخی نویسنده های افغان، کشمیری، استو طی یک کتاب به نشر رسیده 

افغان که در بین خانواده های افغان شایع ۀ ها و افسانه های شفاهی منوط به این شهزاد پاکستانی و هندی بلکه داستان

 اده شده اند.    اند بازتاب د
 

 1839سالیان ۀ رویداد های نهایت عمدۀ سر انجام شایان یادآوریست که طی این ناول تأریخی سعی بعمل آمده تا دنبالـ

ده ولی های داستانی انتخاب ش تا حد ممکن بطور دقیق بزبان داستانی انعکاس یابند. برای یکتعداد کرکتر ها نام ۴2 -

دقیقـا ً با همان اصلیت تأریخی شان حفظ گردیده اند. نامهای مشخص بدون کم و کاست و در های تأریخی  ـر نامئسا

شکل اختصاری داده شده است؛ بدینگونه صرف چند نام مطابقت با تأریخ حقیقی تا حد ممکن حفظ و به یکتعداد اسماء

درج نموده اند. مؤلف مدعی صحت  شکل داستانی بخود میگیرند. در اخیر کتاب، مؤلف منابع و مأخذ خویشرا مختصر

 که در رویداد های کوچک دخیل اند.   نیست، و سقم رویداد های کوچک، اسماء، محالت و یا اشخاص مشخصی

 

 امتـنـان
مؤلف بدینوسیله امتنان خویشرا به شخصیت های ذیل که در موارد مختلف این ناول تأریخي کمک بیدریغ نموده اند 

خدان و اکادیمیسن معاصر جناب محمد اعظم سیستانی، از مترجم متبحر و شکیبا جناب رحمت تقدیم میدارد : از تأری

آریا و از جناب دانشمند ولی احمد نوری بخاطر تصحیح متن دری و نشر آن در پورتال افغان جرمن آنالین و از 

ان دار وزیر محمد اکبر خجناب عبدالحی پوپلزی بخاطر طرح نقاشی تصویر نهایت عالی و قرین به واقعیت چهره سر

در معرکه جمرود ممنون و مشکورم. سر انجام قدر دانی عمیق قلبی خود را به همسر و شریک زندگی ام بخاطر 

مساعدت، پیشنهاد ها و تصحیحات الزمه شان تقدیم میدارم؛ همچنان از اظهار نظریات دخترانم، فرزندانم، برادرانم 

  دوکتور بشیر احمد زکریاایت مشکور و ممنونم. ـر اعضای خانواده زکریا بی نهئو سا

 

 

                                                           

8 - Patrick Macrory 
9 - George MacDonald Fraser 

 10- Leicestershire  :م -انگلستان ۀ یکی از شهرک های محاط به خشکـ  
11 - Flashman Papers 
12 - Josiah Harlan 
13 - Ben Macintyre 
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 چهار بـیـتی ملی

 

 14رقـسـتـان      تـنـفر کن ازین تـهــذیــب افــرنجتو ای افــغــان فـروغ مـشـ 

 نفاق و کشت و خون است این تمدن      فـریب و هــیلـه را آخر بود رنــج
 

 زعـیم و هم نعـیم و هم سخن سنـجتو ای افــغـان امـــیـد اهـــل دانــش      

 اگـــر یک ملــت واحــد شـوی زود      بــدسـت آری کـلیـد قـفـل صد گنـج
 

 موضوع جنگ است ،بـــیــا افــغــان بیــا بـنگر جهان را      بــقــای ملــیت

 حــیــات انــفــرادی را بــقـا نیست      بـرای نفع شخـصی وقت تـنگ است 
 

 افــغــان بــیــا ای مـرد آزاد       حـیــات انـفـرادی عـار و ننگ است بــیــا

 زیي و خیل را کی مــی شـناســــد       وطن از خون افغان الله رنگ است
 

 هــمه مــفـتــون حســـن اتــفــاقــت       تـــو در فـکــر زیـي و خـیــل تا کی

 ــشســتــن در ره ایــن سیل تـا کـیخــراب دست خیل و فرقه جنگــی        ن
 

 بــیـا افـغــان که با هم یار باشیــــــم       بــرای ایــن وطــن غـمخـوار باشیـم

 زیي و خـــیل اکنون مـــی نه بایـــد      بـــیــک دل مـــلت هــوشـیار باشیـــم 

 

 فیضی کابلی

 

 : اهداء

 به ملت شریف افغان

 

 

 بخش اولپایان 

                                                           

 م -است مراد شاعر فرنگ و یا انگلیس  -معرب فرنگ و فرانک است و مفرس فرانس و فرنج معرب آن است  -افرنج :  -14 


