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 فصل سوم

  

ـتـن با داش کهزمسـتـانی سالطیـن افغان،  پایتختزیبای پشاور،  شهردر  توقف برمبنی  یمعلی الرغم آرزو

بـزرگ مـوقعیت دارد،  شاداب در مجاورت کوه پایه های هنـدوکشۀ در در باهای سرسبز و زیـ غسـتـانبا

 م.  برسانه کابل خیبر خود را بور از تنگی با عبان نـاگزیر بودم قبل از فرا رسـیدن زمسـت

 

ۀ اجـاز یمابرفرستادن نامه ای به امیر دوسـت محمد خان، دو روز بـعـد از رسـیـدنـم بـه کابل بود که  با

بمن  یـدالوصفئدیـدنـم خـیـلی خوشحال شد و شفقت زاالحصار داده شـد. پـادشاه از باریـابی به حضور، در با

جـنـرال فیـتـس »ـد الـوصِف ئگـرمـی زا بادوسـت خان در حضور دربار مـرا  «سلطان»نشان داد. امـیـر 

و قـومانـدانی قطعات عساکـر  3ربایـا مشاور خـاص نظامـی در « 2مصاحب  »خطاب کـرده و لقب  «1جیـرول

ن اعطاء نـمـود. امیر دوست محمد خان طی دیـدار اولم از کابل با من معرفت داشت. کابل را به مۀ پـیـاد

وی نـیـر کهامـیـر خـیـلی عالقمـنـد بـود تـا لشکـر وی ماننـد لشکـر نـیـرومـنـد مـهـاراجـا رنـجـیـت سیـنگهـ 

ظامـی بـبیند. تعجب آور یت نم در جنگ اټک منهزم ساخته بـود، تـربـ1813نظامـی دُرانی افغان را در سال 

مه جانبه داشت. طی یق و هکهـ معلومات عمر سیتورابار امپم در درکه درباِر پادشاه افغان از خدماتود ب

ان و بر خد دربار شهزاده اک، و ولیعهاچارفت فرزند محبوب و دلخواه په معبار بود که بدار از درهمین دی

ووقار شهزاده چنان  دمل شئاندري شاه بود نا -رزند که ف «انسلطان ج»در وی سلطان احمد خان برادر ان

یم ردار محمد عظبرادرش سد از وفات رسمی دربار پنداشتم. امیر، بعمحسورم ساخت که شهزاده را ولیعهد 

 برادر محظوراستها،  ود. طبق رسم و رواج افغانزند حقیقی خویش پذیرفته براده اش را چون فادر زبر 4انخ

 د.  توفی خود ازدواج نمایادر مبرم با خانا محظوراست ت

 

ر افغان شـدم. امـیـر دوسـت محمـد خـان در اکثـریت مـراسم تـشریـفاتی باعاقب االمرعضو قـابل احتـرام در

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

خان بود که با هم مصاحب خوب شدیم و با گذشت زمان برشهزاده محمد اک اببنشـیـنـم. بـعـد از دیـدار اولم 

و شانه های پهن و قوی  برسـتۀ سط، سیـنـتوخان با قـد مبرـی مبدل گشتیم. شهزاده اکیمبه دوسـتـان صمـ

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

ً ۀ یک شهزادزیب   «زیباۀ چهر»داشت،  «آبی تیره»چشمانـش رنگ  کهجـالب بـود  یمابروقـار بـود.  باواقعا

 یباس عموممان لباسش خیلی ساده بود، هل"د. ی بخشیـی مئااروپۀ به وی قیافـ «رهموهای اندک مجعد تی»و 

 ،«نپیراهن و تنبا»د می پوشند، مانند کمیس سفی ام و منزلتمقر ها صرف نظر از داشتن ه ای که افغان

باالی شانه شود و  یکه به نام پټو یاد مازک پشمی دو تا سه الی نۀ و تکـ 5ا ظهاره کمر بند چرمی و ی

گ نقره ای روشن نبرراهن های شان گلدوزی ظریف . مردم کندهار معوال ً روی پیشود و دستار یانداخته م

، مربی وی آخندزاده ودیت خیلی تحصیلکرده و آگاه بشخص برد. شهزاده اکباشنداشته  یـی مئو یا طال

                                                             

1 - General Fitsjerol 
2  - Mus-a-hib 
3 - Advisor Aid-de-Camp 
4 - 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 بـدورپوشیـدن و ی یـکی مـی کننـد چنین تکـه را بـدور کمـر بسـته مـی کننـد. ولـی در سـابقززارعین و کـارگـران افغان کـه کـار هـای شـاق فـ

د ش کمـر بسـتن ظهـاره جزء لباس عادی بـود، بخصـوص در بیـن پـښـتـونهـا خیلـی عام بـود. نام اصلی دَری و پښتوی این کلمه برایم میسر نه
   مـتـرجم -ـن نیستم . ئلذا به عربی آن اکتفاء کردم، در ذهمن اندک اندک اسم دستمال کمرچین ظهور میکند ولی مطمـ
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زاده  دی فصیح و روان صحبت میکرد. آخنر، پښتو، ترکی، پنجابی و کشمی«م -دری »ه فارسی کشمیری ب

ۀ سفـال، کتب ف«ءباسلطان اط»ا افالطون، ارسطو، ابن سینۀ فلسفـه شهزاده کتب ها ب نباس زدر پهلوی تدری

 یتدریس م ره را، انصاری و غی«بلخی»ی الدین روم چشتیه، جاللۀ فی، و شاعری تصوفی مانند طریقـصو

شهزاده  باف لق به شاعری اند. در مواقع مختاها مانند فارسیان قدرشناِس دنیای شعر و مشت ود. افغاننم

 و از فضلباحث مملماسـت صحبت و اده صاحب پیرامون فلسفه و سید زو آخون محمد خانت بر، امیر دوساک

 و دانش داشته ام.  

 

ادر انـدرش سلطان محمد خان را اختصاص برمحِل اقـامِت وسیع  یمابرالحصار بانظامـی ۀ پـادشاه، در قـلـعـ

حس جـاه طلبی وی مشکـوک بـود. امیر دوسـت محمـد خان کشمـیـر و  بر خاندادنـد. امیر دوسـت محمد 

خـویـش فـتح نـمـوده بود، روزی سـردار  « 7رهتویـالۍ بر» " 6ظفـرمـنـدشمشـیـر "پـنـجـاب را بـه زور 

کره های طالیی در بند پاهای  کهاسپ در حالی نـمایـان شـد  برسلطان محمـد خان در برابر امیر، سوار 

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

ـی نـامـیـدنـد. سر انجام ئسـردار سلطان محمـد خـان طال به نامپـادشاهی خود می پنداشت. مـردم وی را 

سـردار سلطان محمـد خـان در  کهشـد  حصار اخـراج شـد. گفـته مـیالباسلطـنـتی ۀ سـردار مذکـور از قلعـ

از نموده برخـود را اۀ قرآن سوگنـد نـامه ای را نـوشته بـود و طی آن بـیـعت ابـداالبـد خـود و اوالدۀ حاشـیـ

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

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

دادند  های بین النژادی کرده و با هم در فضای آرام و همنوا به زندگی خود ادامه می آنها بین خود ازدواج

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

             

و سلطان جـان خـیـلی نزدیک شـدم. بـعـد  برالحصار بـه اعلحیضرت و شهزاده اکبابا داشتن چنین تقرب در 

پخـانه، طی روزهای رخصتی هفـته بـه معیت دو تواز انجـام وظایف یـومـیه و تـربـیت کنډک های پیـاده و 

ر ابداشـتـن آبشارها و جویـبا کهفـراز کابل قرار دارد  بر، پغمان یمرفـت غمان مـیپۀ درۀ شهزاده بـه مـیـلـ

ـر اوقـات ئت بسزا دارد. ساشهری خـود باهای زیـ ای ماهیگیـری ماهیان رنگین کمان و گلباغبرهای مساعد 

فـراز دریـای یـاغی پنجشـیـر مـوقعیت  بر که یمرفـت گلبـهار مـی به نامدیگـر بـه محل دلخـواه دیگـر خـود 

سنِگ مانع نفوِذ آب، مـی یـابنـد و  -بـیـن صدها و هزاران تخته  راه خـود را در کهدارد، مسیـر تـنـد آب 

دریـا مـی ۀ حیـن بحث و مذاکـره ما را مجبـور بـه دوری از کنـار کهچنـان غـرش مهیبی ایجـاد مـی کننـد 

 نـمـود. 
      

و در جوار  یمی روزهای معمـولی رخصتی آخـِر هفـته بـه سواری اسپ عازم ارتـفاعات پغمان شـدباری ط

ـیـن ئسوار کاراِن مشایعتی از اسپـان شان پـاۀ . دسـتـیمر ماهیان رنگین کمان بـه مـیـله پـرداختباشیب جوی

ُلـ وان را هـمـوار و غذا ها را چیـدنـد. سبزه فرش، دسـتـرخـ باپـوشـیـده ۀ شـدنـد، قـالـیـن ها را روی نوک قـ

ـوه تـا قـبـل از طلـوع آفـتـاب بـه بلنـدای ک یممعیتی په پیـش مـی رانـدۀ یـد پیشاپیش قـافـلـباما، شکارچیـان، 

کوه ۀ ـیر قلا در زیم تودیموردی پراه را پیاده به کوهنۀ بقیـ ده وین شئبـعـد از اسپـان خـود پا، یمشـد ال مـیبا

                                                             

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



  
 

 

 7از 4

 اب نشستیم. یم و به انتظار تماشای طلوع آفتدرسی 8ور چشمه سار مشهبه 

 

ـی پرواز کنان پریدند، ئی آسـیـاباکـوه کبک های زیـۀ از چهار گوشـ کهدرسـت قـبـل از طلـوع آفـتـاب بـود 

تـراکم  ابـیـن آمـدنـد. ئفـراِز آبِ حوِض کـوچِک چشمه سار کـوهی پـا بربـه زمزمه و سـرود پـرداختـنـد و 

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

ال شـدن بـه کـوه و در لحظات انـتـظار بـه طلـوع بادر مـوقع  کهبـه ما گفـته بـود  خانبرمـیـرفـت. شهزاده اک

ما باید بـعـد از تجمع کبک ها ولی قـبـل از پخش  ،طبق هدایت .یمـئیـد سکـوت تـام را رعایت نـماباآفـتـاب 

ـتیـغ ـی طبیعی سئبا. زیـیمشهزاده می بودیم تا تـفـنگ های خـود را فیـر کنۀ ـی بیـشتـر منتظر اشارئروشنـا

 تکـوه، ِسحِر زیبایی افق و تـرنـم دل انگیز کبک های افغانی مرا مفتون خود ساخته بود. شهزاده زمانی دسـ

بزرگ پـرنـدگـان بـه جهات مخـتـلـف بـه پـرواز درآمـدنـد و صدای ۀ خود را ناگهان بلنـد کـرد که دسـتـ

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

ل باخـاطر خـشنـودی شهزاده هفـت . بعد بـه سـرعت روی صخـره ها بلنـد شـده و بیمخـود را فـیـر کـرد

 ها ازیـن پـرنـدگـان پنجـشـیـری کهـیـن شـدن بمن گفـت ئ. شهزاده در مسیـر پـایمرا جمع کـرد خـویشۀ پـرنـد

ب را آماده مـی کننـد، آنها اوال ً پـرنـدگـان را پـاک و بـعـد روی دو سنگ پهن هـمـوار نـمـوده بابـهتـریـن ک

، نـان چاشت آماده بـود، نـان چاشت یمبـه مـیـله جـای خـود رسـیـد کهپزنـد. بـه مجردی آتـش چـوب مـی باو 

سفیـد  نجبره، برگوشت ران  با «پلـو»نصواری ۀ نج دانه کشـیـدبرب مـرغ، باه، کبرمتـشکل بـود از گوشت 

دنجـان سـیـاه، با، تـرشـی «شور و شـیـریـن »سبزی پـالک و انـواع مختلف چـتـنـی  با، کـوفـته «چلـو»

ب یکی از آالت باب هـم می بـود؛ رباو ماسـت. اکـثـرا ً یک تک نـواز ر «تــُـرشک»تـرشـی زرد آلـوی 

 ـی دلنـواز بلنـد شـده و در دوئاز طنیـن شش تـار آن صدای مـوسیقـا کهسـتـانی مـوسیقی افغانسـتـان اسـت با

ای انعکاس صدا دارد. این براهتزاز و شکم بکس ماننـد مـیـان تهی  ایبربغل پیـشرو یک درجن تـار نـازک 

گل مـیخ شـده بـود.  «مادِر مـرواریـد»صدف ۀ دیزایـن مینا کاری و صنعت مسـتظرفـ بامـوسـیقـی ۀ آلـ

ک سیدی، موسیقی کالبا راگهای هنود. وی نـدی خـود خـیـلی زیاد آمـوخته باز مـربی مـوسیقی ه برشهزاده اک

 کهد بلداشتن ئییقی کالسیک هند آشناوسبا مها . اکثریت سرداران افغان نه تنودسرودن آهنگ خیلی آشنا بو 

اقب صرف غذای د. متعرقص کتک هندی نیز آشنا بودن وچی وی کالسیک مانند اټن ملی، رقص کرقصها با

 هورت مشتوان و افغانسته های خوشبو و مشهور ومانند فرنی، ماغوت و بعد مید از غذا خوشمزه، چاشنی بع

ً دوغ نوشیدیم  باد. ما آنرا پنجشیر آورده شۀ و خوشمز  . تتیزابی خیلی مفید اسۀ ء هاضمـای سوبر که ظاهرا

 

در جواب  "ادر فیتس جیـرول!، کدام نـوع مـوسیقی ره خـودت خـوش داری؟بر"از من پـرسـیـد:  برشهزاده اک

آنرا مـوسیقی فولکـوریک و کالسیک مـی  که یمنـوع مـوسیقی ای دارشهزاده گرامی! ما در امـریکا " گفـتم:

 یمـی ها یک مـوسیقی مشخص بخـود دارئـی است. مگـر ما امـریکائیکنوعی از مـوسیقی اروپـا که یمنـامـ

 آنرا دوست دارم.ۀ ت. من همــی ماسئبرده های افریقاوسیقی از م جزئیاز روحانی است و که موسیقی ج

  "د؟ـی داریئبرده های زیاد افریقاشما " د:باره پرسیان دوبر تفحص کنشهزاده اک"
 

م های تـانـرا می گیرید ما هـم چنـدیـن مـیـلیـون  کهصاحب! هـمان قسمـی" برایش گفتم: ََر ۀ دبرشما امنیـت حـ

ـه منتج ب کهبـه اصول انقالب امـریکا  کهوریباـی به اتکاء بـه ئیک امـریکاۀ . مگـر بـه مـثـابـیمدهقان دار

 دگی هسـتم. برـی شـد شـدیـدا ً مخـالف ئـوکـراسی امـریکایمایجـاد د

                                                             

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 

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

 ـین، شهـر کـابل و پروان و بگـرام بـه آسـانی از آنجا دیـده مـیـشود. مـتـرجم ئنیـرنگی مـوقعیت دارد کـه اکثریت کوه هـای با سطح پـاۀ یـک نقطـ
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اننـد مالک خـود توشنـد مـیباخـواسـته  کهده های ما خـیـلی انـدک اسـت، هـر زمانی برشمار ": برشهزاده اک

. من یمده ها نگهـداربرۀ ـدارد تـا آنها را بـه مـثـابـرا تـرک نـمایـنـد زیـرا حکم قـانـون اسالمـی ای وجود ن

دگی بـود؛ ولی مـردم ازیـن ایـدیـال بردگی هسـتم، زیـرا پـیـغمـر مخـالف برهـم مثـل شما شـدیـدا ً مخـالف 

ـوکـراسی یممـیگـردنـد. شما از د برـی و عقبگـرا یمـز مـی کننـد و بـه فـرهنگ قـدئها اسـتفاده نـاجـا

 ـوکـراسییمـر دئـی از سائـوکـراسی امـریکایمآیـا د کهـی یـاد آور شـدیـد، مـیخـواهـم از شما بپـرسم ئامـریکا

 "ـی یعنی چه؟ئریکایموکراسی امد کهـیـد ئها فـرق دارد و دقیقـا ً بگو

 

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

ها بیـرون نـمـوده  کـردم. ایـن اعالمـیه را از الی کتـاب خـود حمل مـی باهایم مـی گذاشتم و  یکی از کتاب

 ۀکا میدانم این اعالمیـرییموکراسی امدر دکه من پماس جفـرسن را تو " داده گفـتم: و برای میزبان خود نشان

 یما این حقایق را بدیهی م "ده که در سر آغاز آن گفته شوشته امریکا را نۀ متحد ضالعِر اسـتقالِل اشهی

عنایت ها  ه آنناشدنی معینی ب وق سلبگار شان حقداند و آفری دهبر آفریده شابرها  همه  انسان که یمدان

 "...تاسهآن ۀرزموشبختی از و جوی خ تکه حق زندگی، آزادی، و جس، ودهفرم
 

تـریـن کلماتی اند که تـا حال نشـنـیـده بـودم. چه بزرگ بااین زیـ" شور مع الوصف گفـت: با برشهزاده اک

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

که اکثریت بخش دانش ود با نبوغی بر زمیندار نجیب بود، یک آفرینشگاب، وی یک نخیر جن"جواب دادم: 

جمهوریت ما ور، یس جمهئکه سومین رود ن و سیاستمدار بداگرفته، یک حقوق خود آموزی فراود را از خ

 عضالاد ازاد و تاحد زیادی در راه ایجتملکات را آها جنگید، مس ویبرتان علیه کهود شد. مرد جنگی کسی ب

   "د.ما انتخاب ش وریس جمهئکه بحیث اولین رود بن رد، وی جنرال جورج واشنگتریکا کار کامۀ متحد
 

 "چه تفاوتی دارد؟ هتـانیبرـوکـراسی یمد باـی ئـوکـراسی امـریکایمد " :پرسید برشهزاده اک

ی توسـت، مـوضوع و محا ایـن داسـتـان خـیـلی طوالنـیۀ لـباخـوب، جنـاب، دن ": بعد از تنفس عمیق گفتم

ِرس "رسد، در التیـن جمهـوریت را  ها مـی می شود، بـعـد بـه رومـی 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

؛ سلطنتی دارنـد یمها یک پـادشاه و یک رژ تـانـویبرنظامـیـان و یـا بنیـاد های دیـنی.  خـاص ماننـد تـاجران،

ولې  دندارهـم فـرق  باو امـریکا  هیتـانـیبر. اشکال دولت یمـیس جمهـور و یک جمهـوریت دارئما یک ر

غ در لباۀ ـر هـر تبعـ. بـه بیـان دیگمیرودـوکـراتیک بـه پیـش یمحاکمـیت هـر دو دولت بـه عیـن حاکمیت د

ـش الیبا کهـوکـراتیک حق رأی مساوی انتخـاب را در تعیـیـن حاکمـیت نماینده دارد یمهـر اجتماع و یـا ملت د

شود. از جـانب دیگـر هـر تبعه ایکه بخـواهـد  ـوکـراسی نـمایـنـده یـاد مـییمبـه نـام د کهـی کنـد، ئحکمـروا

جـامعه از طریق رأی،  درسـت هـماننـد آتن، در دولت ۀ شرکت مسـتیقم در تعـیـیـن سـرنـوشت آیـنـد با

 ـوکـراسی ریفـرانـدام یـا هـمه پرسی یـاد مـییمد به نامی، مساوات و عدالت اجتماعی را بیـاورد، آنرا شهر

ع انین را وضوما ق انبـه صفـت نمایندگکه را  «مشرانـو و ولسی جرگه»را  خـویـشۀ ـت مقـنـنـئکننـد. ما هیـ

 ".یمی کنانتخاب مراتیک یموکدام درا ازطریق ریفران شیس جمهور خویئکه رحال آن یمی کنمیکنند انتخاب م
 

طی آن  که، رسم جرگه ها، یمسـتـانی دارباۀ چقـدر دلچسپ، ما هم رسم هزاران سالـ" گفت: برشهزاده اک

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

                                                             

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

ـوکـراسی ریفـرانـدم شما را یمعیـن شکل د کهسهـم مـیگیـرنـد،  شهراجتماعی در تعیـیـن امـور قریه و یـا 

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

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

ما ش "ۀ ـوکـراسی نـمایـنـدیمد "عیـن شکل  که می باشدوالیـات مـورد قبـول ۀ ای هـمـبر یمو ایـن تصامـشود 

پـادشاه انتخـاب شـد ۀ م مـیـرویـس هـوتکی بـه مـثـابـ1707و بـیـسـت سال قـبـل در سال  را دارد. یکصد

ی ربانـدیـش، ملت را رهـپدر خیـر ۀ ولی وی تـاج شاهی را با تواضع بزرگ خویش نپـذیـرفـت و بـه مـثـابـ

 ای م لـویه جرگه17۴7. چهل سال بـعـد از آن در سال یمیـاد مـی کن بابامـیـرویس  به نامکـرد و او را ما 

 "پدر ملت"افغانسـتـان شـد و بـعـد ها لقب  «شهنشاه»ر تواحمـد خـان را انتخـاب کـرد و اولـیـن امـپـرا

ان عهـد عتیـق نه تـنها برـر پـیـغـمئماننـد سا «ص»محمـد  برپـیـغمـ ایـش اعطاء شـد. مطابق تأریخ اسالم،بر

ـدیـنه مـردم مۀ بـوسیـلـخلیفۀ اسالم ۀ بـه مـثـابـ کهخداونـد از طریق وحی الهی انتخـاب شـده بـود بلۀ بـوسیـلـ

 نه تـنـها مـردان، «رضحضرت عثمان »سوم اسالم ۀ در زمان خلیـفـ کهانتخـاب گـردیـدنـد. گفـته شـده اسـت 

وع فساد درین جوامع، بسـیاری د. موازی با شیسوم شرکت کردنۀ انتخابِ خلیفـزنـان هـم در رأی گیـری  کهبل

 من به عقب گذاشت و در قرن چهاردهاکه چنگیزخ یبا ویرانی و انهدامد، برگشتنه سنن و رسوم مفسد اسبق ب

 دبه پایان رسید. از آنزمان به بع ـی مائدنیت طالعصر م «ِر قرآندربِ تفسی»بل بادن درب اجتهاِد با بسته ش

 یانسانۀ و یا راه ما، این شیوواه از طریق راه شما باور من خه یم. بده ابهبوِد آن نشۀ قادر به اعاد تا کنون ما

 "د.ی شات بشریقت فرجامین یعنی بهبود حین حقل به عیئتقبل رنج گونان ناسعی، زحمت و  با کهت سا
 

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

خـود  ،ان داشت و در اصولیمهای جمهـوری ا ماس جفـرسن بـه ارزشتوهـم مشابـه انـد.  باهسـتم، خـیـلی 

محبت مـی ورزیـد.  "شأن سلطنـتی  " بامـی پنـداشت و  (محافظه کاری) (10ری تو)را از قـویتـریـن پـیـروان 

یـاری یـا شهرقـدرت  کهور دارم بانفـرت دارم ولی بـه ایـن  هیتـانـیـبراعلیحضرتا، من از امـپـریـالیزم 

 هکشـد بایـد در وجود یک شخص منفـرد و منتخب تبلـور یـابـد، و چنـان فـرمانروای نرمـی باقـدرت عالیه 

ـیس جمهـور نـامـیـده اسـت. دریـن راسـتـا ما مـدیـون انـگـلـیـس ئسلطان یـا رخـود ۀ افالطون آنرا در فلسفـ

قـدرت شاهی مطلقه را محـدود ساخت.  (منشور کبیـر) «11مگنـا کارتـا»ر از طریق باای اولـیـن بر که یمهسـت

ـوکـراسی غـربی در منشور کبیـر قرن دوازدهـم نهفـته اسـت. مطالعـات یممن بنیـاد نـیـرومـنـد دۀ بـه عقیـد

ور قـابلیت تص کهمن از الکسانـدر کبیـر و محبت من نسبت بـه او از تخیـالت پهنـاوری منشاء مـی گیـریـد 

کم  ـانای منفعت بشری در ذهن آفـریـدگـار فنـا نـاپـذیـر آن شکل گـرفـته اسـت، در مـیـان جهانگـرایبرآن 

                                                             

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

 ـریـکـاکسیـکـه وابسـته بـه حزب محافظه کـار انگلـیس باشـد و یـا بـه آن رأی بـدهـد. معنی معادل آن محافظه کـار اسـت. در زمـان انقالب ام
م تـوری بـه کسـانی خطاب مـیـشـد کـه از حق 18مـی بـود. از آغاز قرن  هه سلطنت بـرتـانیـاب مـیـشـد کـه وفـادار بـطتـوری بـه کسـانی خ

اسـتقالل امـریـکـا، تـوری بـه کسـانی ۀ م زمـان تسـویـد اعالمـیـ177۶باالی پـارلمـان امـریـکـا دفـاع مـیـکـردنـد. در سـال  هپـادشـاه بـرتـانیـ
ه کانادا، نووا یکـا بره کـه بـعـد از انقالب اموفـادار باقیمـانـدنـد. آنعده وفـاداران  بـه سلطنت بـرتـانیـ هی بـرتـانیـخطاب مـیـشـد کـه بـه تـاج سلطنت

 رجم مت -منبع: ویکیپیدیا   -رن امپراتوری متحده یاد شدند. اداو بهامس رفـتند به نام وف اسکوشی
 11 - Magna Carta جـون تهیه شـد و بـعـد هـا تعدیل شـد. مگنـاکـارتـا اصطالح  1۵م بـه تأریخ 121۵ر سـال مگنـاکـارتـا دۀ : اولـین مسـود

 The Great Charter of the Liberties ofو  Magna Carta Libertatumالتین اسـت کـه بـه معنی کـرکتـر التین مـیباشـد، همچنـان بـنـام 

England و  شـاه انگلـیس  جان، را مکلف بـه  هکلمه بـود 21۵ـام کـرکتـر یـاد مـیـشود کـه حاوی یـاد مـیـشود. مگنـاکـارتـا بخاطری بـه ن
مـتداول مگنـاکـارتـا منشور کبیـر انگڷیس اسـت کـه نتیجتـا ً شـاه ۀ پذیـرفـتن آزادیهـای مشخص مـی کنـد کـه خالف خـواسـتهـای شـاه بـود. تـرجمـ

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

 ۀهمـین منشور بـه مـیـان آمـدنـد کـه ایجاد قـانـون اسـاسی امـریـکـا یـک نمـونـ ۀـنین عرفی و اسـاسی در سـایمشروطه تبـدیل شـد. تعداد زیـاد قوا
 مـتـرجم  -آن اسـت. منبع : ویـکیپیـدیـا 
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ضافه یـد اباشـد. باها  فاتح سلطنت قلب کهپیـدا، ایـن بشر دوسـت جهانی هـیچ کسی دیگر نـیـسـت جز ایـن

  «ما مـردم»ور بـه حکـومت به شعار باداشـتـِن  باماس جفـرسن توـوکـراسِی امـریکا یممعمار د کهکنـم 

فـرسن را کشـیـدم و ایـن بخش کتـاب را ماس جتوچرمـی ام کتـاب ۀ ِر دیگـر از خـریطـبااتکاء داشت؛ 

َـر خـوانـدم بر من از تغیـیـرات آنی و متکـرر در  "ماس جفـرسن نقل قـول شـده اسـت: تواز  کهایـش از بـ

یـد در موازات انکشاف ذهن بشری بـه بانهاد ها  قـوانیـن و قـوانـیـن اساسی دفاع نمیکنم. ولی قـوانیـن و

رژیم اجداد بربر خود ۀ زیر سایـدر نوبالغی را دارد تا  طفلمتمدن حیثیت ۀ یکه جامعــئاز آنجا پـیـش رونـد.

 . "بپوشدزندگی کند ما هم شاید تا حال به مردی نیاز داشته باشیم که لباس متناسب به اندام خود را 

 

ن ماس جفـرستوخـیـلی عالی سـردار فـیـس. خـیـلی خـوب گفـته اسـت! "بـه آواز بلنـد گفـت:  برشهزاده اک

ً ما ب کهشـد! یکی از روشنـدالن ما گـفـته اسـت آنچه را بایـد یکی از نوابغ بشریت باشما  ۀ ـابـمـثه اکثـرا

ً رویـا مـی پنداریم در حالـ  میا ً بـبـیـنقی مـی مانـد، ولی اگر آن رویـا را مشتـرکباخـواب ۀ افـراد، منفردا

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

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

ـی و دست آورد های آن، ئـوکـراسی امـریکایمن نام دشانرا بـه سـرمنزل حقیقت رسانیـدنـد. محض با شنیـد

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

تـر از غذای صحبت خوب غنیمت بزرگ است. هیـچ چیـزی بـه که. مـوالنـای بلخی فـرمـوده یمـئایجـاد نـما

 ه یکی از جنتبا علو احساس برا تواند تا بی خوب و بحث عالی وجود ندارد توسیقمخـوب، مصاحب خـوب، 

زمان و مکان ۀ در گستررا  شکه حتی حضور خویود عالی بۀ اند. صجت ما تا اندازسبرت جنت فهای ه

 ".یموبرالحصار باه باید بتد بال ما بفرسود را دنکه اعلیحضرت سوارکاران خنیم. قبل از ایردفراموش ک
 

ند. ما همه سوار اسپان خود ودحرکت بۀ ه و آمادود را جمع کردخ بنۀ ر وباب و بال اسمستخدمین قبل از قب

 و افق پدیدار شد رنگ درونابري خ رگه های آفتاب با نشست. یمدهای پغمان فرود آم دییم و از فراز بلندش

 لگون پهن شد. نی منۀدا بردوکش و هن برفده از ارنجی غروب روی قله های پوشیرخ و نسۀ پرد

 

 پایان فصل سوم

 
 

 

 بخش اول و مقدمۀ نویسنده را به کمک لینک ذیل خوانده می توانید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01.pdf 
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