
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 5 از 1هٔ  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 01/07/2017                                              بشیر احمد زکریا
 

 افغانۀ شهزاد

 و

 اشدوسـت امـریکایی 
 

 

 نـاوِل تأریخی 
 

 بشیر احمد زکـریـاپوهاند دوکتور نـویسنـده : 
 
 

 

 تـرجمه 

 ارحمت آریـ

 یاد آوری مترجم:

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

تایپی این کتاب و از دومی در زمینه ترجمه بعضی متن دری و حمید سیماب، از اولی در قسمت اصالحات 

 یم دارمخود را تقدحصص کتاب، صمیمانه ترین سپاس قلبی 

 

 : اهداء

 به ملت شریف افغان
 

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghani0stan.com/uploadcenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_08.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_08.pdf


  
 

 

 5از 2

 

 

 فصل هشتم
 

یرا پذا با سرگرمی و  ه بر اورنگ سلطنت  زده و وقت خود را  باال حصار تکی ـی سپری میکرد. ئشاه شجاع دیگر در 

با اجازه دادِن دستِ آزاد و استفاد با گذشت هر روز مورد ئناجاۀ ولی  ه مأمورین حکومت  ب نزجار ـز در امور  نفر و ا ت

ه دامنـ نگون بدی یشتر از پیش گسترده و گستردهۀ مردم قرار میگرفت و  ب نمون تر فساد اداری  ه شده میرفت؛ یکی از 

بـ ه مثا ب بعید  ت با خود از  ین مأمورین مفسد مال شکور است. شاه شجاع، مالشکور را  بارز ا وزیر اعلی آورده ۀ های 

تاً سالخورده، خ نسب ه دفتر عالی بود. مال شکور مردِ  ب نامبرده  نیکه مردم از  بود. زما بی کفایت  بیرحم و مطقاً  یلی 

یه ن نویشکایت میکردند و  برتا نوبـبرتا ه  ب نها را سرزنش میکردند، مال شکور  یتگران را شدیداً مجازاتۀ ها آ  خود شکا

یافت. مردم بصورت عام و  بدترین و شریر ترین وضع آن ادامه  ه  ب ین سلسله  یها بصورت خاص صدای میکرد. ا بل کا

ه های کوچک نشان دادند. بل از طریق مظاهرات صلح آمیز در دست  خود را در سرکهای کا
 

یاتِ شدید بوسیلـ یزۀ با جمع کردن مال ن نرا ۀ سر  نها سخت و سخت تر شده میرفت و آ یط حیات برای افغا نگلیس شرا ا

نها عامل م ت یرو های اشغالگر نسبت میدادند. اگر  ن نهای مذهبی به حضور  ه بود، افغا ن ه برای تحریک مردم کافی  ی ال

ِن  یدن دخیل بودن افسرا با شن با گذشت هر روز  برتانویو خیلی محافظه کار در شهرها، قراء و قصبات  در فحشاء، 

نگلیس بخاطر حساسیت های مذهبی و القیدی در امور اخالقی شان  یرو های ا ن ند.  ت تحریک و خشمگین تر شده میرف

ه آن که ه ۀ درین جامعـ ب ن ست میان می گذاشتندسنتی احترام  ند. حتی ازدواج دُُر ت نزجار قرار گرف نفر و ا ت ، مورد 

بمثابـ ِن افغان  نگلیس و دخترا ِن ا یر و اهانت قرار میگرفتند. طوِر مثال ۀ افسرا ه کشور قلمداد شده و مورد تحق ب خیانت 

تان واربرتن نـ 1کپ توپخا ن منۀ یکی از افسران اسبق کنډِک  با مریم جان  ی هادریکی از مهما ناگهان  در باالحصار 

ه  تر گذاشت پا فرا ند. واربرتِن مقبول و جوان  ی ب نگاهِ "در و یکی از برادرزاده های امیر دوست محمد خان می  ین  اول

ه ن باخت عاشقِ  ،با کشیدن آه عمیق "عاشقا ه و دل ین حلقات و طب مریم جانۀ ـشیفت ب یندو در  ات قمیشود. داستان عشق ا

به داستان  بل  یلی و مجنون "باالیی کا نها "ل رد زبا نمونـ مسمی و وِ یلی مجنون در واقع  استان شرقی دۀ میشود، داستان ل

تان واربرتن بخانـ الکسندررومیو و جولیت است. مطابق رسوم افغانها، سرویلیم مکناتن و سر  با کپ  ۀبرنس همراه 

باگرفتن د ته،  بگاری رف نامزد میشوند. والدین دختر بخاطر طل ستمال و شیرینی، شیرینی خوری به سر میرسد و هردو 

پا میشود.  بعد محفل عروسی شان در باالحصار بر  نی شهودِ عقد نکاحِ  مکناتنچند ماه  و سر الکسندر طبق رسم افغا

ند یهود و عیسو ن با اهل الکتاب ما نها  ت نی مسلمانان  بق احکام قرآ تان واربرتن و مریم میشوند. مطا  ی ها وارد عقدکپ

یوندد طبق حکم شرعی اگر عروس غیر مسلماِن اهلِ کتاب باشد  پ ین ازدواج بوقوع می  نند. هرگاه چن توا نکاح شده می

ید کلمـ با باشد داماد  نده اش غیر مسلماِن اهلِ کتاب  ی باشد و شوهر آ ندارد ولی اگر دختر مسلمان  ه اسالم آوردن  ب یاز   ۀن

َنَ  "شهادة  ا  ُ َد َشهـ ُه ا ُولـ سـ ََر ـبدُه و  ًعَ دا مَّ ـ ـحَ ََن مُ ا َدُ  َشهـ ا هُ َو ـ َ یَك ل ـِر هُ الشَ حـدَ هَ اال هللاُ َو ید. محفل  "ال الـ نما را اظهار 

به عروسی  ین عروسی بمن مشا یافت. ا نعقاد  ه تن داشت ا ب باس ملی افغانی  یکه عروس ل عروسی در عصِر روز در حال

باری در فیالدلفی یهودی ها شرکت کرده بودم. نکاح در باال  ا در یکی از محافل عروسی یهودیها معلوم میشد که 

یجاب و قبول  بعد از ا حصار در حویلی شاه زیر یک خیمه بسته شد. اخوندزاده صاحب که عالم و معلم بود، نکاح را 

بِر خداوند عالم منحیث زوج و زوجه سوگن برا نی بسته کرد و داماد و عروس در  یاتِ قرآ ندِن آ با خوا ند. و   د وفا بست

 

با گیسو های سیاه و  ند  بل بان، چون سرو  تا پا شد. عروِس سبزه روی  بر   "چشمان"شامگاهان محفلِ خوشی عروسی 

ند "2تعارف یک افغان" "یهودی"ۀ تیر"کالن  بل پدِر قد  ید عروسی در حالی ظاهر شد که دستش را  باس سف  و در ل

                                                                 

1 - Captain Warburton 

ازکتبیست که در مورد شجر -2  افغان نام یکی  : تأریخ مخزن  ادعا  ۀیادداشت  افغانها  ودن  و در مورد یهودی ب ه  وشته شد افغانها ن

لعات ساینسی به شمول  و مطا ه  وشته شد لِ حاضر ن و در حا وقت،  وانی در همان  . تحقیقات فرا ارد ط د ادعا  DNAهای غل این  همه 
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یفورم کپتان  یون یا  باس قشنگ و رسمی  بود. داماد در ل ه  ت ه تن داشت، گرف ب نی  یِس ملی افغا نف باس  سالخورده اش که ل

هنظامی  ناحیـ ،نمایان شد برتانی باسش در  ه ۀ ل ن با داشت، و سر شا ین گلدوزی زی ا ب اش ی رنگـئطال ـیئیخن و آست

با ه تن داشت. داماد متعاقبِ عروس کمرش آویزا ی خاص میدرخشید، شمشیِر رخشان در ـئزی ب یل سرخ  بود و حما ن 

نه از داالن  با قدوم شمرده خراما در حالی آهسته آهسته گام بر میداشت که آهنگ موزون عروسی سروده میشد و 

ه تخت خاص تز ب با هر دو زبان دَری ئبزرگ عبور و خود را  ین آهنگ مالیم  ید. ا ن ین شده برای عروس و داماد رسا ـ

تـ پـښـ ه برو، سروِ روان آهسته برو "و چنین میگوید : و  ه برو، ماهِ من آهست بره، جار دې  -آهست ورو ورو ځه زما دل

نقر نبعد ازینکه عروس و داماد جوا "شم د زړگي سره، سترگې دې شهال دي ... بریشم  با ا پوشیده   و ه فامبر تختِ 

نجام نفر نشستند، محفل عروسی آغاز شد. سرا نی  با آالت  تهیه شده برای دو  با نشاط افغا موسیقی مشهور، سرزنده و 

یلون، دهل های دوسره،  ه، رباب، وا بموسیقی هارمونی ه»له و نی ت ه داده شد.  «تول بعدا ً غذای مجلل ده نوبت آغاز شد. 

با چوکی اش  ،بعد از صرف غذای شادی یکه در چوکی نشسته بود همراه  نان بدور داماد جمع شدند، او را در حال جوا

نها قبل از رفتن ئپا یان رسید. جالب آنست که افغا پا ه  ب نها  تن ملی افغا با ا نها برقصد. محفل عروسی  با آ تا  ین کردند  ـ

نان در یک حلقـ ،به هر جنگ ند. جوا تن ملی می کن بداخل حلقه دسته جمعی ۀ ا تم موسیقی  با ری جمع میشوند و موازی 

با یک ضرب صدا ند که  با یک صدای موزن کف می زن با ضرب متعاقب خارج از حلقه و  بداخل حلقه و  ی دهل 

بد؛ حرکت موزون آهسته آهسته آغاز میشود و  یا با هر ضرب دهل دوام می  ه  ین سلسل حرکات رقص را نشان داده و ا

با گرفتن اوج  باشند،  ،حرکات موزون متدرجاً  ه  نان داخل حلقه که مو های دراز میداشت سریع و سریعتر میشود و جوا

بداخل و خارج حلقه مو های  نرا همزمان   . تکان می دهندشا
  

بل در داخل شهر در یک ویالی کرا یاِم کا تا آغاِز ق با هم عروسی کردند و  با خوشی و سرور  ین جفت جوان  ی با ـئا

ندن شدند. فرزند این  بعد رهسپار ل ه کلکته فرستاده شدند و  ب نمش از بختِ نیک شان  هم زندگی کردند. کپتان و خا

برت واربرتنجفت  ه فرد مشهور مبدل  3سر را ب بعد  بـگشتسالها  ه رت ب  4ډگروالی رسید و القاب ک. سي. آی. اي ۀ ، 

  گرفت.  5و سي. اس. آی
 

با جمع کردن هیزم یتی را پکه کرده و  غضب، ولی بخش شدیداً متعصب افغانستان، مالها،  ها انویبرتآتش و دود نارضا

ه  ب بد اخالقی و تشویق مردم  ه  ب ند.را     ارتداد متهم ساخت
 

نویلشکر  ن برتا پیاده و یکتعداد سواره نظام در دا یا دو کنډک  یوا، یک  بل، کندهس چندین گارنیزیون، یک ل غزنی ار،کا

باد داشت. ششهزا باالحصار و سااز عسکر  رو جالل آ ین  ب ه زوِر سرنیزئلشکر شاه شجاع در ساحاتِ  ب نقاط  ۀ ـر 

نوی ه تحمیل و تحصیل مابرتا ب بق معاهدها  بودند. از جانب دیگر لشکر سیکهـ که قرار بود مطا یات مصروف  ه سۀ ل

با  ه همراه  ب ن تأریخ برتانویجا ه  ب نماید بعلت مرگ رنجیت سینگهـ  ه  باالی افغانستان حمل بر   20ها از طریق معبر خی

لِ  برین مسـ1۸3۹جوِن سا نا ب نه جهید.  نستان بدوش عساکر ۀ ـلــئم. از جا  بر افغا با عب برتانویذمتِ حمله  تا  تاد  ور اف

تنگی خیبر حمله آور شوند. متعاقبِ مرِگ مهاراجا سینگهـ، روحیـ با گذشت هر ۀ از  نگلیسها  بر ا تخاصم سیکها در برا

تی زیاد تر  بعل ـ وار شده میرفتروز  با عبور از خاِک سیکه تحادِ ممکنـکه  نگلیسها از ا ند. ا نستان شده ا افغانها  ۀد افغا

بودند،  تحاد  ۀگسترو سیکها مشوش  یسها در عمق ا نگل ـ تشویش ا ته بود -محتمل سیکه نهف نها افغان  که  ندهراس داشت؛ آ

نستان در تلکِ  ندس در افغا تحاد قرارگیرد، ۀ تهلکـ مبادا لشکِر مستقِر ا ین ا برین »ا نا تمگر و س یک جنرال خیلی «ب

نام  ب َـبل»بیرحم   تـ َوي  یلیون شرکت کرده بود، «6ا پ نا یون پرست و در جنگهای  یل پ نا تالوی  ی ه حیث ب را که یک افسر ا

                                                                 

وری باشد که آن با انعکاس  ه شاید  ه ذکر کرد ویسند آنچه ن است.  ه  لفنست ها را مردود شمرد ا وشته های  و نیزاز ن ه  اخذ کرد ر د ن 

امیر دوست محمد  از  لکسندر برنس باری  ا . چنانچه  ود ور ب امیر دوست محمد خان به همان با افغانها بشمول  اد  وقت یک تعد آن

ا آنرا ت و دوست محمد خان  ود  ه ب . ئخان در مورد پرسید ود ه ب  مترجم -ـید کرد

3 - Sir Robert Warburton, K.C.I.E., and C.S.I.  
4 - K.C.I.E. = Knight Commander Order of the Indian Empire 
5 - C.S.I.= Companion Star of India  
6 - General Avitabile 
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به حیث گورنِر  «م -پشاور »گورنر  ـ در تربیت نظامی لشکر وی و  نگه تبل برای رنجیت سی ل اوی  مقرر کردند. جنرا

ند من خدمت کرده بود. همین جنرال ن بـ گجرات ما ه مثا نیروی قوی خود برای ۀ ب باداشتن  بود که  گورنِر پشاور 

تا ازین معبر  باز گذاشت  بر را  تنگی خی یسها  نگل تیژیک»ا بل و سراسِر  «سترا یام در کا نکه ق ی بل از ا ند. ق ی نما عبور 

نگل نیروی ا به رهبران  بار  نگلیس چندین  در  یسکشور آغاز گردد، یکتعداد سیاسیون و جنراالن متجرب و محتاط ا

بودند. جنرال نات یاط داده  ه های حاکی از احت نستان اخطاری ه شاه شجاع و  7افغا ب بود  یرو های کندهار  ن ندان  که قوما

نواد ه دیدۀ خا ب تن اظهار کرد ولی علی ۀ سلطنتی وی  ه مکنا ب ین اهانت را  لِ مذکور دالیل ا یر می نگریست. جنرا تحق

ی نابر ا ب تن را خشمگین ساخت.  نگلیس الرغِم آن مکنا نا «مکناتن»ن مأمور سیاسی ا ه  ب ، ۸ـب السطنه، آکلندئرسماً 

تن نکه جنرال ویلوبی کا ی ل بر ا نـشـاند  ۹شکایت کرد، دا ب نسته است  نات را سر جایش  توا ه  ین هتِک حرمتِ "ن اگر چن

نابرین بر همـ ب نداشته شود،  پ تحمل و مؤجه  بلِ  نات قا ل  ید نکتـۀ سر زده از جنرا با تاپاۀ تالشهای ما  مردِم  یان بگذاریم 

ین کشور است. پادشاه ا ین کشور را متقاعد سازیم که شاه شجاع  ، 10افسر اموِر سیاسی در کندهار، جگړن راولسن "ا

نکه ۀ با نظریـ ی یم"جنرال موافق است مبنی بر ا ه زوِر سرنیزه مق ب نستان  ید و هرگز در افغا با ه  ن ړن جگ "شویم. ما 

تن خاطر نشان ساخ ه مکنا ب نگلیسها راولسن  نستان وی را مشوش میسازد، و هر قدریکه ا ت که حاالت موجوده در افغا

یروهای اشغالگر  ن بر  برا نرا در  ه افزایش ملی شا لِ روب ندازه احساساتِ در حا ه همان ا ب تهدید کنند  نستان را  اقوام افغا

با صدای خشمگین گفت  تن در جواب  بدتر میسازد. مکنا بد  یربا در نظر داشت موقف غی"از  ت ل ما، و قبوۀ ر مؤجه و 

بدون آنکه  ند. ما مشکالت فراوان داریم، و زاغاِن کافی داریم  یعات برای آن دیدگاه خیلی مساعد ا کردن و پخش شا

یم.... همانطوری یافزا ب به شمار شان  یاز  ن ندارم تا  بی  یلی  ند و هیچ دل نها همه دروغ مطلق ا ی بل میگوید میدانم ا که کا

نچه را که کندهار  بدانم.آ نگیخته بود که  مکناتنډگروال خشم ۀ نامـ "میگوید راست  ین نکته بر ا یاد آوری ا با   "را 

نده خارج شوند، فقط خواب و خیال محض است.ۀ نظریـ ی ل آ تا سا باشد  جنرال نات  "عقب کشیدن قطعات اگر قرار 

ه دختِر خود نوشتیکسال قبل از  ب یام ملي  به  ":آغاز ق یای امور، حتی اگر  ندازاول باشد، راستکار ۀ ا یک چانس هم 

باوجودی یستند؛  توانا ن ندارند که از نعمت  پ ند و حتی می  ند، تصور میکنند که مرداِن بزرگ ا نهایت احمق ا ـی ئکه بی 

نها شراب سرخ خود را می نوشند، معاش هنگفت بدست میارند، با  ند. آ و استعداد های سرشار خداداد بهره مند ا

یا جان بول -رد معامالت میشوند که شان و ارازلی وابااو نرا  دهاقین مظلوم سر زمین یا و  - 11اجرتِ خوبِ شا

نگلیس  نام و کرکتر ا تا دو سال قبل که  ند مرتبه گي و خ سمبولهندوستان می پردازند. مردم از ما نفرت دارند؛  وبی بل

نظاربود، حال در  ه  ا ب بدینسانستا گشته مبدلتحقیر و استهزاء  سمبولعام  یـ .  ه است که ئتوطـۀ زیر سا ی ه و حما ـ

نگیز ما را مصدوم کرده است، ۀ اشخاص منتخب بکار گماشته میشوند! کردار و اعمال یکهزارو یک تن سیاستمدار ا

ه است، ئگردِن هر اروپاۀ و درین کشور مهر بلوچان خونریز برهنه ساخت تقامجو و  ن نهای ا یغ و شمشیر افغا ت ه  ب ـی را 

نداردبرون رفت دیۀ هیچ را تا خبر  غنډاگر چندین  ،گری وجود  ند  نجات فوراً ارسال نگردد هیچ کسی زنده نخواهد ما

نازل شد و همه را  باالیشان  ه دیگران برساند و بگوید که چه مصیبتی  ب یاراِن خود را  بلعدمرگ  جنرال نات ".می 

با یک افغاِن میوه فروش صحبت میکرد  باتا کنون هیچ مرد فاخ "میگوید که روزی  ین زی ه ا ب با را  ورت ی صـئر و زی

نهایت شریف بود، موصوف ازمن نویپرسید چرا   ندیده بودم، مرد  ند. برتا ه آور شده ا در جواب "ها بر کشورش حمل

بر اریکـ ندن شاهِ مستحق  ه نشا تم که هدِف حمل نها برایش گف نامبرده در جواب گفت ۀ ت بود.   ما دوست محمد"سلطنت 

یم. ن تم که  "را مرجح میدا تاج نیست"باز گف ین مرد را که در چشمان کالن سیاهش  "نامبرده مستحق  ند ا ت عکس العمل 

با برداشتن قدم  نامبرده  ه می کنم :  ن بود هرگز فراموش  یان  نما ن خیلی نزدیک شد و دستش را به طرف مواضحاً 

با لحن متهور و خشن ولی حاکی از احترام گفت  ه ام گذاشت،  ن باال "باالی شا نارس و دهلی تو  ب ا چر چه حق داری؟ی 

ین حق را نگه خواهد کرد. باشد؟ دوست محمد ا نداشته  بل حق  باالی کا ین دارم که  "امیر دوست محمد خان  باور راست
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 11 - John Bull  :ط گلستان ب ان و  انیای کبیر  ونهای سیاسی بکار نماد عام بریت و کارت وستر ها  این نماد در پ است.  ور خاص 

 ً این شخصیت معموال  . و زیر آن  میرود ارد  ه به تن د ا ه سی ا ه میشود که باالبوش کوت اد ومند نشان د و تن ل  بصورت مرد میانسا
است.  اش نمایان  انیا روی سینه  ول بیرق بریت کا Uncle Samدرست مانند سمب یئامری  م -ـ
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بودم کشورم را  نها می  نه خواهد کرد، و اگر من هم بجای افغا به کسی رها  بدون جنگ  نرا  نستان کشور شا مردِم افغا

به کسی یگان  ه میدادم. مفت و را نیهدولت  "ن نتخاب مصیبت زای خود "با  برتا نات "ا نگاشتن جنرال  نادیده ا ه 12با  ، ب

یم جیورج کیث الفنستن نیروی های ملکه جنرال ویل لِ  ل الفنستن پسر  13نفع ستر جنرا ین ستر جنرا تصمیم گرفت. ا

یوارت الفستن بی کاتننقش فعال داشت. جنرال  15بود که در محاذ واترلو 14کاکای مونت ست پریل سال  16ویل م 1۸۴1در ا

ند ین لحن حاکی از استهزاء سپرد ۀ قوما با ا ل الفستن  به جنرا بل،  یتخت، کا پا یرو هایش را در  حاجت آمدن خودت "ن

نجا صلح کامالً برقرار است. ی نیست، ا بود، از دستت هیچ چیز پوره  ه   " ن
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