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  داکتر عبدالحنان روستائی

  2021 جنوری 14آلمان، 

  

  به نام "در دربار امير" کتابی معرفی ترجمۀ

)At The Court of The Amir(  

 

    
امير  طبيبتمثال امير افغانستان به قلم جان الفرد گری، 

  معظم افغانستان (منتشر شده در نسخۀ اصلی کتاب).
ترجمۀ کتاب  تمثال امير عبدالرحمان خان در روی جلد

  ).2020 ،(داکتر سيد اکبر بريالی

  

 به جای مقدمه - 1

عنوان  13جمع آوری و در قيد  با امانت داری، کتاب الیالبهاز مطالبی ، هاين نوشته، برای دريافت موضع نويسنددر 
ين افراد و مطالبی که در ا بعضی از آنکه به کتاب و ترجمۀ آن پرداخته شود، الزم می افتد تا قبلتنظيم گرديده. از نو 

  معرفی گردند، به شرح زير:اندکی کتاب روی آن بحث صورت گرفته، 

  

 .بعد از آنکه امير زمام امور مملکت را به دست گرفت، چند فابريکه را از دولت بريتانيا خريدامير عبدالرحمان خان: 

ر گرديد و مردم کابل آنرا به نام "ماشين خانه" می که در دامان کوه آسمائی اعما بودفابريکۀ حربی  هم يکیاز آن جمله 
 لکه، بسکه ضرب زده می شد و ساخته نه تنها وسايل حربی جادر آن که يک مجتمع صنعتی بود . ماشين خانهشناختند

  بسی محصوالت صنعتی ديگر نيز توليد می گرديد.

  

 و "مايدلتون"سر و سامان دادن ماشين خانه دو نفر از انجنيران انگليسی به نامهای امير برای  کارمندان انگليسی:
رای ب به کار اندازند.نصب و را استخدام کرده بود تا ماشين آالت را  "پاين سالتر"و يک سر انجنير به نام  "استوارت"

  استخدام کرده بود.نيز  که در کتاب به نام "پشۀ هندوستانی" ياد شده، آنها يک ترجمان هندوستانی را

  

بود، ز ني: همچنين امير يک داکتر جراح را که نه تنها طبابت می دانست، بلکه رسام ماهر و نقاش چيره دست طبيب امير
دهها تصوير از امير (از  او ) ياد می شد، نيز استخدام کرده بود.John Alfred Grayو به نام داکتر جان الفرد گری (
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ض در عر الفرد گری کرده.و نقاشی رسامی را  و خانواده اش و مناظر طبيعی از کابل و ترکستانجمله تصاوير باال) 
 (مزار شريف) مردم در ترکستاندربار، اردو و  می زيست و به حيث طبيب برای افغانستاندر  1893تا  1889سالهای 

  و کابل کار می کرد.

  

ه احفاد او از ارمنستان است. او در افغانستان تولد و بزرگ يک ترجمان داشت به نام يحيی ک طبيب انگليسیترجمان: 
  کند. ياد می "ارمنی"از او به نام خود کتاب الفرد گری در سراسر د. بوسلط مشده و به زبانهای دری، پشتو و انگليسی 

   

و جغرافيای افغانستان  ، تاريخچشمديد های خود را از دربار عبدالرحمان خان، جامعه الفرد گریکتاب "در دربار امير": 
اين نامه ها را  ،بعد از ختم وظيفه در افغانستان اوطی نامه هائی به معشوقه اش که بعداً به زنی او درآمد، می نوشت. 

که  به نام "روايت" در لندن به چاپ رسانيد 1895در سال نگاشت و بار اول آنرا  "در قيد کتابی به نام "در دربار امير
الفرد گری تذکر داده که با نشر اين "روايت" از زندگی در افغانستان و احتماالً انداختن اندکی  .چاپ دوم را درقبال داشت

  روشنائی بر شخصيت شاه و عامۀ مردم، مورد عالقه مندی عام قرار گيرد.

  

و  اين کتاب با قطع .ی ترجمه کردهاز انگليسی به در را داکتر سيد اکبر بريالی"در دربار امير" کتاب مترجم دری: 
. در صفحات اخير کتاب تمثالی از از چاپ برآمد 2020در اخير سال صفحه  567فصل و  32زيبا در قيد  حافتص

آقای بريالی که داکتر طب است و در  جا داده شده. امير، شهزاده عمر جان، الفرد گری و ارمنی (يحيی) و چهار نقشه
ه خانه دارد، از سالهاست که کتابهای متعددی را از زبانهای انگليسی و آلمانی به دری می شهر هامبورگ آلمان معاين

برای او موفقيتهای مزيد آرزو نموده،  چيره دست نيز می باشد. مترجمگرداند. او نه تنها يک طبيب ماهر، بلکه يک 
  اميدوارم که قلمش مثل هميشه در خروش باشد.

   

ی در . حسن ديگر کتاب يکمی باشدکه فهم آن بسيار آسان  دهشکتاب به چنان زبان شيوا وسليس ترجمه  اينترجمۀ دری: 
اينست که از بکاربرد کلمات و اصطالحات ايرانی که در افغانستان مأنوس نيستند، تا حد زيادی آگاهانه پرهيز گرديده و 

ده صورت گرفته. خوبی ديگر اين ترجمه درين است که استفا ،به جای آن از کلمات سچۀ دری که در وطن قابل فهم اند
چون نويسنده و مترجم هردو طبيب اند، اصطالحات و عمليات طبی به وجه احسن از انگليسی به دری برگشتانده شده 

نگارنده را باور بر اينست که برای توضيح بيشتر تاريخ زمان حکمرانی امير، مطالب اين کتاب می تواند مددگار  اند.
  ب باشد.خو

  :از آدرس ذيل به دست آورد پرس شتترجمۀ دری کتاب را می توان از طريق سايت انترنيتی نب

   
amir/-the-of-court-the-https://nebeshtpress.com/books/at 

  

 آغاز سفر - 2

داستان سفرش را که از پشاور به معيت سالتر پاين و دو پوشانده بود، دستار افغانی  اش را باکه سر و کله الفرد گری 
"در دوران حکمروائی دوست محمد و  :می نويسد ،از پشاور جانب کابل به راه افتيده بودند، آغاز کرده انجنير انگليسی

"عمر ها می شد که در  :بود." او اضافه می کند مکناتمشير علی برای اروپائيها اقامت دوامدار در افغانستان، از نا 
از  الفرد گری ".شده بود که هر کس کابل برود، در واقع سر بر کف گذاشته است المثلميان بوميان هندوستان ضرب 

قتی و اماو بتخاک به کابل می رسد.  ، لته بندجگدلکنمله، گندمک، جالل آباد، ر، خيب پشاور، جمرود، لندی کوتل، راه
مار  که "دل که شنيده بود، سر و پای شان را ترس فرا گرفته و به اين مثل شتشينوار می گذحوالی از او با همراهانش 

  ، می انديشيد.د"نو دل گژدم و دل شينواری هرگز رحم ندار

  

ان ر جريمی نويسد: "د به ياد جنگ اول افغان و انگليس می افتد و دنالفرد گری و همراهانش وقتی به جگدلک می رس
سرباز انگليسی  5000و در زمان عقب نشينی زمستانی ارتش بريتانوی از کابل، از  1837جنگ اول افغان و انگليس در 

نفر زنده به جگدلک رسيدند و از آن ميان فقط داکتر  300، فقط نفر خدمتگاران که کابل را ترک کرده بودند 11000و 
  اند. باقی را يا افغانها به تير بستند و يا از سردی و دشواری راه مردند."را به جالل آباد رس دبرايدن به تنهائی خو

ا ، آب و هوجامعۀ افغانی ،الفرد گری در فاصله بين خيبر و کابل معلومات جالبی را در خصوص جغرافيه ،در هر حال
  و ما از آن ديدن کرديم." بيان می کند از جمله می نويسد: "امير در تتنگ فابريکۀ باروت سازی دارد و غيره مطالب
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  الفرد گری در کابل - 3

ته و به ترکستان شتاف زمام امور را به دست دارد و امير عبدالرحمان خان هللاحبيبوقتی به کابل می رسد که الفرد گری 
پذيرائی گرمی به عمل می آورد. در اين زمان الفرد گری به تداوی  اواز  هللاحبيبده. گندر مزار شريف رحل اقامت اف

نفر را معاينه و تداوی می کرد، چنانکه  200در شفاخانه روزانه تا  اومريضان نظامی و ملکی می پردازد. اهل دربار، 
  »چه آب چه ُجالب. ابد،ي یبدهد شفا م ماريبه ب یزيهر چ یفرنگ«مردم می گفتند 

  

اخالق و باور های  می کند که شامل رائهمعلومات مفصلی ازين شهر ا، شتلفرد گری در کابل اقامت داتا زمانی که ا
ار، باز، قرارگاه شيرپور ،سالونهای دربار، شفاخانۀ نظامی ،ساختمانها ،شفاخانهمردم، جراحان و طبيبان افغانستان، 

لحه اس، آهنگری، پوستين سازی، قصابی، آسياب، نانوائی، یزشيرنی پ، رستورانت، سماوار، سگریمانند م ،دکانها
 ، حمامها،، خياطی، بقالی، شمعريزی، سابون سازی، نمک فروشی، عطاری، ميوه فروشی، زرگری، کاله دوزیفروشی

   و غيره می گردد. امراض ،خانه های افغانها، پوليس و اداره، جزاهای مجرمين، زلزله

  

یم فتايرنگارنگ  یها تفنگ و تفنگچه ر،يشمش یفروش اسلحه یاهدر دکانويد: "گدر مورد دکانهای اسلحه فروشی او 
سته به سه د یکيآن پهن شده و در نزد ۀغينوک راست است و ت یافغان ريشمش .يیپايچل ۀبا قبض یمنحن یهاريشمش شود،

 نيفاقد حفاظ دست است. بهتر یافغان ري. شمشمياست و ضخ مياز نوک تا دسته مستق غهي. ستون فقرات ترسد یم نچيا
شده است  یزرنشان يیبايآن اغلب با ز ۀغي. تشود یم ديکُرم است تول ۀدر جنوب در یمرز یتيدر خوست که وال ريشمش

که  هاريشمش نيها مرصع شده است. ا دانه گوهر اينقره و  ايو با طال  یکار شاخ است، منبت اياش که از عاج  و دسته
دهنپُر  یتفنگها شود، یدکانها تفنگ هم فروخته م نيدر ا .متيق و گران ندا زيت اريبس ،شوند یساخته م تيفياز فوالد با ک

تفنگها  ني. اشودیمتعدد بر قنداق محکم م یها دراز که با رشته اريبس ۀو با لول شده یکار و عاج یمنحن یبا قنداق یبوم
 یم ديخودشان تول زي. باروت را نکنند یم یراندازيو با آن خوب ت سازند یها م افغان و هزاره نينش را مردمان کوه

رنگارنگ ساخت افغانستان  یها تفنگچه. افتي توان یم زيو همرالک را ن الکنتيفل یسيانگل یميقد یليخ ی. تفنگهاکنند
  .هاستيبرجستگ یشان دارا کوچک که سطح یهاو سپر یميقد یجوشنها س،يو انگل

  

  رهپيمائی سوی ترکستان - 4

در زمانی که امير عبدالرحمان خان در مزار شريف اقامت داشت، حکم کرده بود که جان محمد خزانه دار خشتهای طال 
 الفرد گری را برای تداوی عساکر و مردم با خود به ترکستان بياورد. يعنی ترکستان و طبيب انگليس مخارجبرای را 

رد، بر تخت جلوس ک امير یمورد اعتمادش بوده است. وقت شخدمتيپ ه،يدر ترکستان روس ريام ديمحمد در زمان تبع جان
  خزانه شد. ريو باالخره وز ديرس یعالیمحمد به مقام جان

 به تاشقرغانو  د، ايبکاين سفر از طريق راههای دشوار و صعب العبور از طريق حاجيگگ، باميان سيغان، کهمر 

، یوحش یها شکار پرنده ،یمناطق کوه در در اين سفر از مشکالت راه یالفرد گرصورت گرفته بود. شريف مزار 
 ،ینيرزميرود ز، زيخ آهن ۀچشم ،یکوهستان یاهراه کوره و ها هزاره نيدر سرزم سرا مهيخ ،هندوکش ستانکوه بهتاُ 

 یغزن "شکندندان" کوهباميان،  نانيغارنش و کريپ غول یاهبُت ،شده سنگ یاژدها ،شده سرخ و شهر خشک هایکوه
ی را مطالب جالب به مزار دنيرس ، تاآن یترکستان و گرما یدشتهاخان پسر کاکای امير، اسحاقسردار  اميداستان ق ،گک

ا داشته. ر شالفرد گری بار ها از گرمای سوزنده و سردی گزندۀ ترکستان ياد کرده و هوس برگشت بر کشور می نويسد.
در بازگشت از ترکستان که يک  یخدم امير بود، بدون مرخصی او نمی توانست بر گردد. الفرد گرالکن ازينکه مست

  بار ديگر از اين راه دشوار و پر مخاطره بايد می گذشت که شرحش بعداً داده می شود. ،سال بعد صورت گرفت

  

  الفرد گری در ترکستان - 5

الفرد گری در مزار شريف به حضور امير شرفياب شده و وظايف محوله را دريافت می کند که شامل معاينه و تداوی 
را معاينه و تداوی می  مريض 200 روزانه تا عساکر و مردم می گرديد. او در اينجا همنظاميان، امير و درباريان، 

، قصر یاهباغکه شامل شرح  شتالبی را برای معشوقه اش می نودر پهلوی معاينه و تداوی افغانها، نامه های ج اوکرد. 
 زهيانگ، در افغانستان کنندگان اميمجازات ق، حاضر در دربار انيياروپا او، یسشهارپامير و  به حضور یابيشرف امير و
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و  مزار یها ها و خانهبازار الفرد گری، تيامن یبرا ريام ريتداب، کپتان متيعز، يیاز نقطه نظر اروپا يیايآس یها
 ،کار روزانه ،يیطب اروپا یهایا از تداونهافغا یقدردان ،یطب ۀخدم ،حال مريضان ،یعسکر ۀشفاخان ،شهر ۀحوم

محافظان  ،باغهای امير ،انينفوذ دربار ،محاکمه ،ريام یخواه حس عدالت حکيمان يونانی، ،در شفاخانه ارانيدست یسرکش
که تفنگ، شمشير، زين اسب، در مزار  ، کارخانه های امير، جشن نوروز و پهلوانيهاغالم بچگان ، برده ها وريام زيم

  و غيره می شود.موزه، کالههای آفتابی و لوازم دگر می ساختند 

کوچک در اتاق دربار حاضر بودند.  ۀبچ غالم نيچند در مورد غالم بچگان امير چنين شرح می دهد: " الفرد گری
 خوش اريبس شان یدوتا یکي. گرفتند یم ادينشسته بودند و خواندن و نوشتن  یو گرداگرد صندل نيچارزانو بر زم

او در جای  "پسر. کيتا به  ماند یم یتالويدختر ا کيبه  شترياش ب چهره یقشنگ. ول اريبس یگريصورت بودند و د
 یا باشند و به گونه ستادهيسال تمام وقت مجبور بودند به پا ا بچگان خرد غالمدر اين رابطه ادامه می دهد: " یديگر

. ان)(نورست بود از کافرستان یا بود، تب داشت. برده ريام ۀدان زياز آنان که عز یکي. آمدند یآور خسته به نظر م وحشت

ً يملک نام داشت و تقر . در ماند یم یسيانگل ۀچپسرب کياش کامالً به داشت و چهره فيظر ی. پوستساله بود چهارده با
  "بود. زانيدرشت زمرد آو ۀطال با دان یا هر گوشش حلقه

  

  جشن نور روز در ترکستان - 6

الفرد گری اين جشن پر شکوه را که هفت شبانه روز دوام می کرد، با طول و تفصيل فراوان بيان می کند که اينک 
ً بيقرار داشت با ارتفاع تقر یخاک یتخت ،یدانيسر م کيدر  از آن تقديم خوانندگان غزيز می گردد: "... بخشی شش  ا

 . دوردياستوار بود تا جلو تابش آفتاب را بگ ها هيروشن بر پا یبا رنگها یبانه يفرش شده بود. سا نيآن قال یفوت. رو

 فيرد کيها در  بچه . غالمدنديرا به من دادند. نگهبانان گرداگرد صف کش یکيها بود و  شهزاده یبرا یچوک پايه
ا بود، ب رکيز یجوان ینشسته بودند. مرب نيزم یرو یو مرب یبه شمول ارمن گرانيبودند و د ستادهيسر ما ا پشت
  .. قبالً با او نشسته بودمکرد یم یخوشمزه و گستاخانه تردست یا وهيبه ش یباز العاده مؤدبانه. در قطعهفوق یرفتار

 یگشاد و دراز با رنگها یچپنها د،يسف یاکثراً با دستارها ،یشان به لباس ملۀ بودند، هم انيتماشاچ دانيگرداگرد م در
 نيچهارزانو بر زم ،یرو شيپ یفهايمحکم بسته بود. رد هادر مچ پا انشيها پاچه گشاد که سر یها مختلف و پاجامه

ً يتقر شان یپا ريز نيپا. زم بر ستادهيا یعقب یهانشسته بودند و قطار  یمه مه کهيداشت، طور یسه فوت سربلند با
. شودیظاهر م عيسر یلي. تابستان در ترکستان خداد یم لي. پسمنظر را درختان سبزپوش تشکننديرا بب دانيم توانستند

  .فندگش یم ليگالب در اپر یگلها

 یهامتشکل از دُهل و ُسرنا بود. سرنا شانيبودند. سازها ستادهيساز کرد. مطربان در مرکز ا یقيموس ۀدست نخست
 ی. با سرنا آهنگستين شباهتی ب "انبان ین" یبه صدا شان یاند و نوا شده یکار و برنج رنگ اهيبزرگ س یسازها

از آنچه من  تالها یول شد، یضرب نواخته م تالکه به گوشم نامأنوس بود. بر ُدهلها به صورت  نواختند یرا م یافغان
  .متفاوت بود یبه کل ،بودم دهيدر اروپا شن

ً ياز آن تقر پس را  یافغان رقص کيآمدند. قرار بود  شيپ ،بودند یتوپچ ۀقطع کينفر سرباز افغان که متعلق به  یس با
رت که به صو ديو دستار کوچک، واسکت سف ین رخت معمول سربازان پتان بود؛ کاله مخروطشان هما اجرا کنند. لباس

به تن داشتند و  ینظام فورميونينماَند که هر دو شهزاده  فتهکوتاه. ناگ یا یاست و ُکرت زانيآو ديتنبان سف یُشل رو
 نگر یساده و خاک ۀباالتن یبه سبک شاهانه. مرب یپوست یها و کالهها با گهردانه نيمز یها پهن با سگک یکمربندها

ظ محاف نيبهترداشت. من از ترس آفتاب دستار به سر زده بودم، چون دستار  گريد یشکل اش یقل بود و کاله قره دهيپوش
 ینمد یبودند و شلوار و کالهها دهيپوش رنگ یخاکستر یها باالتنه (نورستانيها) کافر یها بچه در برابر گرماست. غالم

  .به تن داشتند يیشان لباس اروپا ها و همرکابانشهزاده گونهني. به اميو مال رنگ یخاکستر

گام برداشتند و  یضرب آرام مارش را گرفتند. رقاصان به آرام یها حلقه زدند. دهلها نوع نفر سرباز گرد سازنده یس
 ی. باالخره صداداد یپاسخ م یبعد تيبا ب گريد ميو ن خواند یرا م تيب کي شان ميدادند. ن سر ريزِ  یرا با صدا یسرود
از بود. س زورکايمشابه به رقص م یزيچ شان یها بلند شد و رقاصان حرکات را تندتر کردند. قدمهاخراش ُسرنا گوش

. حلقه شد یبه چهار طرف پرتاب م یاپي. دستار و کفش بود که پتر عيو سر تر عيو رقص هم سر شد یم زتريو ت زتريت
به  رقاصان. شد یم دهيو کف دستها همزمان بر هم کوب شد ی. بازوها بلند مشد یگشاد و تنگ م نييمع یها به فاصله

 هر داشتند، یم بر يیزورکايم یهنوز هم گامها کهي. درحالدادند یم رونيب ريزِ  یدم بانگ به شور افتاده بودند و دم

 نيبا تمک ی. البته بعضدنديچرخ یبه راست و به چپ م شيکوچک بر نوک انگشتان پا بر گرد خو یها به وقفه شان کي
 یو کوتاه داشت با موها اهيس یشيتوجهم را جلب کرده بود. ر کريپ مرد غول کيبودند. به خصوص  گرانياز د تر



5 

 

 آورجانيشگفت و ه یا . صحنهديرقص یم بتراز همه پرشورتر و جذا و طرف شانه شده بود کيو معوج که به  اهيبلند، س

  .نجامدياست به جنون ب کينزد یخو نيآتش یهاوجد افغان ۀکه درج نمود یبود. چنان م

از پسران  یا را رها کردند. پس از آن نوبت رقص دسته دانيم یگريپس از د یکيرقاصان از نفس افتادند و  باالخره
ً يبود. تقر شان با  نبودم. رقص یزيمند چنان چ بلند و لباس دخترانه. من عالقه یچهارده ساله بودند با موها اي زدهيس با

  .شباهت ینبود، به رغم قدر سهيقابل مقا يیباِلت اروپا

آمدند تا  دانيبود. اول سربازان ترکمن به م یعال نيآغاز شد. ا یآوردند و پس از آن پهلوان یما چا یپس از رقص برا
. یا نبهکوتاه پ یهابر سر داشتند، با تنبان یکوچک ترکمن یها نيبرهنه بودند و عرقچ یکنند. پا يیزورآزما يهابا مزار

  .."دراز و گشاد باز بود. یچپنها

ترکمنها بدون  یول بود، یپرشور م یليخ هايياز زورآزما یبعض الفرد گری در مورد پهلوانان چنين ادامه می دهد: "...
شجاعت و استقامت فراوان بروز  هاي. مزارسيچون هرکول یبا عضالت اند، یالعاده قو. آنان فوقشدند یاستثنا برنده م

  .توانستندیترکمنها شده نم فيحر یول دادند،یم

. نديآ دانيبه م یگريدر برابر د یکياند، از ترکمنها خواست  همه باخته هايمزار ديد یبزرگ که م ۀآخر شهزاد در

در  کريپ نفر ترکمن کوه . از قضا دودادند یکردن با وطنداران خود نشان نم پنجه نرم و به دست یپهلوانان چندان رغبت
 يیاز آنها زورآزما یکيبا  خواستیم یاگر کس بودیبودم. حماقت محض م دهيدکه تا آن وقت  يیآدمها نيتريآنجا بود، قو

  .."درخت بلوط بود. ۀمزمان هر دو غول به مانند افتادن تنفرود آمدن ه ..کند.

  

 برگشت به کابلدر جريان  - 7

، ده عسکرالفرد گری جريان مفصل اين سفر را که چندين هفته طول کشيد و در آن امير و اراکين دولت با هشت هزار 
لفرد که امسيريست اين سفر دقيق عکس همان  مسير در راه بودند، بيان می کند. ر فيلاهزار اسب، سه هزار اشتر و چه

گری از کابل به ترکستان رفته بود، يعنی از مسير مزار، تاشقرغان، ايبک، خرم، کهمرد، سيغان، باميان و حاجيگک به 
  کابل.

ها، گرما و گردباد، راهپيمايهای شبانه، مريضيهای مسافران و صحت امير، هنويسندۀ کتاب در مورد بارزنی، منزلگا
رد به تفصيل می نويسد. الفباغستانها و دهها مطلب ديگر اهالی و اهگمی در بيابانها، آفتاب گرفتگی، بند آمدن دره ها، ر

 یبود. ول شان یبوم ميهم اقل نيو ا يیايمردان آس نياگری را از همه بيشتر هوای گرم ازيت می کرده، چنانکه گويد: "
برگ  یسرم را نوازش دهد. ول یمکيآنکه نس ديبه ام داشتم، یرا برم ريبگآفتاکاله  قهيدو دق اي کيبودم. هر  یمن لندن

اول  ارگان بدنم ماز خود که کدا دنيبودم، شروع کردم به غورکردن و پرس ستادهيا ی. پس از آنکه مدتديجنب یاز برگ نم
 است ُگل یبه نرم ی اممرد ...گفتم:؟یزدگ دچار آفتاب ايخواهم شد  هوشيب ايآ ؟یعصب ستميس اياز کار خواهد افتاد، قلب 

باالخره خيمه افراشته شد و خودم را شکرگويان و لم لم کنان به سايۀ موعود کشاندم.  ...سازد یم ما یزخم یکه گرم
 دم فرياد زدم: لعنت بر شيطان، مرا بيرون کشيد. درون خيمه که چاشت روز بر دشِت فروزان افراخته شده ولی همان

ام، ولی اکنون فهميده بودم که روز جمعه قرار نداشته  حمامروز جمعه بود. هرگز در عمرم درون  حمامبه مانند  ،بود
ای آورد که آن هم به مانند قوغ آتش بود. روی چگونه است. مرا بيرون نکشيدند. در عوض ارمنی چارپايه  حمامهوای 

جوشيد. در انتظار مرگ بودم. باالخره پس از لحظاتی نرم نرم میآن دراز کشيده بودم، کامالً خاموش. خون در رگهايم 
کردم چندين سال گذشته است، به گمانم بادی از راه رسيد. ولی اين يکی از آن بادهای سوزان بود. نه آن  که احساس می

غبار را از و باد بدنم را هنوز هم بيشتر خشکاند. پس از آن، گردباد، ستونی از گرد ؛»شفايی در نفسش نهفته باشد«که 
   .."ساخت.  ها را از زمين برآورد و در مسيرش يک به يک واژگون های خيمه سرا روبيده رفت. پايه ميان خيمه

  

ً يبه ارتفاع تقر یا پشته یرو ام مهيخ نويسندۀ کتاب در ادامۀ سفر می نويسد: " شش فوت قرار داشت. به درون رفتم و  با
یم ميبلند باغ، مانع نس یهاواريآور بود. درختان و د خفقان ،تپه ۀتاز یبا هوا سهيدر مقا مهيخ یبر فرش نشستم. هوا

وجود نداشت.  یا منظره رنگی ا وهغبارآلود و خاک قه یرا از گزند آفتاب حفظ کنند. جز برگها ام مهيخ آنکه یب شدند؛
وجود نداشت. تنباکو هم نداشتم. بر  دنيخوردن و نوش یبرا یزيو تشنه. چ رسنهبود. خسته بودم و گ دهيها خشک سبزه

 رهيت یها . ملخدنديدوی و بر گردنم م رفتندی باال م ميها نيها از آست . مورچهدميغریم گذشت یکس که از کنارم م هر

 ".رفتند یم نييو از پشتم پا دنديپری م ميبه رو رنگ
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  زندگی در کابل - 8

معاينه و تداوی می کرد. اين مريضان از  و بيشتر از اين را مريض 130ه حدود روزانفرد گری طی زندگی در کابل لا
در خصوص جشن عيد، شرفيابی به دربار امير، کابل، هرات، قندهار، ترکستان، نورستان، و غيره جا ها می آمدند. او 

ها و محصوالت آنها، نطق امير در زير درخت توت، نان چاشت ملوکانه در اندکی  تربيت افغانها، ديدار امير از کارخانه
ها، بيماری امير و ساختن باغ قصر در شب، آتشبازی، شروع توطئه (قصر چهلستون)، اتاق رسامی، پيانو، چراغان 

، منظرۀ نزديک از الفرد گری دعوت سلطانه يکی از زنان امير ،عيادت، تجربۀ زلزله، جشن عروسی شهزاده نصرهللا
   .نگاشتهو مطالب زياد ديگر به تفصيل  ، مريضی کولرا و چيچکامير و شکار مرغابی باالحصار،

اش را از پيشرفت العاده مآب رضايت فوقالفرد گری در مورد پيشرفت کار در ماشين خانه می نويسد: "... جاللت 
شود آنچه ضرورت ابراز کرد. اين جمله ورد زبانش شده بود "پوِل من و کار شما و خواست خدا، باعث می کارگاهها 

سازی کردند. ماشين کارتوس هايی که به نيروی بخار حرکت می و اره کشهادارم توليد شود." ماشينها نصب شده بود و چ
يد تولستانی زير هدايت مستر پاين و دستيارانش سرگرم ها افغان و هندوصد .و ماشين ضرب سکه و کورۀ ذوب آهن بود

د. از آن ودنو بسی محصوالت ديگر ب سکه، صابون، شمع ،یدار، شمشير، اسباب چرمتفنگهای بزرگ، تفنگهای ماشين 
و  به قول الفرد گری در کارخانه های امير هزار تا يک ."ها افزوده شده به کارخانه زين یگريد ینهايوقت تا حال ماش

  نيم هزار نفر کار می کرد.

دام کرده بود. نيز استخرا پتن گريسباخ و دومی به نام آرتور کالينس کامير دو جيالوجست انگليسی، يکی به نام  اوبه قول 
چون فرد اولی نتوانست مطابق ميلش در افغانستان کار کند، بعد از چندی از کشور بيرون رفت. آنگاه فرد دومی به 

  داخلۀ انگليس شروع به کار کرد.مشورۀ وزارت 

 مبتال به التهاب حاد نقرس شيراست، آرنج، بند دست و زانو ۀفصل شاندر مورد مريضی امير می نويسد: "مالفرد گری 

. ديرسی به گوش م شديد یخش چپش خش شش یچپ داشت. رو یدر ساق پا کينئورولوژ مانند ريت یها بود و درد

 با نيپروت شدن عي(ضا یوري نيمثانه داشت. آلبوم شيرگ شده بود. التهاب گلو و تخربز ی. قلبش قدرکردی سرفه م

. دهيشب است که نخواب نيگفتند چند ميبود. برا فينبضش ضع و تيفارنها ۀدرج ١٠٢ادرار. م) داشت و حرارت بدن 

که من اطالع داشتم از نهم  يیتا جا رايبود، ز ميکرد. اوضاع وخ توان ینشستم تا غور کنم که چه م یبرجا یا لحظه
رفع اعراض،  یبرا مانيحک یطب یهایتداو جور و ناجور بوده است. ناوباز آن، به صورت مت شتريهم پ ديسپتامبر، شا

ً ياند. او را بارها تقر خطرناک بوده یو حت یرعلمياز نظر من غ جوک  بار نيرگ زده بودند. چند یهوشيتا سرحد ب با
 یئچه کارها گريد نکهيفروبرده بودند. ا بيخ آاش را در  زده نقرس یخورانده بودند. پا یقو یجالبهاو اغلباً  گذاشته

  "بود. یهم کاف قدر نيهم یول دانم،ینم ،کرده بودند

بان و کار انبوه کات یدفاتر حکومت تيريشهزاده نصرهللا نظارت بر مد ۀفيوظ نويسنده در مورد شهزادگان می نگارد: "
آفتاب سوزنده و چه در سر  ريچه در ز ،يیبود. هردو شهزاده پُرکار بودند و آدم آنها را در هر هوا هارزايم اي انيو منش

در شهر  شانی ها از خانه بکه سوار بر اس ديد یم گون،يلباران س ريز ايقد برف و  کي انيگزنده، چه در م یها باد
آنها باعث خجالت  ۀ. کار نظارِت منظم و روزانشتابندی صر ارگ مدر ق انيرزايدفاتر م ايسالون دربار و  یبه سو

بودند،  یمعمول یافغانها یزنده و روزانه برا یدرس ۀو خود به مثاب شدی سلطنت م ۀرتبياز مأموران عال یاريبس
  "است. "فردا پس ايفردا " شان یشگيکه شعار هم یمردم

معلومات جالبی کابل الفرد گری در مورد قصر چهلستون، باغ بابر، کول حشمت خان، پغمان و بعضی مناطق ديگر 
که  را ی. او مسابقات معمولی مانند نيزه بازی، اسب دوانی، بزکشی، شمشيرزنی و غيره بازيهای نوروزارائه می کند

  اين جشن به تفصيل بيان می کند.و اشتراک شهزادگان را در  ندکرديک هفته در کابل دوام می 

  

 ، بازگشت به کابل و پايان خدمتدر لندن و ارمنی الفرد گری - 9

سر انجام امير برای الفرد گری رخصتی داد تا به لندن برود و سررشتۀ عروسی اش را بگيرد. الفرد گری در اين 
تنخواهم در مدت رخصتی نيز پرداخت مآب پيشنهاد کرد که هشت ماه رخصت بگيرم. قرار شد خصوص نوشت: "جاللت

حيث تحفۀ عروسی به من اش در هند بريتانوی دستور نوشت تا مبلغ هنگفتی پول ِمن شود. افزون بر آن به نماينده 
ايی که امير آرزو داشت در لندن اجرا ريهبپردازد. ارمنی که قرار بود مرا همراهی کند، دستورهايی کتبی دربارۀ خريدا

  .شود کرد. گفت که در مدت غيابتم، معاش او به زنش در کابل پرداخته میشود، دريافت 
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روز بعدی بار سفر بسته شد. فرمانهايی در مورد اسبهای بارکش، خيمه و گارد نگهبان صادر شد و من برای 
هللا هم رفتم که نسبت به من بسيار مآب امير رفتم. همينطور به مالقات شهزاده حبيبنزد جاللت گيری رسمیرخصت 

  شفقت نشان داد." 

ندن عازم لندن شدند. در ل پشاور و بمبئی و از آنجا سوار بر کشتی ،الل آبادبه اين ترتيب الفرد گری با ارمنی روانه ج
و در کمترين وقت با آن شهر آشنا شد. بعد از چند ماهی  نمودالفرد گری عروسی کرد و ارمنی از اقصی نقاط لندن ديدن 

قليم "تحمل ا :ته بود و می گفتآن هردو به کابل باز گشتند و اين در حالی بود که ارمنی در انگلستان زار و نزار گش
  انگليس برايم سخت بود."

رد د. ازينرو الفمسافران مورد تهاجم دزدان قرار گرفته بودن ،در مسير راه بين خيبر و کابلدر راه بازگشت به کابل 
هيبت نام امير، پسته رسانهای دوان، عقايد ارمنی سپس در مورد ، پرداخته تصادمات و گری در مورد جنگ تن به تن

 هللا،بيبحدر مورد لندن، خوش آمد گوئی امير و صحبت با او، نمايندۀ جديد برتانيه، مالقات با سلطانه زن امير، صحبت با 

  تمجيد امير از کار های علمی و غيره به تفصيل می نويسد.

  .شتبه وطن اش بر گ 1893و  1889در بين سالهای  الفرد گری بعد از چهار سال اقامت در افغانستان

 

 کرکتر عبدالرحمان خان - 10

کرکتر امير عبدالرحمان خان  خصوصالفرد گری در مورد اوضاع دربار، حرمسرا و غالم بچگان شرح زياد داده و در 
  می گويد: 

تر م فرايبيهوده است و هم پای از گل"کوشِش کسی مانند من که يک هوش معمولی دارد، برای تحليل کرکتر امير، هم 
ا اش که بيشتر سطحی است تنهادن. خرد امير که شايد بيشتر از آنکه عميق باشد ظريف است و نيز معلومات گسترده 

اند، چون پرتوی برد و او در ميان درباريان که شمعهايی ضعيف  دقيق، موقفش را از تمام کسان پيرامونش باالتر می
 مآب افغانيافتگی. جاللتخشد. ظاهرش اروپايی ست و رفتارش صميمانه، با عبايی از تمدن و تعليم در فروزان می

  است؛ افغانی در ميان افغانها و شايد ظريفترين نمونۀ نژادش. ولی با آن هم شرقی است."

يافتگی و  ند از تعليمای بلهای شخصيت قوی پدرکالنش با درجه  "در کرکتر امير عبدالرحمان رگهاو ادامه می دهد: 
درآميخته است؛ چيزهايی که او از کتابها  های ساينس، هنرها و دانش عمومیمالحظه از معلومات در ساحه ذخيرۀ قابل 
 نوازی صميمانه و رفتار فرو تنانۀ دوست گری در جريان سفرها به دست آورده. او بر مهمان ها و نظاره و مصاحبت

  "نيز افزوده است. محمد، ادب و تمکين را

  

ه در های فارسی کالی کتابمآب برايم گفت که پس از مطالعۀ سيستم طب يونانی از البهالفرد گری نگاشته: "جاللت"
 ترکستان روسی کار کرده. نيز در زمان فراغت در آهنگری کار می حيث طبيب در ميان مردم بومی اختيار داشته، ِمن

فراگيرد و اينکه جزئيات ساختن باروت را ياد گرفته بود. حتی به کار ظريف و هنرمندانۀ سازی را کرده تا فن اسلحه 
زرگری هم پرداخته بود." او ادامه می دهد که امير در هنر رسامی و نقاشی هم وارد بود و چنين می نويسد: " ...کتابی 

 ه بود والعاد. قشنگ بود. رساميها فوقرنگی و دستنويس بود. پشت و روی جلد آن با نقش گل و بلبل تزئين شده بود

ه ام. برايم گفتند کخواندند و توازن طرحها به چشم من به حد کمال بود. گفتم چيزی بهتر از اين نديده رنگها با هم می
  مآب است." عاله بر اين به قول الفرد گری، امير تاريخ طبيعت و فلسفه را نيز می دانست.دفتر خاطرات روزانۀ جاللت

  

شد و رفتار ُمؤدبانه او می نويسد: "چشمان ما انگليسی های گماشته در خدمت امير، از شکوه شخصيت قوی او خيره می 
 شد تا نسبت به او پيوندی عميق و شخصی حس کنيم. ولی آن عده از ما که نظاره مآب باعث میو مهربانانۀ جاللت

های پياده بر تختۀ شطرنج  کردند که ما چيزی بيش از مهرهس می گرانی تيزبين تر بودند، پس از گذشت چند سالی احسا
  شديم." می  پروا با يک حرکت از ميدان زدودهکرد، بی  هايی که هرگاه بازی ايجاب میايم؛ مهره  آن شهزاده نبوده

نوز هم آشوبها در "برای کشوری چون افغانستان که به تازگی ثبات يافته است و در آن ه او در مورد امير می نويسد:
بود.  ای عظيم می ورشدن در جنگهای داخلی که در گذشته شيره از جانش کشيده بود، فاجعه اند، باز غوطه جوش

شدن به قومی از جنگجويان و  آميز تجارت و زراعت و تبديل جنگهايی که قبايل افغان را به دوری از شغلهای صلح
آماده و منتظر  نزااين روايت خواهيم ديد که چرا و چگونه ابرهای سياه و توفاراهگيران وادار کرده بود. در جريان 
  ".اند، تا باريدن گيرند مرگ آخرين فرمانروای اين کشور بوده

. امير العاده سنگين افتاددر آن سال برفی فوق امير آدم تيز هوش و عاقبت انديش بود، چنانکهالفرد گری می نويسد: " ...
شد که دو صد سال  دستور داد تا پُل کهنه و خشتِی روی دريای کابل را بردارند. پل ساختاری مستحکم داشت و گفته می

کرد که وقتی برفها آب شود، مآب فکر می ها. جاللت کهنه است. در زير تنگۀ کوه قرار داشت و در نزديکی کارخانه
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های عظيم آب سطح دريا را در مقابل پُل باال برده و ورکشاپها و بخشی از شهر زير آب خواهد شد. وقايع آينده دقت  کتله
  بينی امير را ثابت کرد."پيش 

  

چرا افغانستان فقرزده و ضعيف است. برايم  مآب نکات جالب ديگر هم گفت، از جمله اينکهالفرد گری نوشت: "...جاللت
شور باشند، ک  های انکشاف منابع کشور را شرح داد و گفت اگر مردمش درک کافی برای پيروی از هدايات او داشتهشيوه

تواند اعتماد کند... گفت يکی از طرحهايش اين است که يک  ای محدود می پيشرفت خواهد کرد. گفت ولی فقط به عده
ت انگليسی را دوباره مقرر کند و هرگاه معادن منرالهای گرانبها کشف شد، سرکها کشيده و استخراج معادن را سججيالو

  آغاز کند."

  

ها، در حدود شايد او می نويسد: " ... در بيرون از باغ چندين قطعه از سربازان احضار شده بودند، مردان جوان و بچه
اند، پدر گفت: "اينها همه خان زاده  که از آن ميان بيست نفر افسر شوند. می مآب گفت آرزومند استصد نفر. جاللتسه 

اند. ولی نادانی رعيت من چنان است که يک نفر از آنها هم خواندن و پدرکالنشان خان زاده و دارای مقامات بلند بوده 
هيچ! فقط دعوا و جنگيدن بلد اند. فقط فهمند. چه کاری از دست اينها ساخته است؟ و نوشتن بلد نيست. هيچ چيز را نمی 

گفت دستور داده است تا آنها را آموزش دهند تا دست کم نامه را خوانده و نوشته بتوانند. او  "اند. برای همين ساخته شده
  ای از سربازان پسر هم داشت: "قطعۀ مسلمان". دستور داده بود که اينها نيز خواندن و نوشتن ياد گيرند."قطعه 

  

 هللابيحبدر مورد  - 11

 "باشد.  تر کردم در مقايسه با شهزاده نصرهللا با تمکينهللا هميشه مؤدب بود و فکر میشهزاده حبيبالفرد گری نوشت: "

رو  نيصالبت و مصصم است و از ا که هر چند با مينيب یرا م هللابيحب م،يبه عقب بنگر یاگر چند سالمی نويسد: "او 
 و در مقابل او دسته زيناچ یمجهز با قدرت ی. جوانکستين شيب یا باز هم بچه رسد،ی درخشان به نظر م ۀنديآ یدارا

 تيشخص یو دارا رومندين یکه توسط زن تاس رخواريش یهنوز کودکاند. او  استيکه نامزد ر مينيبی را م بيرق یا
شخص سپهساالر کابل، در  یعنيمتحد،  نيتر که خون شاهان در رگ دارد و با ارزش یزن شود،ی م یندگينما یقو

 یسيانگل ۀندينما کي یمعنو یبانيبتواند با پشت کنم یهم فکر م هللابيحب گرياز طرف د" او ادامه می دهد: "کنارش است.
الفرد گری می نويسد: "در زمان سلطنت  "کند. يیدر پشت پرده قرار داشته باشد، عاقالنه فرمانروا صدا و سر یکه ب

امير عبدالرحمان خان، کلنل عطاءf خان که مردی بلند قامت، ظريف، مسلمان و اهل پنجاب بود، ساليان دراز نمايندۀ 
برتانيه بود. او يک منشی داشت به نام امين هللا خان که شخص فوق العاده تعليم يافته، آمر گارد محافظ و طبيب بومی 

الفرد  "ی به نام محمد افضل خان به حيث نمايندۀ برتانيه مقرر شده بود.امير نيز بود. بعد از عطاءf خان کسی ديگر
 ديفش نخواهد بود، چون مرِد آگاه به نزاکتها با و دبدبه و کش ازمندين یا ندهيمن چنان نما ۀديبه عقگری ادامه می دهد: "

گپ  یاند. البته من از مسائل گرفته یخو شان انيدر م هايو افغانها اکنون به حضور فرنگ بش؛يپادشاه باشد نه رق قيرف
  "به من ندارد. یکه ربط زنمی م

 يیادعا ها یکه به نظر بعض )محمدعمر. م( نترشبود، پسر جوا ستهيهم ز گريد یچند سال ريام اگربه قول الفرد گری 

  .رديمردان را در دست گ یفرمانده توانستی بود که م دهيرس یتر بر تخت و تاج دارد، به سن برحق
  

 برخورد امير با اراکين دولت - 12

 یدر برابرش به زانو در م یهمگ رد،يقرار گ ريام یمند در کابل مورد عالقه يیهرگاه کدام اروپاالفرد گری نوشت: "
روزگار  گريبودم، د دهيمن د کهيطور رد،يگ یمآب کاستجاللت یمند نانش در روغن است. چون عالقه گريو د نديآ

  ".ستيهم چنان درخشان ن يیاروپا

  

به  شيها یعدالت یبه خاطر ب راً يهم بود و اخ سيپول سيسلطان که رئ ريم بيآخر کابل، نا یوالالفرد گری می گويد: "
. گماشتی م انيزدودن زندان یرا برا (گماشتگان مير سلطان) ثهايخب نياز ا اديز یشد، شمار ختهيبه دار آو ريفرمان ام

به  ،را بردگان یطبقات اجتماع، حتئينترين را از پا یمردان ريام .متخصص بود انيکردن و زهردادن بند در خفه بينا
موقفها نزول  نيتر روز به پست کيدر ظرف  مقامی مردان عال گونه ني. به همدادی مقامات سلطنت ارتقا م نيتر یعال

شده بر تن و  یکار و طال نيمخمل ۀبا جام تازدی شهر م یها امروز سوار بر اسپ در جاده رتبهی عال ی. افسرکردیم
نان  یا تا لقمه خزد یدر به آن در م نيمندرس بر تن، از ا یکه َچَپن ینيبی . فردا او را ماش یاران در پگانبوه خدمت
  "کند. يیخشک گدا
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که  نديب یاو را م ريام یمتوسط. پس از چند یبا معاش شود یمقرر م اتياز وال یکي یِ وال یمرد" او ادامه می دهد:
ثروتها  نيکه ناممکن است ا مينيب یهم م ها گانهيما ب یاند. حت ان در دنبالشبنوکران و اس ليفاخر بر تن دارد و خ یلباس

. پس از کندی نم یکار یول ند،يبی تر از ما م روشن اريسمسئله را ب نيا ريباد آورده باشد. واضح است که ام شيرا برا
ی کار را کرده نم نيا او حکومت حساب پس دهد. داتيو عا اتيتا از بابت مال شود یمرد به کابل خوانده م یچند سال

 ختهيدولت ر ۀضبط و به خزان شيزنها یو شالها و الماسها ورهاي. همان است که ثروت نامشروعش همراه با زتواند

يعنی  ،یاصل دگانيد رنج .افتدیبه زندان م ايو  کندی دراز م یئدست به گدا ايو خودش چنانکه مستحق است  شود یم
پس  کنند، یچنان رفتار م» اشراف« یاند. وقت شده است، همانا دهقانان و سوداگران دهيجانشان کش ۀريکه ش یمردان

  ".کندی مبدل م انيبردگان را به اشراف ريکه ام ستين یشگفت یجا

  

  امير مجازات توسط – 13

بود.  دهستايمن ا یچوک کيجنرال تصادفاً نزد ،یدر دربار بعدالفرد گری می نويسد: "جنرالی گناه کوچکی کرده بود. 
جنرال  "صاحب صحبت کند. ريگک شفاخانه با ام در مورد همان مسئله خواهد یم یسيداکتر انگل"گفت:  شيبرا یارمن

 هب» استم. يیاش استم. هرچه بگو خانه غالمش استم. سگ درِ  ستم،يخدا نگذارش! من آمرش ن یاز برا"التماس کرد: 
  "مسئله همانجا ختم شد. گونهنيا

  

که به چنگ  یريراهگ نياست، دستور داده بود از اول دهيفا یب یمجازات معمول کردهیکه فکر م رياماو ادامه می دهد: "
 دميرا د یزيها چ قله نياز بلندتر یکيبر فراز  م،يراند یم شيساخته شود. همانطور که پ یسرمشق گرانيد یبرا افتدیم

معلوم شد که کدام  م،يموديپ شتريب یرا اندک خم و چيپ ازراه پر  . چون کورهديرس یبه نظر م رقيب يۀکه از دور چون پا
بزرگ  یقفس ز،يکه آن چ ميديد م،يديقله رس ري. چون به زداد یبود و باد تکانش نم ميچون ساختمانش حج ست،ين یرقيب

در  شيجز استخوانها یزيداده بودند. چ ینمونه در آن جا یرا برا یرينصب شده. راهگ ه ایياست که بر پا نيو آهن
 امير امروزه جناياتی چون شده باشد. دايپ یکش آدم اي ريهگکه در آن دور و بر، را دمينمانده بود. هرگز نشن یقفس باق

آن  طريقۀکند.  کند. دست راهگيران و دزدان را به شيوۀ وحشيانه قطع می شدت مجازات میيری و قتل را به گراه
د. پيچ ای را محکم بر بند دست مجرم، اندکی بلندتر از مفصل بند دست می خواند. او رشتهچنين است: قصاب محل را می

دهد. مجرم  د را در روغن داغ غوطه میبعد با چاقوی کوچک و تيز دست را از قسمت مفصل بريده و مقطع خونين ساع
 انجامای از پوست را که بتوان با آن  شود. آويزه به اينگونه تبديل به مريض شده و برای مداوا به شفاخانه فرستاده می

د. ور گذارند و يک تا دو اينچ از جلد بازو هم توسط روغن داغ از بين می شدۀ استخوان ساعد را پوشاند، باقی نمی آزاد
  "کشد تا مقطع ساعد توسط نسج ندبه ترميم شود. ا طول میهاين ماه بنابر

  

 های نگون و خانواده خان شده بر پيروان سرکش سردار اسحاق های وحشتناک وضعالفرد گری می نويسد: "از جزا

شد مردان را بودند. گفته می   کردهها را از روسيه وارد آمد که يکی از جزا بخت شان چيزهای شنيده بودم. به نظر می
گذارند از سردی منجمد شوند. اگر  ريزند و میبندند و بر آنان آب می در سرمای سوزان ترکستان، عريان به پايه می 

زنان و کودکان را و  کنند بندند و شکنجه میآورد. دختران را بر زمين می محکوم مردی قوی باشد، دو روز تاب می
  فروشند."می  ردهحيث بِمن 

  

ای چوبين  را تشريح نکرده باشم. چيزی ساده است: پايه "قين و فانه"کنم که  فکر می او در مورد قين و فانه می نويسد: "
هايی  . ميان کف پاها و پايه، چوبکمی بندندکه عمود در زمين فرورفته است. مجرم بر زمين نشسته و پاهايش را به پايه 

شق تا شکستن  گويند عملياتی بسيار دردناک است. ولی افغانهای کله کوبند. می و با چکش می دهند را جای می
  "گويند. نمی  آورند و آخاستخوانهای هر دو پا تاب می

 

و همچنان از  الفرد گری از ساير انواع شکنجه ها و جزاهای امير مانند تيل داغ سر، ذبح، به توپ پراندن و امثال شان
ش در کتاب ،امير رهزاراه جات، حمله بر نورستان و مجازات سنگين و هولناک ديگ ها، منجمله قيامن خيزشسرکوب کرد

  آنها را به چشم نديده.هم ننوشته و يا شايد  چيزی
 

  افغانها از نظر الفرد گری - 14

 آشفته از اقوام مختلف است یا زهينژاد که آم نيا: "ها مطالب مختلفی می نويسد، چنانکه گويدالفرد گری در مورد افغان

بر آن دشوار بوده است. اقوام افغان  یئها ناآرام و فرمانروا در تمام زمانه شود،ی م دهيافغان نام یو به صورت جمع
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و به  دور اريدر اعصار بس یقراريکه ب باشيمدر نظر داشته  یوقت ني. بنابراافتند یم گريبه جان همد یاندک تأملبدون 
  "ر خواهد شد.تملت آسان نيا یامروز قراری موجود بوده است، درک وضع بدرجات بلند 

  

ز را ا نهاکه افغا ايآمودر یها در شمال کشور و در کرانهدر مورد قبايل ترکمن و ازبک چنين می نويسد: "گری الفرد 
 یترک ۀشير داست،ينامشان هوا چنان که از نه. ترکمکنند یم یترکمن و ازبک زندگ ليقبا سازد، یجدا م یترکستان روس

 یالديم دوازهو  ازدهيآن اسکان داشتند و در قرون  یشرق ۀو شاخ انشنيت یاهاقوام ترک در جنوب کوهستان نيدارند. ا
 یند. رفتارا تر قامت ها بلند و از هزاره کريپی العاده قوفوق یمردان نهايشدند. ا ريبه بخارا، ارمنستان و گرجستان سراز

 شان احساسی مقاوم باشند. فطرت سرد و ب یليکه در برابر درد و رنج خ ديآ یخشن و درشت دارند و چنان به نظر م

 یک. ي..الفرد گری در مورد باشندگان مزار می گويد: " ".هاست یو فارس هاغاناف یبا سرشت عاطف ديدر تقابل شد
و تواضعشان قابل مالحظه  یو مهربان نديجو و صلح ميمال یدم. آنها مردادند یبود که مردم شهر بروز م یتين حسن
  "است.

  

 کننده ديها به شدت ناامنافغا یسرشت اخالق گر،ياز طرف ديک افغان معمولی آدمی است کند ذهن.  : "افزايدمی  او

 شهيکارها را هم نيا !. نهورزدی م انتيو خ کند یو قتل م یدزد د،يگو یکه افغان دروغ م ستين نياست. منظورم ا

 رفتار رک و راست گريد یعاجز است. از سو ،یاخالق رليتملت از ارتقا به مراتب عا نيست که انيکرده است. منظور ا

افتاده باشد  یکه به دشوار یقي(گهگاه) نسبت به رف یوفادار هن،يو م یعشق به آزاد ،ینواز افغانها، مهمان ۀمانيو صم
همه  ني. اام دهيد ا،هانتيخ وعيکه به رغم ش اند يیها زيکه در حقشان شده باشد هم چ یدر برابر لطف قيعم یو سپاسگزار

بلندتر از امروز قرار داشته  رايبس یاخالق ۀمرتب کينژاد در  نيا یها زهيات و انگيّ روح ینشان از آن دارد که روزگار
 رياز حال حاضر را دارند. روشن است که ام ليترعا اريبس یطيارتقا به شرا يیتصور کرد که آنان توانا توانی است و م

  کرده است. غازدادن آنها آ به ارتقا یمينظام تعل ۀلياو به وس رايز کند،ی تصور م نيهم چن

  

الفرد گری از قول هندوستانی ها می نويسد که "به مار کبرا می توان اعتماد کرد، به افغان نه." او در جای ديگری در 
ر و قديمی انگليسی باشد و يا يک جزئيل محلی، ولی هر چه باشد عسکر افغان می نويسد: "تفنگش شايد تفنگ دهنُپ  مورد

 انيو جنگجو رانيرا که رهگ نانينش کوه نيآدم سرشت ا یوقتدر دست پشتون هميشه مرگ آور است." او می افزايد: "

که  نديب یشان را م امکانات نامحدود زيو ن کند یمطالعه م ،اند زنگ و فعال به گوش ک،يدرجه  یراندازهايت ،مادرزاد
آنگاه  زند،يبگر یکنند و خود به آسان ريها غافلگ و تنگه هايها و واد صخره انيارتش دشمن را در م توانند یچگونه م

  "چه آسان است. شانيگرفتن برا» اعانه«که  ابدي یم در

  

که حاضر باشند  شود یم دايپ یکسان شهيافغانها هم انيدر م یولانگليس می گويد: "در رابطه با جنگ اول افغان و او 
به مانند  یگريد زيچ چيافغانها از ه کنم یفکر مالفرد گری می نويسد: " "را فاش کنند. زيهمه چ یکاف ۀدر برابر رشو

  ".شود یکن م خسته شانيهم برا يیتنها نيتر . کوتاهستنديمتنفر ن يیتنها

  

  سخن آخر - 15

و اجتماعی کشور به دست می آيد، از جانب  ، تاريخیاز توضيحات باال از يک طرف تصوراتی از اوضاع جغرافيائی
به خوبی هويدا می گردد. تاريخنگار شهير کشور مير غالم محمد ر به دم و دستگاه استعمار انگليس يديگر وابستگی ام

تان به استثنای دولت انگليس با هيچ حکومت خارجی سودند که "پادشاه افغانغبار می نويسد: "انگليسها به امير گفته ب
  ). 640ديگر نمی تواند روابط سياسی داشته باشد." (افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول ص 

 وحشت، خوف،از ، الکن در برابر رعيت بود لطف و شفقت سراپاازينرو امير در برابر انگليسها، مطيع، مهربان و 

 اختناق توانست و . گر چه او با قتلهای هولناک و جنايات سنگينکار می گرفتو جبر  یخونريزاوت، زور، قس ظلم،

يک دولت متمرکز استبدادی را به وجود آورد، ولی در ازای آن حدود نيمی از خاکهای کشور را از دست داد و سران 
"امير از بين برد. به قول زنده ياد غبار پای پاک را  ملیو مبارزين  افغان و انگليس دومجنگ اقوام و قهرمانان 

عبدالرحمان خان مملکت را از مردان کاری خالی کرد و اين، زمينه را برای دست درازی بيشتر انگليس در امور 
  "مساعد ساخت. افغانستان

  

ی الماسمجاهدين ت محکو، افغانستان که در دوران حاکميت حزب ديموکراتيک خلق و هولناکی قتلهای بی شمار همچنين
 دست درازيهای اجانب و . و اين باعثشداز مردان کاری خالی بار ديگر صورت گرفت، مملکت  یطالبانامارت و 

اند  ثانیيک عبدالرحمان خان  ظهوربعضی ها در ارمان  . در نتيجهگرديد اوضاع و احوال نا هنجار امروز کشوربروز 
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که انسان امروز ديگر در عصر بردگی و فيودالی نمی اينامان دهد، غافل از ور را سشتا مگر او بتواند وضعيت آشفتۀ ک
خواهد زندگی کند. عده ای نا بخرد خواب اين عبدالرحمان خان ثانی را در وجود مال هيبت هللا و گروه تروريستی طالبان 

  ی با هم می رسانند به شرح ذيل:ئها مشابهت نفر هردو می بينند. و اين

  

مان ساز نوکریانگليس گير افتاده بود و گروه تروريستی طالبان عمالً در  زدوریمان خان در عبدالرحمامير  •
. چون پاکستان غالم انگليس است، لذا گروه تروريستی طالبان و امريکا ريز، انگپاکستان استخبارات نظامی

 غالم غالم اند.

 

فرانبردار، دوست و مهربان، الکن در برابر ملت خود خونريز، جبار  ريزدر مقابل انگ امير عبدالرحمان خان •
را امريکا، يهود و نصا انگريز، يعنی انش گروه تروريستی طالبان در برابر اربابهمچنين  و مير غضب بود.

يک موجود بی رمق، چاپلوس، ذليل و نوکر است و در برابر دولتمداران پاکستان هر روز سر خم می کنند و 
الکن در برابر وطنداران و همکيشان خود تند خوی، خونريز، قهار و غضب آلود اند و هر  .می شکنندکمر 
 می پردازند.در کشور خود به قتل بی گناهان روز 

 

، که مرتکب شد و اما امير عبدالرحمان خان با آنهمه هيبت، ظلم، استبداد، اختناق، قتلهای هولناک و صد ها جنايت ديگر
، پيشرفت، انکشاف، ترقی و تعالی کشور بود. الکن طالبان با جنايات شان که از گناهان امير عبدالرحمان طرفدار معارف

و پيشرفت ندارند، بلکه می خواهند که  ترقی ،خان فرسخها آنسو تر می رود، نه تنها هيچ نوع برنامۀ برای فقرزدائی
ا به عصر ر مملکتهليت نوين را بر جامعه مستولی و جايک کشور را در قرون وسطی پرتاب کنند و با تطبيق شريعت، 

فراموش نگردد که در دوران حاکميت طالبان تمامی مکاتب و پوهنتونها و مراجع علمی کشور بسته  حجر بر گردانند.
از يگانه چيزی که ترس  ،بود و اين به با مرام طالبان همخوانی داشت. زيرا گروههای تروريستی، مخصوصاً طالبان

  خبرنگاران و چيز فهمان کشور را هر روز به گلوله می بندند. علم است. از همين روست که دانشمندان، ،دارند

  

يال کشاالن گروه  يعنی بنا بر آن از همه وطنداران تقاضا به عمل می آيد تا در برابر اين هيوالی ترس و وحشت
دژ محکمی بايستند و نگذارند که اين وحشيهای  خونريز و ويرانگر چون طالبان و ساير گروههای تروريستی تروريستی

   .آزمودن خطاست!"سرمۀ آزموده را . بزرگان گفته اند: "دست پروردۀ پاکستان بار ديگر بر اريکۀ قدرت بنشينند
  

  پايان


