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 پیشگفتار مترجم
 

ند، از طریق ھ 1784 - 82ھای  سال سفر جورج فوستر از بنگال بھ انگلیستان در
و دربرگیرندۀ دو کشمیر، افغانستان، پارس، بحیرۀ کسپین و روسیھ صورت گرفتھ 

زبورگ بواسطۀ کشتی بھ انگلستان سفر رپتپس از رسیدن بھ موصوف است. جلد 
نموده و شھرھای کلکتھ، مرشیدآباد، پتنھ، بنارس، هللا آباد، لکنھو، بریلی، مرادآباد، 

کابل، غزنی، کندھار، ھرات، استراخان و  بیالسپور، نورپور، جمو، جالل آباد،
مسکو را دیده و توضیح میدھد. او ھمچنان توضیحاتی در بارۀ اساطیر ھندوھا، 

  تاریخ مختصر روھیلھ ھا، شجاع الدولھ و سیکھا دارد.
 

کھ در خارج محدودۀ است ھای  سرزمینشامل این سفرنامھ زیاد یک قسمت چون 
و عدم  موضوعطوالت بخاطر جلوگیری از ا لذ رد.افغانستان امروزی قرار دا

ھای  قسمتصرفا  ،کھ شامل قلمروی افغانستان امروزی نیستبخش ھای دلچسپی 
مورد توجھ عالقمندان مسایل تاریخی و سیاسی افغانستان برگردان شده کھ 

(از طریق جالل آباد، از پشاور تا مشھد سیری گیرندۀ م بر و درامروزی بوده 
 .استار و ھرات) کابل، غزنی، کندھ

 
جورج فوستر  یھا برداشت و چشم دیدھااندوختھ ھا،  محصولسفرنامھ بخش این 
است کھ زندگی مردم و چگونگی سلطنت تیمورشاه اقوام،  ،مناطق تاریخ بارۀدر 

را  اونموده و  رسف تیمورشاهقلمروی سلطنت  درم  1783از ماه جوالی تا دسمبر 
ھ کھ تا اندازۀ زیادی نشاندھندۀ معلومات وسیع از نزدیک دیده است. این سفرنام

م در لندن بھ نشر  1798سال پیش از امروز میباشد، در سال  230در فوستر 
بکار واژۀ "افغانستان" در آن ظاھرا کھن ترین منبع خارجی است کھ  رسیده و

بھ ھمین سفرنامھ برای بار اول از طریق  ۀ افغانستانواژفکر میشود، است. رفتھ 
"گزارش اثر مشھور او بنام راه یافتھ و بعدا توسط الفنستون در  بع انگلیسیمنا

م بھ دربار شاه  1809سال  الفنستون در( سلطنت کابل" تعمیم و گسترش مییابد
 ستروف. گرچھ )م در لندن بھ نشر میرسد 1815در اثرش شجاع در پشاور آمده و 

استنتاج  ھسفرناممطالب ای وححدود افغانستان را صریحا ذکر نمیکند، اما از ف
زیرا شمال . استپشاور تا کندھار از مناطقی گیرندۀ  بر افغانستان او درمیشود کھ 

 و ھرات رامیگوید  ی ازبکمربوط تاتارھاکھ بلخ پایتخت آنست، ھندوکش را 
این موضوع با نشان مربوط خراسان میداند کھ توسط افغانھا اشغال شده است! 

 .در نقشھ ای کھ نشاندھندۀ مسیر سفر او است، تصدیق میشوددادن مناطق "افغان" 
 

در برگردان این اثر توجھ زیادی بعمل آمده تا اصل موضوع یا مفھوم آن رعایت 
ن از خوانندگان آگردد، بآنھم بھ ھیچوجھ نمیتواند خالی از نواقص باشد، بنابر

 .ان بگذارندجری و یا در آنرا نادیده انگارند ،خواھش میشودصمیمانھ گرامی 
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 نقشۀ مسیر سفر فوستر (از لولدانگ تا پترزبورگ)قسمتی از 
 

 رود سندعبور از 
 

و  نمودهرا ترک (َمری) پیش از روشنائی روز، موری  )1783جوالی (صبح نھم 
یک مسیر وحشی و غم انگیز و برخورد با یکتعداد  پس از سفر چند ساعتھ در

، بھ دستۀ پشاور پیوستیم، جائیکھ مینگریستندزشت کھ مشتاقانھ بھ ما  ھمرھان
 توسط ھموطنان محب هللا با محبت زیادی مواجھ گردیدیم.

 
، میل میباشد) 2کاس حدود  1( کاس) رسیدیم 9چاشت بھ حیدربنگی (بھ فاصلھ 

رجمعیت مربوط اتک (شھرعمدۀ یک ناحیۀ کوچک) کھ تابع یک روستای پُ 
تیمورشاه مطیع است کھ ظاھرا  افغانیک رشاه است. رئیس آن حکومت تیمو

مالیۀ ؛ اما با محرومیت از منابع دیگر فقط میتواند میباشد(انگیزۀ اصلی روز) 
 ھزار روپیھ بپردازد. 50حدود 

 
کاس) رسیدیم، یک روستای کوچک بھ  5جوالی بھ بازار (بھ فاصلھ  10بتاریخ 

بی رود سند (در زبان پارسی اکثرا بنام آب فاصلھ سھ چھارم یک میل از ساحل غر
 .سند و بعضا نیالب نامیده میشود؛ اما توسط ھندوھا بنام سند یا اتک یاد میگردد)

میل باالتر از شھرک اتک عبور کردیم. جریان آب (با  20را حدود رود سند 
دارای موجھای سریع بوده و عرض آن حدود وجودیکھ بواسطھ باد متالطم نبود) 

آن  ھارم یا یک میل بود، جائیکھ بدون جزیره بوده و میتوانم بگویم کھ مسیرسھ چ
بواسطھ ریگ سیاه میده بیرنگ شده بود آن جنوبغرب بوده است. آب بطرف تقریبا 

این آب (فکر میکنم بعلت مخلوط یک ظرف فورا تھ نشین میشد.  کھ با گذاشتن در
سرد بود کھ با نوشیدن آن  آنقدر )وسط حرارت تابستانتزیاد برف و ذوب شدن 

زیاد مال  مقدارنفر با  70قایق ما داخل ھایم با درد شدیدی مواجھ گردید. در  دندان
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اسپھا قرار داشت. بارگیری نادرست، برجستگی جریان و یکتعداد التجاره و 
گاه بسیار خستھ کن و وحشت زده باعث شده بود کھ گذرسرگیجی مسافران 

 د. باشخطرناک 
 

این در غرب ھندوستان عمل نموده و  مستحکم سدمنحیث یک ھمیشھ رود سند 
 ھایدر دوران تھاجم تاتارھا، افغانھا و پارسھمواره است کھ ھندیھا  واقعیت آشکار

آنھا مقاومت مقابل  دردر سواحل این رود اعمار نموده و  سنگر مستحکم خود را
رود سند با مشکالت جدی ھا بھنگام عبور از  . تمام ارتشندنشان داده ا یقدرتمند
دشوار ھمیشھ آن  تلفاتی را متحمل شده و کوشش در جھت عبور از ،دهگردیمواجھ 

 مخاطره بوده است. رو پُ 
 

مرا از طریق کوھھا بھ قسمت  ،مسیر خروجی از مظفرآباد بطرف جنوبشرق
علیای پنجاب در نعمت سرای رسانیده و از آنجا تا بھ کوت بعضی تپھ ھای پراگنده 

د؛ اما از این ببعد منطقھ ھموار و تا اندازه ای درختزار است. باشندگان یظر میرسبن
در قلعھ ھای کوچک یا  )کھ در ھند بنام پتان خوانده میشوند(آن کھ عمدتا افغان اند 

کھ است باندازه ای ترس و بی اعتمادی متقابل  نموده،دھکده ھای دیواردار زندگی 
غارت و تاراج سیکھا در اتک و میشود. تصور  ندرتھ یک مسافر تنھا بمشاھدۀ 

ده و عدم بارندگی گردیبدل ده تا این مسیر کامال بھ ویرانھ مباعث شنواحی مجاور 
 است.یا بیابان درآورده یک دشت شکل نرا بآھای پیش  در سال

 
 اکوره

 
میل از رود  6رسیدم. بھ فاصلھ  اکورهیک قصبۀ کوچک بنام ھ ب جوالی 11 بتاریخ
مجاورت قصبھ ای بھ  در ، رودیرا عبور کردم{کابل} اتک رود ، (سند) بزرگ

بعضی حصص  دراین رود ؛ اما یکجا میگرددبا رود سند  ھاین حص کھ دراین نام 
میلی جنوبشرق آن  6میشود (مسیر آن در  خواندهافغانستان بنام دریای کابل داخل 

لبا متعجب بودم از اینکھ شھر واقع است). ھوا حاال فوق العاده گرم شده و من غا
حدود یاب تحمل میکنم. ناھای  پناھگاهچگونھ توانائی تحمل این آفتاب سوزان را با 

خنک، بستر خود را و یک مسجد فراخ ھ مجرد ورود بھ ب ه وچاشت بھ اکوره رسید
ھنگام ادای نماز توسط ھ سھولت باالی آن دراز کشیدم. شام، با ھموار نموده و ب

بدنی  من بھ بھانۀ ضعفاما فرا خوانده شدم.  جماعتنماز برای ادای یکی از مالھا 
ھ بتحقیرآمیزی  نگاهبا او  ولیام کھ مانع ادای چنین امری میشود، پوزش خواستم؛ 

م، شاید باعث بھتر شدن صحت من کردمیادا اگر این فرض را من گفت کھ 
ز بسترم د. نیمھ شب، متوجھ شدم کھ شخصی کوشش دارد لنگی مرا ایگردمی

ن گفت کھ مالی مسجد است. لرزابرباید، ھمینکھ از بازویش گرفتم، او با صدای 
علت ادا ننمودن نماز سرزنش ھ ھمان مردی است کھ مرا ب شناختماز صدایش 

روزی پنج آنھا کرده بود. شما دوستان در بارۀ این مسلمانان چھ فکر میکنید کھ اگر 
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نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوگ خود ، از بار وضو نموده و نماز میخوانند
 فکر میکنند ،را قلقلھ میکنند کھ معنی آنرا نمیدانندای داری نموده و جمالت عربی 

. این نظریھ آورده اندعدالت را بدست و نامۀ الھی برای نقض قوانین  کھ جواز
تجربھ طوالنی و مراودات از بلکھ  ،برای من بصورت فوری بوجود نیامده

 کھ وظایف متعدد من در ھند ایجاد نموده و حاال با شواھد غیر د آمدهنزدیکی بوجو
قابل انکار آنقدر مستحکم شده کھ تشکیل کنندۀ احساسات یا برداشت عام من از 

ھا است. وقتی آنھا جرئت اجرای چنین کاری باالی ھمدیگر  خصوصیت مسلمان
ت ایشان باالی حمالاقدامات و را حتی در وسط مناسک مذھبی خویش دارند، از 

 اشخاص دارای عقاید متفاوت چھ چیزی میتواند جلوگیری کند؟
 

خ مل مور ومانند  زده،خیمھ افغان در پیرامون اکوره  نظام-سواره تعدادامروز یک
را بلعیده و تخریب میکردند. چنین  پراگنده شده و ھرجائی کھ میرفتند، ھمھ چیز

ھر دھکده با زور داخل آنھا  ؛است گرفتھ معلوم میشد کھ زمین مورد حملھ قرار
برای چنین تھاجمات از باشندگان تغذیھ میکردند.  نشده، خود شان و اسپ ھای شا

؛ چون وقتی میسر میشود فقط از طریق معیشت مردمت گرسنھ وجودااین م
، بھ چنان (تیمورشاه) امساک کورکورانۀ شھزادۀ خویش ھ علتغیرفعال اند، ب

ھای خویش را در  ھا و لباس ھا، سالح د کھ حتی اسپنکنحالت اندوھبار تنزل می
 بدل یک اعاشھ میفروشند.

 
 س قرار دارد.اک 10کھ بھ فاصلۀ رسیدم دھکدۀ پیرپیا  بھجوالی  12بتاریخ 

 
در مسکن خانوادۀ محب هللا  )ساک 8فاصلھ ھ ب(در دھکدۀ کاللھ جوالی  13بتاریخ 

ھای این دھکده بصورت عام  ردم. مگشترسیدم کھ با مھمان نوازی زیاد مواجھ 
ھا  از نام مسکن ایشان اصطالح کالل .اندقاطر و انتقال دھندۀ اموال تجارتی  مالک

 مشتق شده است.
 

 پشاور
 

کاس)، یک شھر بزرگ، پرجمعیت و  4بفاصلھ (پیشاور  بھجوالی  14بتاریخ 
رای رسیدم کھ با نواحی مربوطھ توسط یک مقام افغان اداره شده و ب خیز حاصل

عواید ھفت لک روپیھ ارسال میدارد. راه از رود سند تا پشاور (کابل) پایتخت 
اکوره ریگی و سنگالخ بوده و از آنجا تا منطقۀ  ھ،داشتجنوبی  -غربی مسیر تقریبا 

شھر پشاور توسط اکبر بزرگ بنیاد گفتھ میشود  دیده میشد. زیاد زراعتپیشاور 
غانھا از سکونت در شھرھا و مشاغل تجارت افاو می بیند کھ وقتی و گذاشتھ شده 

در اینجا  کھرا تشویق میکند و ھندوان)  باشندگان پنجاب (مسلماناناند،  بیزار
تجارتی کھ موقعیت خوب پشاور بھ علت گردد. میزیاد مسکون شده و جمعیت آن 

یک مرکز بازرگانی مھم و ھ میتواند پارس و افغانستان را با ھند وصل سازد، ب
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کھ مسیر  شالتاجران ازرگانان ثروتمند تبدیل شده است؛ بخصوص برای مسکن ب
پرخطر و دشوار کشمیر را خوش نداشتھ و در اینجا میتوانند خریداری خود را با 

در پشاور پیدا کردم کھ را کوچک یھودان مجمع قیمت مناسب انجام دھند. من یک 
ۀ بدون قید و شرط بسر با سھولت زندگی نموده و در کمال خوشی و حمایاینجا  در

 میبرند.
 

ھای علیای ھند  ھر منطقۀ دیگری کھ در بخشھ پشاور برای من نسبت بگرمی 
، باد داغ از ودهتر بنظر میرسید. جاھای دیگر ممکن است گرم ب دیده بودم شدید
ند؛ کشاتر ب دارای پردۀزیر یک پناگاه ما را بھ و ممکن است وزیده ھا  مسیر ریگ

ولی ھنوز  در سمت الراس تابستان تقریبا آتشزا و شعلھ ور است. پشاورھوای اما 
از آن ھم باید از سازگاری آن حتی در این حالت سوزان سخن گفت کھ مردم 

ھا  بازاری کمتر مواجھ اند. رھای ساکسالت صحت خوب برخوردار بوده و با 
مبھ دن کھ گوشت گوسفندا میشودبطور وافر با یک نوع عالی گوشت گوسفند تامین 

وجودیکھ  . باانددار بوده و گفتھ میشود کھ بار اول در امریکای جنوبی کشف شده 
وجود  یکاروانسرای گونھشھر با کثرت بازرگانان و مسافران مواجھ است، ھیچ

ی در یک مسجد کھنھ جائاینکھ  نداشتھ و من خود را خوشبخت احساس کردم از
عرق مداوم گداختھ و حتی تذکر آن  حالت جائیکھ برای چندین روز در پیدا کردم؛

 حیرت میاندازد.ھ مرا ب
 

تبدیل  )کابل (برایروپیھ  500یک حوالھ ھ بخود را یکمقدار مال  کشمیر ردمن 
پشاور متوجھ شدم کھ  . درکرده بودمدر کمربندم جاسازی را این حوالھ  ونموده 

د آنرا بخواند و کھ ھیچکس نمیتوان ر اثر عرقریزی آنقدر خراب شدهنوشتھ حوالھ د
از آغاز تا انجام کامال سیاه شده بود. زند؛ طوریکھ یا حتی مضمون آنرا حدس ب

ھراس از مشکالت آشکار درخواست پول در کشوری کھ ھیچ کاری بدون واسطھ 
قالنی و گذار از اصول ع جوامعچنین صورت نمیگیرد، ضرورت اختالط در 

مسافرت و این  ودم برای انتخابختمایل د. اما یگردباعث افسردگی روح من می
 تنوعمدر رنگھای ھای غم انگیز را  این برداشتسرانجام  ،اشتیاق پیگیری آن

 .ساختناپدید میآینده بخش لذت صحنھ ھای 
 

 بھ قافلھ ای بطرف کابل میرود، یک قاطر بھ کرایھ گرفتھ وبزودی با درک اینکھ 
با  کھ بطرف غرب میروند.دھکدۀ مجاور تھکال رفتم، پاتوق معمولی مسافرانی 

پشاور ادامھ داشتھ و فقط یکتعداد  ازقافلۀ بزرگ آمدن رسیدن بھ آنجا دریافتم کھ 
سوارکاران معتمد بر سرعت و سالح خویش، صبح وقت بطرف کابل حرکت کرده 

و  هاالغ بودمشابھ یک ھای قاطری کھ بیشتر  مخمصۀ بعدی، قدمبازتاب  اند.
ن عزم قوی من در باعث سست شد ،بود جبینش ھویدا زقاطربانی کھ ترس اروحیۀ 

در جھت سبقت بر سوارکاران گردیده و بی ثمر شاور و کوشش فرار از حرارت پ
 دوباره بھ حجرۀ خود در مسجد برگشتم. 
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ان، شخصی را دیدم کھ با او دارکاروزه در بازار، پاتوق بیکاران و با گردش یکر
یم کھ چون راه مان توافق کرده بوده بودم. ما سفر کردعنایت سرای  تااز مظفرآباد 

بخش است  لذت قدرپردازیم. چبیکی است، یکجا سفر کرده و عین کرایھ را 
طبیعی در کمک و تفریح بھم بطور آنقدر  یکجائی ایجاد شده و صمیمیتی کھ از

او منحیث یک دوست صدیق نگاه کرده و از ارتباط با او ھ چسبیده بودیم کھ فورا ب
اعتماد و آرامش کامل کردم. با پرسش از وضع مالی دوستم کھ نامش  احساس

نقد است کھ با آن میتواند یک ای نورمحمد بود، دریافتم کھ او مالک یک روپیھ 
کند؛  کرایھ )روزه 14یا  12یک مسافرت ( سر و یک اسپ را تا رسیدن بھ کابلپ

ر کمک شود. با ھمچنان درک کردم کھ با مصرف این پول، شاید از من خواستا
بررسی کامل خطر و زحمات افشای مقدار پول خویش، موقرانھ بھ نورمحمد گفتم 

 روپیھ ندارم کھ با یک روپیۀ او یکجا شده و با صرفھ جوئی در 3از اضافھ کھ من 
روشن  )تعصبزھد (ایمان و با  اومسلمان کھ سیمای این آن بھ پایتخت برسیم. 

اشم، چون مسلمانان راستین بھنگام احتیاج، بود، بمن نصیحت کرد کھ دلخوش ب
 مایوس نمیشوند.

 
 ترک پشاور

 
کشمیری کھ یک قسمت آن در شال  یھمراه با یک قافلۀ بزرگجوالی  25 بتاریخ

پیشروی کردیم، جائیکھ  )کاس 3بفاصلھ (سرمایھ گذاری شده بود، بھ دھکدۀ تھکال 
مناطقی کھ تعداد  یک مسافرت سھ روزه آمادگی گرفتیم، ورود بھ مسیرھ ب

 باشندگان آن بسیار کم است.
 

یک دھکدۀ مستحکم رسیدیم،  )کاس 4بفاصلھ ( مرودج بھجوالی  26 بتاریخ
کوچک واقع در جانب جنوبی سلسلھ کوھھای سنگی کھ بازتاب دھندۀ حرارت 

با وجود اند افغانان اصیل  کھ جلگۀ پائین آنست. باشندگان این دھکده سوزان در
حکومت  نھ بھ شخص تیمورشاه و نھ بھبھ پشاور، کمترین احترامی  چنان نزدیکی

با قافلۀ ما ھمراه او دارند، طوریکھ بھنگام توقف مان ھویدا گردید. حکومت کشمیر 
و قرار داشتھ چھار سگ بزرگ تبتی را برای شھزاده فرستاده بود کھ در کجاوه ھا 

ا جھت نوشیدن آب بھ حوضی آنھا ربا مواظبت زیاد انتقال داده میشد. نگھبانان 
با دیدن این حیوانات آن زن  .ر مینمودکھ یک زن افغان کوزۀ خود را پُ  سوق دادند

 ،کھ مسلمانان آنرا نجس میدانند، کوزۀ خود را گذاشتھ و با پرتاب سنگ و دشنام
 تمام آنھا را رانده و گاھی با صدای بلند تمام دھکده را بھ کمک خویش میخواست

سگھا و نگھبانان آنھا را  . افغانھا فورا سوار شده، مسیرھ آن نداشتکھ ضرورتی ب
برنگشتند، تا اینکھ توسط بھ حوض و  داده تغیربھ شاه با زبان اھانت آمیز 

 محافظان قافلھ رھنمائی شدند.
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، یک دھکده کوچک واقع در ) رسیدیمکاس 18بفاصلھ (دیکاه  بھجوالی  27در 
ما  میگردد. اینجا بطرف راست یا شرق بر ک کھ درساحل جنوبی دریای کابل یا ات

مرود، داخل یک گردنۀ تنگی شدیم کھ مقطع سلسلھ میل از ج 2بفاصلۀ تقریبا 
 و کوھھای واقع در شمال دھکده است. در مدخل گذرگاه، افغانھا قافلھ را توقف داده

 یکمقدار باج باالی تمام مسافرانخواستار استثنای بعضی نیروھای شاه، ھ ب
از حکومت پشاور بخاطر اجازه دادن بھ باج ساالنھ یکمقدار  ھمچنان آنھاگردیدند؛ 

قسمت اول مسافرت  خویش اخذ میکنند. درمناطق مسافران و عبور بدون آزار از 
شدت میبارید تقریبا تمام کاغذھای ھ ، با وجود خطر و خستگی، بارانی کھ بامروز

کمیل کرد کھ بدون ھرگونھ عالمھ یا رمز مرا از بین برده و و بطالن حوالھ مرا ت
قرار باشد رسیدی برای وجھی  گردیده و فکر کردم کھ رسما قابل حذف است، اگر

 ارایھ شود. 
 
علت بی احتیاطی گرفتار واقعۀ خطرناکی شدم، مسئلھ ایکھ باید ھ پایان روز، ب در

فوق العاده وقتی باران متوقف شد، حرارت آفتاب کامال بھ بخت خوب مربوط باشد. 
علت طول سفر، کندی قافلھ و ھ ده و سرپناه و آبی نیز نمیتوانست پیدا شود. بش

سواره و مجھز با سالح تصمیم گرفتیم کھ  30حدود با اشتیاق فرار از این زحمات، 
و یا از ضرب المثل  استفاده از تجارب قبلیا بمن را ترک کنیم. (قافلھ) بدرقھ 

میل پیش  4پیوستم. ما حدود  می پرستین دستۀ خیال"کندی در عجلھ"، نباید بھ ا
ما را متوقف ساختھ و  ،یکدستۀ کوچک افغانان از کوھھا پائین شده کھ رفتھ بودیم

. ندپرداخت پول منحیث باج بخاطر عبور از ساحۀ ایشان گردید قاطعانھ خواستار
کھ منحیث یک راوی صادق باید بگویم  ؛اینجا من کامال احساس عجز نمودم در

ما حدود  سپاه ما با زبون ترین شیوه برخورد نمود کھ نشانھ آشکار روحیۀ آنھا بود.
سی نفر بودیم قوی، آمادۀ جنگ، مصمم و خوش منظر، تماما مسلح با تفنگھای 

 داراییک مرد تنومند کھ ما فرمانده مجرد تقرب دشمن، ھ . ب)استثنای منھ ب( فتیلۀ
با وحشت مواجھ شده بود یک اسپ چابک  رسوار بو ریش دراز و بروتھای گشاد 

کوھستانیان بدون آشفتگی بھ روال . تمیان گذاش اعضا دررا با موضوع فورا  و
 تشویش از رسیدن قافلھ از لچ نمودن کامل ند: اما باکردغارت شروع بھ عادی 

خبر بودن از خطرات سفرھای امروزی، پول نقد خود را در  بامن منصرف شدند. 
ل و باریک پنھان کرده و بشکل بند جوراب بدور پاھای خویش بستھ دو کیسۀ طوی

طالع مند بود، زیرا افغانھا با درک مخالفت من در پیاده من بودم. این ترتیبات 
انداختھ و با زور بھ باز نمودن و پالیدن کاالی من  شدن، مرا از باالی قاطر بھ زیر

یک  اماآغاز کردند، با من و خشونت آنھا با نیافتن چیز با ارزشی بھ تھدید  .ندنمود
آن منطقھ می شناخت، مداخلھ  مرا در بوده ودیوان کشمیر از خانوادۀ کھ ھندو 

نموده و غرامتی را برای رھائی من پیشنھاد کرد. این ھندوی سخاوتمند کھ 
نموده و با آن قاتالن سخن گفت  مورد من اصرار امیدوارم مرگ را نبیند، آنقدر در

آنھا سیلی محکمی بر روی او زد. بآنھم او باز نایستاده و با یک  کھ یکی از
در من مقصد خود را تحقق بخشید.  یکمقدار پولنمودن قامت فعال و پیشکش است
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پشت  بھ قاطر خود سوار شده و با وجد فرار، ضربۀ سوزناکی بر پایان این معاملھ
ۀ مضحکی برایم دیدم یک افغان با خندخود خوردن  با دوره و خود احساس کرد

 ولی خاطر است. کھ حاال دستۀ ما میتواند حرکت کند، زیرا قافلھ نمایان شده میگوید
آنھا تا زمانیکھ  ،نشان ساخت کھ اگر جان خود را دوست داریم، نباید با آنھا بپیوندیم

از اینجا عبور نکرده اند. این دستور بسرعت توسط من و یکتعداد دیگر قبول 
داد، صدای دلیر ما با دیدن چشم انداز نزدیک اماصطالح ھ بده گردید، اما فرمان

حالت غیرت خویش نشان دادن دریافت مال و بخاطر  ،کردهخود را بلند خشن 
، خنجرھای )وجودیکھ قافلھ نزدیک بود بانموده ( اختیار را یک افغانالی باحملھ 

 بجنگد. ،هاز دست دادکھ خود را کشیده و آماده جنگ گردید تا برای چیزھای 
انتقام شده و او ، با یک زبان خوب مانع هدمتوجھ خشم او گردی یھوشیار کارمند

، یک ھندو کھ حدود یک سفر موارد محکوم کرد. در قسمت آخر این شدید را در
کھ بطور ربع میل از دستھ پیش رفتھ بود توسط یکتعداد کوچک این رھزنان 

 ھ ارزشاموالی ب گرفتھ و غارت قرارمورد ، بودند ناگھانی از یک کوه پائین شده
 . ربوده بوندقبل از اینکھ کمک فرا رسد، را  صد روپیھ چھار

 
نروز کمال مسرت بود کھ من دریای کابل را با آزحمت  پس از اینھمھ خطر و

مرود تا توقف کردیم. فاصلھ ایکھ از ج آن دردھکده کوچک دیکاه دیدم، جائیکھ 
از  زیادیترس و خطرات آن  یگانھ قسمتی کھ در د،خیبر یاد میشو دیکاه بنام گذر

بدرقھ بھ دستۀ خود فرمان داد تا قافلھ را ترک گفتھ و  کارمندرد، وجود دادزدان 
ست نمیتوان تسریع ببار میآورد،صبح زود حرکت کند. این فرصت کھ ایمنی و 

داخلۀ ، اما با مقاطرچی را قانع ساختبسیار مشکل بود کھ لذا سابقھ داشتھ باشد؛ 
پیشروی ماللت آور قافلھ را تحمل نمایم. بایست گردیده و مجبورا متقاعد نورمحمد 

 ھایبرای شما گزارش مختصری از قبایل افغانقبل از ترک این مرکز الزم است 
 ایشان عبور کردیم.ای ارایھ نمایم کھ از ناحیھ 

 
ردمان یک دستۀ کوچک مچطور نمیتوان ید کھ کنطبیعی تعجب  بطورباید شما 

ھجوم آنان بیکی از از را مسکون در جوار پایتخت یک امپراطوری بزرگ 
عمومی ترین جاده ھای آن مھار کرد. برخورد بی قانونی این بخش افغانان کھ بنام 

حکومت تیمورشاه و و بی کفایتی یاد میشوند را باید عمدتا در خرفتی  خیبریھا
گیرندۀ سلسلھ  بر کھ در آنھاطقھ موقعیت منروحیۀ نظامی او جستجو کرد. ھمچنان 

قویا  ،استایشان و عدم تکافوی نیازھای انسانی وادیھا ، کم حاصلی کوھھای سنگی
چنان پیشرفت کندی دارای آنھا کمک میکند. این نژاد خشن غارتگرانھ زندگی بھ 

مانند مغاره نشینان داستانھای کھن در ھنوز کھ قسمت اعظم آنھا  داشتھدر تمدن 
با وجود اعتقاد بھ دین اسالم، آنھا در شکاف و درز سنگھا زندگی میکنند.  غارھا یا
یار مشخص دارد  ن ندارند کھ محمد پیامبر ایشان است، چھارایی از زیاد اتاطالع

. لھجۀ خیبریان بربنیاد و پارسیان با تمام فرقۀ علی یک نژاد خبیث و مرتد است
مشکل ھ ده و توسط قبایل مجاور بزبان عمومی افغانان استوار و بشدت گلوئی بو
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فھمیده میشود. تیمورشاه کھ قبال عادت داشت زمستان را در پشاور بگذراند کھ 
نسبت بھ کابل بسیار مالیم است، ھرگز از ساحۀ خیبر بدون حملھ بھ نیروھای 

 است.  کردهعبور ن خودپیشقراول یا پسقراول 
 

، پس از مه بودبل آشنا شدیک ارمنی کھ با او در مسافرت از ملتان بطرف کا
با یک ( خیبر دوباره بھ ملتان برگشتھ رسیدن بھ پشاور و با توجھ بھ خطرات گذر

و ازآنجا  )یک مسافرت یک ماھھ( از آنجا بھ کندھار رفتھ )،مسافرت سھ ھفتھ ای
کھ از طریق درحالی(ھفتھ میشود  9کھ مجموعا میرود کابل بھ  روزه 15بفاصلھ 

. این واقعیت کھ نشاندھندۀ احتیاط و حوصلھ )را دربر میگیردروز  11مسیر خیبر 
 یک ارمنی است، توضیح کنندۀ ترس و وحشتی است کھ خیبریان ایجاد کرده اند.

 
با یکجا شدن بھ دستۀ کھ قافلھ را بدرقھ میکرد،  طلوع روزقبل از جوالی  28در 

لی توقف نمودیم در نزدیکی دھکده بایسو کاس 7فاصلھ ھ دیکاه را ترک نموده و ب
تا بار خود را خشک کنیم کھ تمام صبح مواجھ با باران سنگین بود. با حرکت 

کھ از باران بوجود  یعلت تاریکی فوق العاده شب، جریانھای زیاد آبھ بو دوباره 
آورده و صدای پائین  شده و با خود سنگھای بزرگ را فروآمده، از کوھھا سرازیر 

ھنوز . با مشکالت زیادی مواجھ شدیم خاطر میآورد،افتیدن آنھا صدای رعد را ب
غرش سیالب در تمام  ،تمام آسمان با ابرھای سیاه پوشانیده شده ،نیم شب بوده

 بود کھجوانب شنیده شده و در مغز من یک وحشت آمیختھ با ترس را ایجاد نموده 
نظر  احساس تکریم ژرف دردلخواه این صحنۀ بزرگ طبیعت را با  بطور غیر

 یرم.بگ
 

رئیس اوال بسیار فراخ شده، (سیالب) اثر بارندگی  با تقرب بھ یک جویبار کھ در
اسپ قوی یک باالی  وجودیکھ در او با دلخواهشده و یکی از زنھای آن ما داخل 
غرق گردید. این حادثھ باعث توقف فوری گردیده و قویا باالی رھبر ما  ،سوار بود

 سوگواریشروع بھ انداختھ و با صدای بلند  روی زمینھ گذاشت کھ خود را ب یاثر
کرد. با روشن شدن صبح جسد او در کنار ساحل پیدا شد کھ پوشیده با ِگل و الی 
بوده و پس از دفن او با مراسم خاص، دستۀ ما از جویبار عبور کرد کھ حاال آب 

 آن بسیار کم شده بود.
 

 جالل آباد
  

حدود {کابل} (دریای اتک س) رسیدیم کا 12(بفاصلھ جالل آباد  بھجوالی  29در 
کھ قبال یک شھر مھم بوده و حاال کھ بسیار  میل بطرف شمال شھر جریان دارد) 2

دارای یک  جالل آبادمیکند.  تامینھنوز ھم یک ترافیک متعادل را  ،ویران شده
مسیر ما درشت تولید میکند. دیروز  شکربازار عمومی بوده و نواحی مجاور آن 
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و حاصل خیز بود و امروز مسیر ما از یک راه بدون زراعت و پراکنده منطقھ باز 
 .استبا تپھ ھا 

 
 .) رسیدیمکاس 8بفاصلھ (دھکده باالباغ  بھجوالی  30 بتاریخ

 
 گندمک

 
میل  3حدود فاصلۀ ھ برسیدیم؛  )کاس 10بفاصلھ (دھکده گندمک  بھجوالی  31در 

کردیم کھ بطرف جنوب بطرف شرق گندمک، یک رود کوچک کم عمق را عبور 
و میریزد) {کابل} (فکر میکنم بفاصلھ کوتاه بھ دریای اتک یا راست جریان داشتھ 

 وجودیکھ داغ بود، در در باالی آن بقایای یک پل کھنھ خشتی وجود داشت. ھوا با
سردی فوری تبدیل شد کھ در اثر تغیر آب و ھوا نبوده و تا اندازۀ زیادی ھ اینجا ب

مخصوص اقلیم این منطقھ است. توقف کوتاه ما اجازه  ،مسافرانمطابق مشاھدات 
 وجودی نداد تا علت این تغیر سریع را جستجو کنم و ھیچیک از دوستان من نیز با

 کھ با مسیر آشنا بودند، جواب مستدلی ارایھ نکردند. 
 
و بعضا مذھب سفر میکنند. راحت عقیده من مسافران آسیائی فقط بخاطر مفاد یا ھ ب
 جخارھ ندرت میتواند آنھا را بھ لذت بو خوش گذرانی زوی دانش یا حتی آر

سفر بدون انحراف و مرحلۀ دیگر ھ آنھا از یک مرحلھ ب .سوق دھد(مسافرت) 
 اند اما از ماھر بسیاربازارھا و تامینات نرخ تدارکات آنھا در وجودیکھ  امیکنند. ب

نھ متوجھ میشوند و نھ پرسان ، )گرم یا سرد اندچگونھ است (محالت ھوای اینکھ 
گندمک یک سنگ سفید وجود دارد و گفتھ میشود کھ ای میکنند. در نزدیکی دھکده 

سنگ است. ھوای  مشابھ سر یک فیل بوده و من فکر میکنم کھ فارسی آن سفید
میختھ باشد، چون تمام حصص اینجا باید قویا با ذرات نایتروجن (شوره دار) آ

یک مدت  شورمزه پوشیده شده کھ در و رنگ اد سفیدبرھنھ بدن من با یک مو
 را شارانیده است.مکوتاه جلد 

 
) کاس 10بفاصلھ (باریک آو، یک وادی ریگی بدون جمعیت  بھ اول اگست در

طرف کابل با یکتعداد سوارکاران، تعداد دستۀ ھ بدرقھ ب کارمندبا پیشروی . رسیدیم
م، جائیکھ فکر یعلی توقف کرد ھنگام حرارت چاشت، در جغدھ ما کاھش یافت. ب

میکنم فقط یک خانھ وجود داشت، در زیر سایۀ چند درخت و جائیکھ گفتھ میشود، 
تمام سال میوزد. سرعت باد بھنگام توقف ما کاھش نیافت و در باد با شدت زیادی 

اگر سرعت آن چنین باشد و ایولوس (رب النوع باد) در روزگار ما زندگی میکرد، 
 خود میساخت.  کشورھای  اقل یکی از مھدجغدعلی را حد

 
فراموش کرده باشید، بفکر اینکھ پول من حاال کامال او را شما  شایدنورمحمد کھ 

شده است، یا اینکھ من شاید پیشتر نروم، برای مدتی مرا از نظر انداختھ و تمام 
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کھ مبنی بر اینقبلی اش دادن وجود اطمینان  با ؛پنداشت تقریبا بی ارزش می
ناراحتی  ستما بای .نمیکنندترک  رفیق خویش راھیچوقت  پارسای و واقعسلمانان م

قرض یکمقدار پول کم از یک سوداگر اسپ یم اگر او کردمیاحساس را زیادی 
 . ام شخصیبودجھ و من از نمیکرد 

 
 3، امروز روز درازی بوده، حدود ساعت اگست سفر خویش را آغاز کردیم 2 در

ن از طریق یک نشیبی بلند کھ یکجانب وادی باریک آو را صبح و با پائین آمد
حیوان و بار بسرعت تا پائین لول با من  ھ ومن شکست میسازد، افسار قاطر

کس با  بھنگام لول خوردن، با غضب زیاد خواھان کمک شدم، اما ھرخوردیم. 
خود، متوجھ غوغای من نشد. حال من بسیار خطرناک میبود مصروفیت توجھ بھ 

گذارم. پس از  کمک او صادقانھ شکر نورمحمد نزدیک من نمیبود و من ازاگر 
پس اضی بھ توقف شده و او رتامل طوالنی و نفرین قلبی کھ با صبر متحمل شدم، 

یکجا بھ پیشروی ادامھ  مجمع آوری اجناس پراگندۀ من و ترمیم افسار قاطراز 
 عصبانھ او و کم بختی منبرخورد متبارۀ  درجریان یک مناقشھ زرنگانھ  دادیم. در

دریافتیم کھ مسیر را بیراھھ رفتھ ایم. اما ترس متقابل بزودی باعث حذف شکایت 
و پس از کورمالی زیاد  گردیدهپیدا نمودن مسیر درست یکجا  در ،آخری ما شده

 آنرا پیدا کردیم.
 

میل  8با عبور از یک سلسلھ کوھھای سنگی کھ با تداخل کم وادی برای حدود 
آن دھکده ھای  ار شدیم کھ درھ دارد، داخل یک جلگۀ ھموار وسیع و آبدادام

باالی آن بفاصلھ  طریق این جلگھ گذشتھ و در پراگنده بود. دریای کابل از دیواردار
با تقرب بھ  دارد. میل بطرف جنوب شھر یک پل خشتی (بنام بیرامی) قرار 5یا  4

کامال متفاوت از کھ  پایتخت، یک صحنۀ فعال تزئینات شخصی صورت گرفت
 انمسلمانکھ ( پیچانیدن مویھای سرپودر زدن و عوض ھ . بودب آرایش اروپائیان

یا  محروم بوده و حتی بفکر ایشان نمیرسد کھ زیبائی میتواند در یک زنخدانتقریبا 
خوش منظری سیما و حتی درجۀ غرور و افتخار خود  آنھا، )باشدبیشتر لشم  چانۀ

 د (پارسیان، افغانھا و اکثریت ترکھانش خود اندازه میگیرری طول و عرضرا از 
ھا معموال  استثنای پتانھ حالیکھ مسلمانان ھند ب را تشویق میکنند، درداشتن یش ر

و  ؛ست کھ با ریش خود سوگند میخورندااین کشور معمول  درآنرا تراش میکنند). 
وجودیکھ  با .تک سرزنش تلخ اسبھ معنی یاگر یک مرد را بد ریش صدا کنند، 

 اگرمیآورند با ظرافت زیاد و  آنھا پودر یا مرھم نمیزنند، آنرا بشکل مطلوبی در
، آنرا با یک رنگ جالدار سیاه میآمیزند کھ بسیار نباشدایشان مطلوب رنگ طبیعی 
 . (رنگی از برگھای بتھ ھای محلی) زیاد دوام میکند

 
امتحان حالت و برای ر نبینم و برخورد نورمحمد  کھ شاید او را دیگبھ با تصور 
، از او خواھش نمودم کھ یک مدت معین را برای پرداخت قرضش تعین شمزاج
 کھ او با بسیار بی تفاوتی گفت. )شیلینگ 5باندازۀ (یک تاریخ خوب و کوتاه  ،کند
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این باره تصمیم  آینده نزدیک در درمسیر برای محاسبھ مناسب نبوده و  حاال این
 خواھد گرفت.

 
 ابلک
 

و پس از یک رسیده  پایتخت امپراطوری افغان )کاس 15بفاصلھ (شام بھ کابل 
نامۀ ھموطنش از معرفی را یافتم کھ برایش ای گرجستانی  ،جستجوی طوالنی

و  هردبا خواندن نامھ، نیم اتاق خود را برایم پیشکش ک. او آورده بودمرا کشمیر 
با را این پیشنھاد قابل قبول ید. عجیب بنظر میرسبسیار چنین کمکی از یک غریبھ 

جنجالی گرفتار شدم کھ شامل بگداسیر گرجی و  تفصیل کمی پذیرفتھ و فورا در
میزبان من  .آمده بودکابل  بھمسیر غیرمستقیم از پشاور  ازکھ است ارمنی ھمان 

خویش  سال عمر 20و  هبود کھ برای تاجران خارجی بود ی مستقریدر کاروانسرا
 . اولین نگرانی من این بود کھ برایش حالت خراب حوالھ رارانده بودرا در کابل گذ
آن خوانا و روشن  از اینکھ ھیچ حرفی در ه ودیآن سر خود را جنبان بیان کنم کھ در

آن پول  بتوانندھیچ صورتی ھ نیکھ برای تجارت آمده اند بکساتوقع نمیرفت  و نبود
مالت شان نسبت بھ تاجران ھند د. او گفت تاجران کابل در معانرا بدست بیاور

تادیھ را با وضاحت مقامات اجرا این بسیار فرق دارند و بھ این راضی شد کھ 
 بھ کامالحقیقت این بسیار کم از آنچیزی کھ ادعای من بود. روز بعد اما نماید، 

تنھا یک تاجر شھر بلکھ تمام کسانیکھ سعی کردند کاغذ را ھ چون ناثبات رسید، 
پیشرفت بعدی مرا یدند کھ سند حوالھ است. این حادثھ بطور حساسی بخوانند، فھم

کابل  اینکھ تا فراھم شدن شواھد آشکار، مرا در ترسیدم از متاثر ساختھ و من
اینکھ تجسم  این وقت رخ داد، اما از درنیز حادثۀ مبتذل دیگری  توقیف نمایند.

 کنندۀ خصوصیات ملی است، ارزش تذکر را دارد.
 

او یک روپیۀ ھ کھ مرا از پشاور ھمراھی میکرد، بھ اتھام اینکھ بایچی قاطرھمان 
مورد این  جعلی در راه داده ام، عوضی آنرا میخواست. او قبال از تردید خود در

من خواستار مداخلھ در اینمورد  و ازاو داده ھ پول گفتھ بود کھ یکی از مسافرانش ب
ھم جعلکاری بیشرمانھ پسربچھ ایکھ شده بود. وقتی این واقعیت را بررسی کردم و 

شکایت  ، درغیرآنسال نداشتھ و برایم گفت کھ باید پولش را بپردازم 16بیشتر از 
نامۀ دیگری بھ مقابلم خواھد نوشتھ و پیش قاضی سوگند خواھد خورد کھ پول 

درحالیکھ او شاھد پیشپرداخت نیم پول در ( نپرداختھ امقطعا استخدام قاطر را 
او باعث ترس و وحشت من شده وانی و اعالم جسورانھ سیمای نو ج ،)پشاور بود

بگدافیر  اما .تا از مقصد او جلوگیری کنم ام نمودمکیسھ داخل را  مفورا دستو 
اصرار کرد کھ ھیچ پولی بدون فرمان قاضی داده نخواھد  ه ومتوجھ جنجال ما شد

ند خورد کھ ادعای او سوگ رفتند، جائیکھ قاطرچی بدون تشویشمحکمھ شد. آنھا بھ 
ه و از خالصی آسان من از چنگال نمود پرداختفورا آنرا بگدافیر  ؛ لذاراست است

 شیطانان آدم نما برایم تبریک گفت.
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ھ با خوابیدن در ھوای آزاد و زمین شوره زار پس از چند روز رسیدن بفکر میکنم 

د. ادامۀ تب باعث مواجھ شدم کھ اثرات آن بسیار شدید بوای کابل با تب و لرزه 
 نوشیدنکرد کھ اغلبا با میایجاد  رفع ناشدنیشده و تشنگی من گیجی و ھذیان گوئی 
ریزش نموده و و یکدفعھ بنظر میرسید کھ از ھر سوراخ  شدهآب بسیار سرد رفع 

من  آمد، لباسھای خوابمی شدم. وقتی حملۀ لرزه بوجود می درعرق فوران خیس 
اما ھیچ فایده ای  ،شدمیکھ موجود بود، باالیم انداختھ بگدافیر و تمام پوش اسپ و 

تا وقتیکھ تشنج  )اگرانسان چنین تصوری نماید( داشتم جھنم قرار در . گویانداشت
شده و من باید با  رقرمزی پُ  -انتقام خود را گرفت. بدنم با نقاط بسیار روشن بنفشی

از بین ببرد، اگر یک شاید مرض را مسرت نظاره میکردم، بفکر اینکھ این فوران 
ه ارمنی آنرا عالمۀ طاعون نمیگفت. این نظریھ زنگ خطر عمومی را بصدا آورد

وجودیکھ ھیچ تغیری در برخورد بگدافیر بمشاھده نرسید، باعث ترس زیاد  و با
وقتی  .خویش خارج سازند بخششده و آنھا را واداشت تا مرا از  اھمسایھ ھای م

 تب طاعون ھمیشھ بحران خود را در سھ روز تولید کردم کھ من مطمئینانھ اصرار
تحمل کرده و روحیھ قوی دارم، ھراس آنرا روز  7با دیدن اینکھ من و  نموده

 کنار گذاشتھ شد.من ایشان کاستھ شده و برنامھ اخراج 
 

با چشم چشم چپم را بستھ نموده و سعی کردم از طریق لولھ سیگارکشی ام  یروز
نشان  والمناک  حادثھ بسیاراین  کھ کامال بدون دید است. راستم بنگرم، درک کردم

بسیار  ،من با تف نمودن خونبوده و مریضی من بسیار شدید  ھندۀ این بود کھد
یک داکتر را مطالبھ نموده و او پس از دیدن من در یک  فوراپریشان شدم. بگدافیر 

با  او مرا .دحالت بسیار رقت انگیز گفت کھ فقط معجزه میتواند مرا نجات دھ
ھیچوقت ناکام  زیر تداوی قرار داده و گفت کھبعضی دواھای کھ او میشناخت 
با  و مورد گفتمان طبیب و با یک روحیۀ بلند توانائی نبوده است. با سرگرم شدن در

را او ادویھ  ، فورابگدافیر از اتاق بیرون برودکھ بھانھ ھای مختلف کوشش کردم 
تمام قوت خود و کسالت کھ دیده نشود. بی نظمی  یاثرطوریکھ ھیچ  ،ریختمدور 

یک  روز باالی من انداختھ بود، با خستگی فروکش نموده و در 20را برای مدت 
ھم پاشیده و اعصاب من  من آنقدر ازبدن ، اما میگردیدزمان کوتاه باید متوقف 

شور بخورم و کوچکترین صدا یک راحت بود کھ بھ مشکل میتوانستم ناآنقدر 
ھا مالقات  ش خشن بوجود میآورد. در جریان مریضی ام با تعداد زیاد ارمنیلرز

از من خواست تا بعضی کاغذ ھای کوچک لولھ بود معتقد  کھ آنھا کردم و یکی از
آن کلمات مرموز پاک و موثر توسط عیسویان زاھد نوشتھ شده  شده را ببلعم کھ در

 است.
 

او را  یداشتھ و موافقھ نمودم کھ مقداراین معاملھ گر ابراز  من سپاس خود را از
مورد  با تحقیق دراو خواھم خورد، اگر بگدافیر اجازه دھد کھ آمر مطلق من بود. 

از فرقۀ ارمنی تنفر داشتھ و چون او  .کھ بخورم خاصیت آنھا، با بی میلی اجازه داد
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ودن بھ تعلق نببعلت مشاید مورد اثرات آن قویا تردید داشت. اما  عین زمان در در
افسون، بدعت بعلت  ،و یا مطابق گرجی میگفتمذھب ارتدوکس، طوریکھ ارمنی 

کھ مریضی شدم، طوریمیتر  واقعیت روزانھ بد و در اشتھمن ھیچ مفادی ندبرای 
 در مرحلۀ انکشافی اش بود.ام 

 
طوریکھ عیسویان، ( ھنگام رسیدن بھ کابل و مشاھدۀ تحمل عمومی مذاھبھ ب

خود فرایض طور آشکار میتوانستند عقیدۀ خود را بیان نموده و ھندوان و یھودان ب
ممکن است مرا کھ انجام دھند و ھم با درک خصوصیات مسلمانان  ترا بدون اذی

برایش گفتم کھ من یک اروپائی بوده و در راه  ند)از رابطھ با بگدافیر محروم ساز
فرانسوی را بگیرم، بازگشت از ھند بھ کشور خود میباشم. در اول خواستم نام یک 

؛ دومن ش افشایاند باعث آواره زمین  گوشۀ اما مزاج سرگردان آن مردم کھ در ھر
بھ قوی بودم کھ بگویم یک انگلیسی ھستم، یکی از آنھائیکھ  بھ اندازۀ کافی نیز

 واعتبار نظامی عالی بدست آورده این کشور  و در گرویدهھند  اسالم در مذھب
در لشکر توپچی تیمورشاه باشم. بخاطر  ک افسربحیث یاین روز  شاید در

 خود را یک ھسپانوی قلمداد کردم.، اتاین خطر جلوگیری از
 

پارس باز بوده و  -انستم راه کابل اینکھ د م شد اززیادی نصیبرضائیت خاطر 
میسر  نظر داشتم از طریق راھی کھ درنیز ورنمای خوب مسافرت بھ اروپا د

یک بھ اورگنج ( ه)یرطریق بحاستراخان (ازکھ از  دو مسافر ارمنیمسیر . است
از طریق ( آنجا بھ کابل و از )پایگاه تاتاری در باالی یکی از دریاھای باالی کسپین

وتاھترین و کم خطر ترین حیث کھ باین مسیر در انتخاب  آمده بودند، )بخارا و بلخ
مشکالت  یکمقداراین مسیر  در اما. برای من بسیار دلچسب و قانع کننده بود راه

درد ھ این مسیر کمتر ب قوت من بود دروجود داشت. زبان پارسی کھ بنیاد اساسی 
من ھمچنان آموختم کھ زمستان بخارا شدید و طوالنی و دریای  .خوردمیمن 

اورگنج تا ماه مارچ یخبندان بوده و ھیچ کشتی روسی قبل از ماه می بھ آنجا نمی 
ماه و  از طریق تاتار حدود دوھ ساحل شمالی کسپین وجودیکھ سفر از کابل ب با .آید

 ،ھای عبور از بحیره با درنظرداشت گردش در بخارا و توقف کشیده وطول نیم 
این با درنظرداشت کھ بتوانم پیش از جون آینده بھ استراخان برسم.  یستممکن ن
دوست نداشتن از دیدن یک منطقھ ای خالی از حوادث یا دارای کدام و یل دال

وم، جائیکھ دانش زبان برپارس از طریق مضمون مھم کنجکاوی، مصمم شدم کھ 
کمک خواھد  موفقیت ھای بیشترمشکالت و  انواعمبارزه با  ،تمدید پژوھشدر 

 کرد.
 

 بیشتر این نامھ راقسمت ، حاال مورد مسایل شخصی در با تشویش از طوالت نامھ
دھم کھ یک میادامھ  )خت قلمروی اومقر تیمورشاه و پایت( معلومات در باره کابلبا 

 سلسلھدو میل واقع در جانب شرقی و نیم دارای محیط حدود یک و شھر دیوارشده 
حکامات آن کھ است کھ بصورت عام شکل یک نیم دایره را دارد. است صلکوه مت
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خانھ ھای ساختھ شده از سنگ دارای خندق و  یک ساختمان ساده و تقریبا بدون
خشت خام است یک منظرۀ ظاھرا متوسط داشتھ و با آن ھای درشت، ِگل و 

بزرگ ببینم.  یمناسبت ندارد کھ من توقع داشتم در پایتخت یک امپراطور یعظمت
روسای آنھا تمایل بسیار کمی برای  ،و بیسواد بوده خشن انردممھا  اما افغان

 .آنھا نمیتواند مستحق افتخار باشد واقعیت کشور در شتھ وزندگی داپاالیش 
 

، از رود سند تا محدودۀ غربی این قلمروی بزرگ کمبود چوب وجود دارد
رنج طبقات پائین مردم در ربع شمالی از کمبود سوخت در موسم زمستان  طوریکھ

 .در رنج اند دیگر از قحطی تدارک آنمناطق  انمردم کھ میبرند، ھمانطور
 

زندگی نیز و بردگان  نجائیکھ خدمھ ھا، نگھبانا( استشاھی کاخ نام کھ  باالحصار
و تا اندازه ای  قرار داشتھشرقی شھر  قسمتدر  مرتفعزمین ی یک باالدر  )میکنند

 جھت تزئینشده نانجام کارھای آنرا بنمایش میگذارد. با مشاھدۀ  سازندۀمھارت 
گاه برجستھ یاجمره کھ عُ . این اداز کارھای علی مردان خان تذکر ندمیتوان کابل، ن

چھار دارای تقریبا در مرکز شھر برافراشتھ شده، انگیر داشتھ، در خدمت جھای 
ی دو متشکل از یکتعداد اپارتمانھا و یک خط بازار گشاد یا محالت مارکیتی در

 پائینی مختص بازرگانان و باالئی برای استفاده شخصی است کھ در ھرجانب طبقھ
ه شده و ھر توسط یک سقف قوسی (کمانی) پوشانید میباشد. فاصلھ وسطی آنھا

این فواره ھا اما  ؛ره ھا تامین شدهبا فوا و گردیدهبازار بواسطھ یک مربع باز جدا 
. علیمردان چندین مسدود گردیده استنبودن حفظ و مراقبت یا ت اکثاف حاال توسط

در حالت وجودیکھ حاال  با معروفترین آنھا کھ برجا گذاشتھ یادگار آزادگی و سلیقھ
نشاندھنده دیزاین، مفیدیت و  ر جوار دھلی دیده میشود کھد ،قرار داردمخروبھ 

 عظمت بوده است.
 

، ھگرفت بر را در میل 20 ساحۀدرعصر شکوه دھلی، وقتی مطابق عنعنھ عمومی 
 یک زاویھ آن قرار فقط دره و از جمنا مستقر بودای فاصلھ  ھی کھ بباشندگان

ه ھا زیاد گوارا نبودب چاھتامین آب دریا مشکل زیادی داشتند، چون آ داشتند، در
ھای سمت غربی را سروی  این مشکل عمومی، زمین . علیمردان بخاطر رفعاست

کھ یک آبگیر بازشده از جمنا، جائیکھ آن دریا بھ کارنال  میشودنموده و متوجھ 
تقرب میکند، ممکن است بعلت شیبی زمین بتواند آب را بھ قسمت عقبی شھر 

و بخاطر  شدهمرحلۀ اجرا گذاشتھ ھ تقال دھد. دیزاین بان بھ تمام قسمت ھاآورده و 
خوب، علیمردان یکمقدار مالیھ را باالی  حالتو نگھداری کار در  پیروزیتضمین 

. آب میکنداین کانال استفاده میکردند، منحیث حق االمتیاز وضع  خانھ ھای کھ از
مقدار آب و انتقال داده شده میل  100طریق این شاخۀ جمنا بفاصلھ بیش از  از

کانال تا دوران تھاجمات پارسیان و این ؛ میسازدفراھم را کافی برای تمام باشندگان 
قھ و منش خود لوکولوس رومی را افغانھا تخریب نشده بود. علیمردان کھ در سلی

 ؛ یکی ازمیکند اھدابرای مردم تعداد زیاد عمارات و باغھا را سپید روی میسازد، 
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پیرامون پشاور و دیگری  ا درختان سرو پوشیده است، درآنھا کھ بصورت انبوه ب
مسیر  میلی جنوبشرق کابل در 80یک روستای کوچک واقع در حدود ( در نیملھ
 واقع است.) پشاور

 
مره شاید از اصل موضوع بسیار دور رفتم کھ حاال عُ خاطرۀ این  ھبخاطر احترام ب

مارکیت آن  ،قرار داشتھ تدارک عالی و بشما میگویم کھ نواحی کابل درگشتھ بر
تمام ھ نسبت ب( بشکل پاک تر تنظیم شده و بیشتر مانند یک شھر اروپائی است

. میوه جات آن از نوع خوب بوده و وافر است، مانند )آنھائیکھ من در آسیا دیدم
 سیب، ناک، شفتالو، انار و انواع انگور.

 
لباس نخی عمدتا از  شکر و مانندمحصول ھندی یکمقدار افغانستان  قسمتاین  در
بھ  شمع روغنآھن، چرم و  شود.آھن، چرم و تنباکو صادر می شده ووارد شاور پ

ذخیره بزرگ آنجا تولیدات گوناگون پارس و اروپائی با  از صادر شده و کندھار
ھای ترکستانی، پوست و  اسپ. تاتارھای بخارا برمیگرددعالی بسیارخربوزۀ 

بنام بلغاری یاد بوده و کھ مشابھ اروپائیھا  یھاچرمد، نچرمھا را بھ کابل میآور
 .مصرف میرسدھ ب و انواع امتعۀ ھندی رنگبھ خریداری  آن مقداریکمیشود، 

 
(شھری  بلخ پایتخت آن است بوده وی ازبک ھاتاتارقلمروھای مجاور کھ مربوط 

بوده و نیز تا اندازه ای تابع تیمورشاه  میل درشمالغرب کابل) 200بھ فاصلۀ 
من بازار بزرگ را مشاھده کردم کھ   عمومی با کابل را نگھداشتھ است. اوداتمر

و ھا و مالیزیائی ھا  عین قواره و سیمای چینائیدارای کھ  ندھای بود پر از ازبک
این شھر  خارجی کھ تعداد شان در اقوامبین  . دربودند از آنھا تا اندازه ای درشتتر

کسی  کھ عمدتا از پشاور بوده و بیش از ھر دنام بر ھندوھامیتوان از زیاد است، 
و آنھا در زیر  )صنعت عالی و دانش تجارت بواسطھ( آنرا غنی ساختھ یدیگر

اما باشندگان تحت  ؛حکومت افغان از ھمھ مزایای آزادی و حمایت برخوردار اند
کھ برای یک دولت از  یما تا اندازه ای کمتری آنرا تجربھ میکنند. مفاد حاکمیت
است؛ اما  دگان ھرطبقھ مردم عاید میشود، اکثرا اطمینان امنیت جان و مال آنھاباشن

فکر میکنم، ھندوھای کابل بخاطر الطاف خاص برای یکی از فرقھ ھای خودشان 
 محکم آنست، مدیون میباشند. داشتھ و طرفداردر دست کھ کنترول عواید شاه را 

وسط جویبارھای اطھ شده و تاح ھای باغدار ن کابل عمدتا بواسطھ زمینپیرامو
باالی آن یک  د؛ بزرگترین آن از طریق شھر جریان دارد کھ درمتعدد آبیاری میشو

 داشتھ و ذخیره کافی آب گوارا را تامین میکند. قرار) (بنام پل مستانپل کوچک 
 

بھ دارد کھ طول آن تقریبا  پای دو کوه متصل قرار در کابل طوریکھ قبال گفتم
ھموار،  هباالی یک منظر بطرف قاعدۀ شرقی آن در . میباشد جھت شرق و غرب
کھ قبال مسکن حاکمان شھر بوده؛ اما توسط افراشتھ  بر ییک قصر مستحکم

تیمورشاه بھ محبس دولتی تبدیل شده است، جائیکھ برادران این شھزاده و دیگر 
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ج باالی این تعمیر یک بر اعضای خانواده او در توقیف نگھداری میشوند. در
بوده و بواسطھ یک ود، جائیکھ زمین بسیار بلند باالی یک قلھ دیده میش کوچک در

بین  گردنھ زمین پست بھ کوه (تپھ) دیگری وصل شده است. یک دیوار سنگی در
پائین ترین قسمت غربی آن توسط  دو کوه امتداد داشتھ و در ھای ھر نوک

 استحکامات معمولی ختم میشود.
 

معین خلیج کامبی  بخشھایمناطقی اند کھ از کوھھای تاتار تا  اصلی مالکان افغانھا
وسیع  قلمرویو پارس، و از رود سند تا محدودۀ پارس امتداد دارد؛ باشندگان این 

یک زبان مخصوص خودشان صحبت میکنند. ھ نوشتاری نداشتھ و بزبان ھیچگونھ 
زندگی آنھا تا شیوۀ  اند؛ درنده خوجسور و بصورت عام  ،قوی ھیکل انآنھا مردم

خفت و خواری  ،حد زیادی جسارت وحشیانھ بوده و آنھا برای مشاغل زندگی
ما در بارۀ وجودیکھ در بعضی تاریخھای  میکنند (میگذرانند). با تحملرا زیادی 
باشندگان افغانستان را تاتارھا میدانند، بیدرنگ باید بگویم کھ آنھا ھیچگونھ  ،آسیا

 زبان شان. نھ درآداب و نھ در شخصیت، نھ در  شباھتی با آن مردم ندارند،
 

تسخیر و بھ  ان)سامانیارا (بعضی حصص افغانستان در سدۀ نھم توسط خانھای بخ
کھ یک رئیس تابع آنھا حاکم  استقلمروی خراسان ملحق ساختھ شده و از ھمینجا 

(سدۀ  شمالی منطقھ تا زمان محمود بخش. اما فکر نمیشود کھ میگرددغزنی تعین 
 .، تابع شده باشدمیکندیازدھم)، شھزادۀ دوم غزنوی کھ تسخیر افغانستان را تکمیل 

م ثبت  997ایشان تا سالھای  ایھیچگونھ عنعنھ اساسی افغانھا و یا حالت منطقھ 
خدمت رئیس  کھ در )یک افسر تاتاری(نگردیده و وجود ندارد، وقتی سبکتگین 

، است خان بزرگ بخارا آن سلسلھ) مانی (شھزادۀ پنجمخراسان و تابع منصور سا
فتوحات  ،این قلمرو پیروز شده، اطاعت تاتارھا را پایان دادهھ با مرگ آقای خود ب

 خود را تا افغانستان وسعت بخشیده و غزنی را پایتخت امپراطوری خویش میسازد.
 

عمدتا توسط  ه،سلطۀ غزنویان کھ دربرگیرندۀ قسمت اعظم پارس و ھندوستان بود
صد و ھفت سال  د پسر سبکتگین تسخیر شده و برای مدت دووی محمنیروھا

توسط محمد غوری  )آخرین نژاد سبکتگین( از خسروتا اینکھ ، دمیباششکوفان 
قسمت شمال افغانستان). این شھزاده  (غور عالقھ ایست در میشودافغان گرفتھ 

ویش ملکیت خویش را در غرب رود سند بھ ایلدوز یکی از غالمان دلخواه خ
 واگذار میکند کھ بزودی توسط یک شھزاده پارسی خوارزم مورد تجاوز قرار

مجبور میشود کھ قبل از ھجوم شمشیر چنگیز  )جانشین او(گرفتھ و جالل الدین 
 رخ داده است). 1242فرار کند (این حادثھ در سال 

 
ر از دوران آن انقالب تا ھجوم تیموربیگ، تاریخ افغانھا در تاریکی کامل قرا

ھ برای ما رسیده است، بآنھا  داریحکومتچگونگی از داشتھ و معلومات کمی 
تاتارھای  ،، محمود یک پادشاه پتان دھلی1251کھ میگوید در سال  استثنای فرشتھ
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ممکن حالت ضم امپراطوری ھندوستان سازد. این آنرا و مغول را از غزنی رانده 
 ییک ھشمالی افغانستان ب بخشقتی مور بھ ھند دوام داشتھ باشد، ویاست تا ھجوم ت

 .تبدیل میشودوالیت تاتار از 
 

و از  ،رو بزوال میرودوقتی امپراطوری بزرگ تاتار با مرگ تیمور بزودی 
دست نیست،  موجودیت متعاقب کدام حکومت تاتار در افغانستان معلوماتی در

رده مت کمیتوانیم استنباط کنیم کھ ممکن است بواسطھ روسای قومی خود حکو
کابل و غزنی و متعاقبا  اول ،بابر قبل از تسخیرھندوستان کھ 1506باشند، تا سال 

سال در قدرت میمانند تا  231با اخالف خود برای مدت  نموده و قندھار را تسخیر
 میدھد. اینکھ نادرشاه آنھا را تحت سلطھ پارس قرار

 
نیم محمود غوری کھ روسای افغان زائد نخواھد بود اگر اضافھ کآراستن تاریخ با 

میکند،  ساحۀ خود در شرق رود سند را بھ یک غالم خود بنام قطب الدین واگذار
ین قوم برای حدود اشھزادگان  ،کھ متعاقب آنبوده  دھلی دراولین شاه افغان یا پتان 

کشتھ ابراھیم لودی بپایان میرسد کھ توسط بابر با سیصد سال سلطنت نموده و 
ھند عموما بنام پتان شناختھ میشود کھ معنی و ریشھ آن  در میشود (نژاد افغانھا

، تاریخ )شرف الدین نوشتۀ(کھ از خاطرات تیمور انگاره. مواد این معلوم نیست)
 )فکر میکنم( داو و مالحظات شخصی درھم و برھم او گرفتھ شده توسط ھندوستان

می و شیوۀ بو اسنادعدم موجودیت نمیتواند معلومات مفیدی بدست دھد. بخاطر 
کھ نویسندگان خارجی اتخاذ کرده اند، مواد اساسی بسیار ای  سطحی (سرسری)

موجودیت آن آن بھتر از عدم شاید ھم . وجود داردکمی برای تدوین تاریخ افغانان 
کھ در (قوم) یک نژادی  بررسی تاریخشود از مییده وقتی دباشد، بخصوص 

حتی توسط تاتارھای ارت شان خاطر ظلم و غھ وحشیانھ غرق بوده و ب تلاجھ
 ییا آسایش یکمترین آموزشگرفتھ اند،  قرار )اھانت و توھیننفرین (مورد درنده 
 آید. مینھن بوجود در ذ

 
افغانان دین اسالم را از فاتحین تاتاری ایشان فرا گرفتھ و مانند آنھا مربوط فرقۀ 

تعداد زیاد باید کھ وجودی سنی و دشمنان اعالم شدۀ شیعھ ھا یا فرقۀ علی اند. با
دیده میشود کھ بازھم گرویده باشند، بھ اسالم زمان ساللۀ غزنوی  در افغانقبایل 

تیمور با یک کتلۀ درندۀ این قبایل برخورد میکند کھ آنھا را بنام کافران یا ملحدین 
نگاه مراسم مذھبی، ضعیف ترین یا نادرست  این روزھا افغانھا از میخواند. در
بحیث آنھا در ادبیات خارجی محدود یکتعداد فقط ن محسوب شده و ترین مسلمانا

باالی یک شلوار  از یک پیراھن کھ دراست آنھا متشکل لباس آگاه خوانده شده اند. 
نیم پا میرسد،  کھ تابا بدن برابر دراز و باریک افتاده، یک زیرپوش (جلیقھ) پشمی 

وطی با دو چاک موازی یک کاله بلند دورانی نخی یا پنبھ ای یکرنگ و مخر
کوچک در کنارۀ باالئی روی آن. نان گندم یا جو، شیر، مسکھ و پنیر تشکیل کننده 

موسم زمستان و مسافرت، از یک  ای غذای عام افغانھا است؛ آنھا ھمچنان در
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شیربستھ (دلمھ شده) بشکل غذای مشھور بنام قروت استفاده میکنند کھ متشکل از 
ط حرارت آفتاب یا آتش سخت و منجمد شده است؛ توپھای کوچک بوده و توس

وقتیکھ در آب گرم حل شده و با نان مخلوط شود، خوش طعم و مقوی میگردد. 
گفتھ میشود  منطقھاین  کھ در استمسکھ و پنیر ایشان بطور ثابت از شیر گوسفند 

 نسبت بھ گاوی بھتر است. پنیری را کھ من خریدم دارای کیفیت عالی بود، با
 باشد.بوده من کھ شاید این نظر من بعلت استعمال زیاد رژیم غذائی وجودی

 
سایر رسم و رواج افغانھا مطابق بھ مشاھدات سرسری من تا اندازه زیادی مشابھ 

(مشرب) اقلیم و مزاج کھ زادۀ اقوام مسلمان است؛ البتھ با درنظرداشت تفاوت ھای 
شیوۀ ھ مخفی اند، البتھ نھ ب . زنھای ایشان پوشیده ومیباشد و مودبخشن مردمان 

. غرق در لذات حرم نیستند ھندیان، پارسیان و ترکان مثلبسیار سختگیرانھ؛ آنھا 
اند کھ تعداد زیاد فرقھ ھای  طبیعی برخوردار یک تنفر و تعصب غیر آنھا از
 شدت مجازات میشوند.ھ بآن مرتکبین  آن بوده ومعتاد  ،مسلمان

 
زیاد حاکمان خویش و درجھ قدرت آنھا برخوردار حکومت افغانان باید از تعصب 

در  )،سلطنت موجود (مانند دننباشکدام قدرت فوق العاده زیر فشار باشد. اما وقتی 
و توسط اصول خشن قوانین فیودالی اداره میشوند. زندگی نموده جوامع پراگنده 

 مستقر این سیستم براحتی میتوانند در دھکده ھای مستحکم روسای مختلف قبایل در
وجود رعایت یک تابعیت نوسانی از متابعت غیرمحتاطانھ  شوند، جائیکھ آنھا با

اوامر حکومت برخوردار اند. بندرت درخواست یا شکایتی بھ رئیس دولت پیشکش 
صالحیت دیدم کھ باشد؛ من میشود، باستثنای مواردیکھ دربرگیرندۀ خطرعمومی 

 .ه استز بودموفقیت آمی(میانجیگری) با پا درمیانی شاه 
 

بھ خزانھ عامھ  عینزمینداران مطابق ظرفیت آنھا ارزیابی شده و یکمقدار م
میداند کھ تقاضای مالیھ زیاد بھ مقاومت مواجھ حکومت پرداخت میکنند؛ اما چون 

 رابطھ بھ معامالت رعیت خویش معتدل و آسانگیر است. میشود، در
 

ا بھترین نیروھا از نواحی ارتش امپراطوری متشکل از اقوام مختلف است؛ ام
قیمت ھ جریان خدمت، یک سھمیھ تعین شده ب افغانان انتخاب میشوند کھ ھریک در

شھرھا و در ند. شوپائین فراھم کرده و بھنگام جنگ خواھان بخششھای بزرگتر می
نموده بودند تا تجارت و مدنیت را شھزادگان قبلی ھندوستان ایجاد کھ ھا  شھرک

 یو مسلمانان پنجاب نعمدتا ھندوا، یش معرفی و معمول سازنددر والیات غربی خو
حصص مختلف  ؛ تعداد زیاد خانواده ھای نسلھای تاتار و پارسی درمسکون اند

اما  ،آخریھا بنام پارسیوانھا و اولیھا بنام مغولھا یاد میشوندافغانستان پراگنده اند. 
یوه جات کھ ساالنھ بھ ھند (بازرگانان اسپ و مدو زبان پارسی را بکار میبرند  ھر

ھمین دو طبقھ اند)؛ اما زائد نخواھد بود اگر گفتھ شود  مسافرت میکنند، عمدتا از
است کھ زادگاه نژاد  (ترکی زبان مادری آن مناطق تاتارکھ فاتحان مغولی ھند 
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و کرکتر پارسی تخت دھلی نشستھ اند،  کھ یک نسل آن ھنوز بر) میباشد تیمور
تمام قلمروی خویش  (ارتباطات) در تسیلۀ عمومی ثبت و مکاتبازبان پارسی را و

ھا در تمام ایاالت مسلمان ھندوستان  این روز کھ در یرف معمولعساختھ اند؛ 
 محفوظ نگھداشتھ شده است.

 
را  یروشنائی در بارۀ تاریخ معاصر افغانستان الزم است بعضی حوادث بخاطر

 تھاجم نادرشاه بوقوع پیوستھ بود. و پارس قبل از توضیح دھم کھ در آن قسمت
 

 رئیسان بھ فرماندھی محمود پسر میرویس یک لشکر افغان 1720حوالی سالھای 
ھا اصفھان  سلسلھ موفقیتیک پس از  ،یک قبیلھ کندھار باالی پارس حملھ نموده

استثنای طھماسب میرزا کھ ھ ب( با تمام پسرانشرا را تسخیر نموده و سلطان حسین 
 . محمود پایتخت و والیات جنوبی را تا مرگ خود درکندمحبوس می )دفرار میکن
جانشین میشود، کسیکھ در سال  )مربوط ھمین قبیلھ(کھ اشرف تا وقتی رداختیار دا

این زمان طھماسب  . درادامھ میدھددر حصص داخلی کشور بھ اقتدار خود  1730
آوری نموده و  جمع میرزا کھ از نیروھای افغان فرار کرده بود، یکتعداد نیرو

حملۀ سختی را باالی غاصبین  )افسر عمدۀ او( نادر شجاعتکمک ھ سرانجام ب
؛ اشرف یکتعداد برخوردھای سرسختانھ در مقابل ارتش پارسیان میدھدافغان انجام 

) فرماندھی شجاع ترین و پیروز ترین سرباز شرق( میدھد کھ توسط نادرنشان 
مقابل نبوغ عالی دشمن خود مقاومت ننموده و در در  میگردد؛ اما او مجبور میشود

توسط یکدستھ مردان غارتگر  حدود یکصد نفرھمرای بازگشت بطرف کندھار با 
 رسد.میگرفتھ و پس از دفاع نومیدانھ بقتل  مورد حملھ قرار

 
پریشان پارس، ھرات (کھ  وضعاز  استفادهبا یک فرقھ قدرتمند افغان بنام ابدالی 

آورده و  بزرگ خراسان را بتصرف درو ا است) یک شھر مستحکم نام قدیم آن آری
، بصورت کامل با میشوندبا نادر مقابل  کھوقتی ،والیتآن کامل تسخیر بھنگام 

ھزار  5ھزار کشتھ یا زخمی شده و  15؛ گفتھ میشود کھ گردندشکست مواجھ می
عیف د. با تسخیر قلمروھای کھ ترکھا و روسھا بھنگام سلطنت ضگردمیاسیر 

و اخراج افغانھا و عزل طھماسب، نادرشاه در  حسین از پارس جدا ساختھ بودند
ھ با یک ارتش بزرگ داخل افغانستان شده و قلعھ مستحکم کندھار را ب 1737سال 

آن زمان توسط حسین خان یک رئیس مستقل افغان اداره  محاصره میگیرد کھ در
 یت آن باعث توقیف پارسیان درکمک مفاد موقعھ آزمائی این افسر ب میشود. زور

ھنگام تسلیمی قلعھ و سایر ھ بنادر ماه میشود.  18مدت ھ مجاورت کندھار ب
ھزار  4استحکامات قوی مجاور، میخواھد پیروزی خود را سھل ساختھ و حدود 

افغان را بھ فرماندھی دو افسر حسین شامل ارتش خود میسازد؛ و گفتھ میشود کھ 
 ند.ھدمیھاجمات ھند خدمات مھمی برای او انجام جریان ت این نیروھا در
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بارۀ نام احمد خان ابدالی موسس  پژوھش گسترده ای در ،آنسال ۀسالنام من در
اما موفق نشدم کوچکترین معلوماتی در امپراطوری معاصر افغانستان انجام دادم؛ 

ا مورد منشا و یا رشد نظامی او بدست بیاورم کھ چطور او بھنگام مرگ نادر ب
اینکھ او یک افغان بوده تردیدی  چنین یک پیروزی درخشان بمیان می آید. در

اثبات میرسد؛ ھ کامال ب )پسرش(نیست، چون این واقعیت در شخصیت تیمورشاه 
 ثبتاز نام ابدالی پارسی بھ اطالع ما رسانیده میشود؛  ابآنھم مطابق تاریخ داو، او ب

را  معلوم میشود کھ او یک قشون افغانھا ھای متعدد و عنعنھ شفاھی زندگی نادرشاه
نارضایتی و خیانت در خدمت خود داشتھ و در اواخر سلطنت خود با درنظرداشت 

بھ اطاعت خارجی خود با کمک نیروھای را افسران پارسی مصمم میشود کھ آنھا 
تحت فرماندھی احمد و بعدا افغانان آنھا بین  درکھ  دور نگھداردوادار ساختھ و یا 

 .بواسطھ عالیم برتر خود تشخیص میشود خان
 

یا  4فورا با حمالت جدی باالی نیروھای افغان ھمراه است کھ متشکل از  قتل نادر
وجودیکھ توسط تمام ارتش پارسی  آنھا با ؛ اما رئیس جسوربوده اند نفرھزار  5

با  اینجا ، درخود موفق شدهار میگیرد، بھ بازگشت امن بھ منطقۀ مورد ھجوم قر
کھ حاکم کابل بیخبر از مرگ نادر بھ قرارگاه نادر (بط یک خزانھ بزرگ ض

قلمرو افغان شناختھ شده مستقل حاکم نیروھای زیاد بحیث و جمع آوری  )میفرستد
پس از استقرار قدرت در خانھ خود، داخل او و عنوان احمد شاه را کمائی میکند. 

 برای مدت طوالنی در اوی با احساس نیروی بازوھندیان شمالی ھند شده و بخش 
 افغانھا مینالند. تاراجزیر 

 
احمدشاه با انتخاب شغل طوالنی نظامی و حصول خصوصیات یک شھزادۀ معتدل 

میخواست آنرا جدید کندھار میمیرد کھ  در مجاورت شھر 1773و عادل در سال 
باالی (نادرشاه قلعھ کھنھ کندھار را ویران میکند کھ در  پایتخت افغانستان بسازد

یک جلگھ ھموار را بنام شھر نادرآباد درعوض یک تپھ بلند سنگی قرار داشتھ و 
. این بنیاد مینھد کھ توسط احمدشاه تکمیل شده و فعال بنام کندھار یاد میشود)

 خود را در شھر(پایتخت)  جانشین میشود کھ دربار )پسرش( شھزاده توسط تیمور
ل سلطنت ایھای خارجی پدرش، در او جھت نگھداری ملکیتاو کابل نگھمیدارد؛ 

رموفقانھ با یاثر یک کمپاین غھ خویش یکتعداد تھاجمات بیربط بھ ھند مینماید؛ اما ب
جانب راست رود  دست بدھد. امروز او در سیکھا مجبور میشود تمام پنجاب را از

سند والیت کشمیر، ناحیھ اتک با بعضی حصص پراگنده ملتان بشمول شھر و 
را در کم از سلطھ ھند بسیار اختیار دارد. حاال تیمورشاه یکمقدار  ا درساحھ سند ر

. سند بھنگام مسافرت من در یک حالت غیروابستگی بھ داردخود دست 
سال بھ کابل پرداخت نشده و  امپراطوری قرارداشت؛ ھیچ عایدی برای مدت دو

با اعتماد بھ ن ھیچگونھ اقدامی نیز برای اطاعت آن اتخاذ نگردیده است. حاکم ملتا
موقعیت دور خود از امپراطوری و مزاج غیرفعال شھزاده، فقط بھ آن اوامر 

این رئوس  حکومت توجھ میکند کھ کامال در تطابق بھ مقاصد خودش باشد. از
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بنیاد درخشان یک مطالب شما میتوانید درک کنید کھ سلطھ افغانان در ھند بر 
ھیچگونھ  الیم کم گسترش آن آشکار استکھ ع اثر توجھات تیمورھ استوار نیست؛ ب

 نفوذ موثری در امور ھندوستان ندارد.
 

خت مبنی براینکھ ھند ما را مضطرب میسا بخش یشایعات دربار دھلی گھگاھ
مارش سریعی بھ  ،نموده باور کنیم تیمور با یک نیروی بزرگ رود سند را عبور

اده کند. اما این داستانھا دست رفتۀ امپراطوری مغول را اع و قدرت از داشتھ دھلی
حال فرسایش  میان خالی بوده و برای آن پخش میگردید کھ روحیۀ یک دربار در
واقعیت آنقدر  را تقویھ کند یا سیاستمداران خیالی روز را سرگرم سازد. اما در
این میترسد کھ  خالف واقعیت است کھ شھزاده افغان بعوض یک اقدام خارجی از

والیت ملتان  سویتیمورشاه بیکبار از آنزمان رکت کند (حتی از پایتخت خود ح
بیفایده و غیرقاطع بوده و پس از مناقشات و تھدیدات زیاد در رفت، اما عملیات او 

 ھای دراین زمان فریاد). پذیرفتوجود یک اعالمیھ جھت تکمیل کاھش باج پایان 
مقابل ھ ب توسط سربازان عدم پرداخت تادیھ ھای بزرگ نظامی در بارۀعمومی 

نموده او از پیشاور بازدید ببعد کھ  1780معلوم میشود از سال  و شاه شایع گردیده
میگیرد،  بطور خاینانھ توسط یک دستھ افغانھای ناراض مورد حملھ قرارو 

 ھیچگونھ تمایلی برای ترک کابل ندارد.
 

 را دراستثنای قلمروھای افغانی و ھندی یکقسمت بزرگ خراسان ھ تیمورشاه ب
 تا مجاورت نیشاپورآن در شمال و امتداد کھ دربرگیرنده شھر ھرات تصرف دارد 
. این شھزاده کھ من او را دیدم، حدود است کوچکجنوب تا عراق  و ترشیز و در

تر از اندازه وسطی بوده و تا اندازۀ چاق و تنومند  او بلند قدسال عمرداشتھ،  46
او منحیث عالمھ است. رنگ او تیره رنگ چھرۀ است؛ برای یک بومی افغانستان، 

در روزھای جشن، یک کاله مخملی سیاه با یک باالتنھ دارای  و شان امپراطوری
 شکل چھارگوشھ میپوشد.

 
نقطۀ نظر قدرت در حکومت، نفوس کم و بیزاری افغانھا از مشاغل مدنی،  از

نوشتۀ  عوائید تیمورشاه در گسترۀ قلمروی او ناکافی است. در تاریخ ھندوستان،
دارای عوائید سھ ملیون سترلینگ و نیروی سواره داو، گفتھ میشود کھ احمدشاه 

. اگر قدرت و منابع آن شھزاده چنین باشد، مقدار آن در بوده استیکصد ھزاری 
تمام قوت او باساس معلوماتی کھ  .سلطنت جانشین او فوق العاده کاھش یافتھ است

یک ملیون بیش از ھزار نفر و عوائد او  30بدست آوردم، بیش از اینجا  درمن 
 پول ما نیست. 

 
ازد، طوریکھ از نواحی خودش سسواره قسمت عمده نیروی نظامی افغانستان را می

(یک اسپ بھ قیمت مناسب تامین میشود ھای خوبی  و مجاور تاتار و پارس اسپ
 پوند سترلینگ ارزش دارد). یک قطعۀ سواره 6الی  5کابل از  قابل خدمت در
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در کشورھای کھ مجھز با تفنگ ھای فتیلھ ای نیز یک بخش ارتش افغان است؛ اما 
سواره از طبقات بلند مردم ایجاد شده و دارای افتخارات و درجۀ نظامی میباشند، 

ون دسپلین ھند کمی محاسبۀ پائین گرفتھ شده و نسبت بھ سرباز بد این کتلھ در
بھا دادن بھ آن، توسط عین ترازوی توپخانۀ افغان ممکن بدون کم عالیتر است؛ 

 مقایسھ تخمین شود. بعضی برادران تیمورشاه گاه و بیگاه اغتشاشاتی را در
، اما قرار داشتھحکومت براه انداختھ و یکی از آنھا بنام سکندر در اغتشاش علنی 

تاکنون گردد. این شھزاده کھ میبدون تولید ھرگونھ اثرات خشونت باری سرکوب 
پسر خود را کھ بزرگ شده اند بھ  ندی خانوادۀ خود را مینماید، دواطاعت و فرز

ریاست کندھار و ھرات تعین نموده است؛ ھردوی آنھا در ھمآھنگی با پدر خود 
 زندگی نموده و توسط مردم احترام میشوند.

 
قسمت  گرفتھ و در ناقلین ارمنی کھ نادرشاه در جنگ با ترکھا اسیر تعدادبقایای یک

شده و بود، توسط احمدشاه بھ افغانستان انتقال داده گردانیده مستقر  شمالی پارس
بین خود بھ اجرای آزاد مذھب عیسوی  کابل مستقراند. آنھا با ازدواج در حاال در
شاه  انتوسط یک روحانی قومی اداره میشوند. آنھا کھ بحیث نگھبان و ھاجازه یافت

بودند؛ و آنھائی کھ زنده  مرحوم خدمت نموده و در تھاجمات مختلف او حاضر
حدود یکصد نفر رسیده بعضا توسط تیمور با عین ظرفیت استخدام ھ ماندند، ب

از تعقیب زندگی نظامی صرفنظر کرده و از آنجائیکھ این شھزاده  ند؛ اما ازومیش
، ارمنیان بھ تنگدستی بزرگی مواجھ ه استحفظ و مراقبت ارتش خود دوری گزید

یک محدودۀ  ادۀ خود در حوزۀ باالحصار زندگی نموده و درشده اند. آنھا با خانو
ھم با تمام صنعتی کھ  معین اجازه دارند کھ بھ مشاغل احتیاطی بپردازند. ھنوز

 قبیلھ بطور وسیع در اختیار خود دارد، آنھا یکمقدار بسیار نازل دریافت میکنند. با
اثر  شده است، در کھ از غم و اندوه فقر و تنگدستی برآنھا وارد یوجود شکایت

بھ ، را ترمیم کندآننمیتواند کھ  یخوبترین امیدو میر،  شرایط اسارتبار، مرگ و
فعالیت بی امانی جھت پخش گونھ یا نوع خود براه انداختھ اند: و بنظر میرسد کھ 
مصمم بھ تضمین نژاد خویش باشند، یک قسمت آن بدبختی  تا اندازۀ زیادی کاھش 

 یافتھ است.
 
تاکنون شرح داده شد، تقریبا زاید است گفتھ شود کھ تیمورشاه دارای آنچھ  از

بھ  یسال گذشتھ او کمترین توجھ 7جریان  تھور یا قوت ذھنی است. درکمترین 
داده است. این درست است کھ بھ نعملیات نظامی یا افزایش امپراطوری خود نشان 

یمانده در پارس کھ ھرھای باقامید دستیابی بھ مالکیت آسان یکی از بھترین ش
، تشویق گردیده هسربازان را بھ محاصره مشھد پایتخت خراسان فرستاد یکتعداد

است؛ اما تجھیزات رنجور ارتش او و جریان کند محاصره کھ سال قبل آغاز شده 
 .نیازمند است ھ و توانائیروحیبھ بود، بطور مساویانھ 
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 ؛حکومت مطلقھ استوار بودهاستبداد و بربنیاد عمومی بصورت عام حکومت افغان 
آغشتھ نیست. احکام زیاد ظلم ، با بیعدالتی یا با دولتھای دیگر آسیائیمقایسھ  دراما 

ست. نیمعاندانھ نیز و با کدام فرقۀ بیگانھ بوده او بندرت با خونریزی ھمراه 
کابل از حمایھ وسیع برخوردار بوده و حقوق خود  بازرگانان خارجی و داخلی در

نگھمیدارند کھ بندرت در یک کشور مسلمان دیده میشود. مجازات ای حیھ را با رو
مقابل ھ وجودیکھ اقارب شھزاده دسیسھ ھای زیادی ب و با اعدام بندرت دیده میشود
ست. چنین است اخون خانواده اش آلوده نشده ھ ھای او ب دولت طرح کردند، دست

پایتخت او  اقامت من در موارد متعددی بھنگام فضایل (اوصاف) تیمورشاه کھ در
است؛ بخاطر ترس از  شده است. رذایل این شھزاده زیاده جوئی اوبنمایش گذاشتھ 

جمع آوری عوائید ساحوی قویا  روحیھ درندگی و یاغیگری افغانان، اثرات آن در
بمشاھده نمیرسد؛ اما باالی خدمھ ھای سربازی و خانگی فشار شدیدی وجود دارد؛ 

ستد خود را بھ دادگاه  مباالتی داد و بازگانانی کھ از روی بیباالی پیشھ وران و 
را تضمین نمیکند کھ نظر این رسد، میربط بمشاھده  ھرچند بیکھ میبرند. حقایقی 

یا اینکھ او طوریکھ  باشدتیمورشاه یک موجود ترس آور برای دولتھای ھم مرز 
 درشود، شرق فکر  ستاره دنبالھ داریا باور کند کھ  بطور عادالنھ مستحق آنست
دست  والیات دوررود سند و گنگھا برآمده و حتی  یقلحظات غیرمترقبھ از طر

 بنگال ما را بلع کند.
 

شھزاده افغان از ضعف و نفاق ھمسایگان او مشتق این قوت عمده تصور میکنم 
شده است. اگر روسای سیکھا بیشتر نگران نفوذ افزایشی محلی خود نسبت بھ تمایل 

بسرعت حکومت و خوبی بھ  ن یک دشمن قانونی نمی بودند، میتوانستندمطیع کرد
تحت رھبری یک  یاننیروھای پارساگر ھند را منقرض سازند؛ و  در انافغان

ھ بتنھا محتمل است کھ بخش تجزیھ شدۀ خراسان ھ ، ندنآورده شو در فرمانده توانا
یوغ یک  ر زیرنیز دوباره دافغانان بلکھ حبان اصلی آن برگشتانده شود، صا

 . با صمیمانھ ترین پوزش از این نامۀ طویل...قرار خواھند گرفت خارجی
 

+ + + 
 

شده ام، آنرا بھ نیم قیمت بھ  محوای با تالش بیھوده جھت حصول پول حوالھ 
خداوند . خواھد کردحصول آن ایستادگی  درفروختم کھ ) میزبان گرجی ام(بگدافیر 

قسمتی از مذاکرات چون ببخشاید؛  امعیسوی  مرا بخاطر شک در درستی میزبان
معتقد  کھ از او خریداری کردم، مرا یمواد یکمقدارھای گزاف  مبھم و قیمت

 نداختن سریع مالمتی باالیاالبتھ صادقانھ نکرده است. رفتار من  باساخت کھ 
از اثبات بیگناھی است، خدمات انسانی را فراھم نموده و مبرا کھ چنین  شخصی
غ و نھ اثبات شده اصول بزرگ جامعھ است. این شک و تردید نھ ابالاز  نقض یکی

آن متوجھ و ذھن بوده تمام مراسم مذھبی خود معتقد ھ قویا بی کھ مردآیا است؛ 
با شام خود را  مانند گرجی ایکھ عبادات صبح واست، از مرگ موضوعات فراتر 

از شھدای مقدس را یاد و در دانھ ھای تسبیح خود یک لیست درخوانده صدای بلند 
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میکند، میتواند درعین زمان مشتاق چسبیدن بھ ھرگونھ مفاد دنیوی باشد؟ و حتی 
در (ظاھرنمائی)  یپوششخوشبختانھ چنین دھد. نیک پول خورد ھم بھ غریبان 

جوامع (بھ استثنای  است شدهتبدیل بیدوام  وپارچھ مندرس یک جھان متمدن بھ 
 .)داردجریان موفقانھ بطور اتینمایشدرآنھا چنین کھ  ذھبیم
 

 ترک کابل
 

یک جانب شتر برای و کرایھ  ھای مقدماتی جھت مسافرت با فراھم آوری آمادگی
 ، بھ دستھ ای یکجا شدم کھ بطرف کندھار میرفتند.گذاشتن اموالم

 
) فرسنگ از کابل 3بفاصلھ  بقایای یک قلعھ( قلعۀ قاضی بھ 1783اول سپتمبر در

ۀ زمین توسط فرسنگ فاصلافغانستان و تمام قلمروی پارس،  شبخ(دراین  رسیدیم
است  یشترانقافلھ متشکل از میل انگلیسی است). این  4محاسبھ میشود کھ حدود 

حرارت روز و میکنند تا افغانستان و پارس معموال بھنگام شب مسافرت  کھ در
ک حرکت کرده و صبح ھنگام در ی دومشام  ما در. تشنگی کمتر احساس شود
طریق کوھھای  . مسیر از)فرسنگ 5بفاصلھ حدود ( جلگۀ خشک توقف کردیم

 داشت.کم زراعت بود کھ  ه و نسبتا کم ارتفاع و منطقھ ایپراگند
 

شخص یک نقش  درمن حاال مطابق بھ مشورۀ بگدافیر یاد آوری است کھ ھ الزم ب
طری ھیچگونھ خدر اینصورت او اطمینان داد کھ  زیراعیسوی ظاھر شده ام، 

 ھای نادرست بر(یا پوشانیدن)  متوجھ من نیست؛ او ھمچنین گناه شدید تبدیل رنگ
دربرگیرندۀ شخصیت ل یدتباین بنیاد مذھب را شرح داد. اما بزودی دیده شد کھ 
و صبور مسیحیت ابتدائی در  مشکالت متعدد است. شاید ھرگز یک عضو بردبار

از فقط ؛ ه باشدبردنتلخ رنج  ھتک حرمت یا سرزنشچنین از بین غیرکلیمی ھا 
ترس دایمی بودم؛  شدت احترام عیسویت درمن از آن و  شھادت خود داری شده

تسلی بخش  باورسخت یا  اعتقادکھ از  یھا پیشبینی آسایشآزمایش یا آنھم بدون 
 رنجھای من اشتقاق کند.آنرا از کلیسا میتواند قوت یا اعتبار آمده و بوجود 

 
 آنرالذا  .کھ من اختیار کرده ام شاید برای شما نامعلوم باشد ینحوۀ مسافرتحاال 

مختص بھ ی . شتر)یک توضیح خشناما (توضیح میدھم طوریکھ مستحق آنست 
کجاوه بطور سست در عقب او  یک اقامت مسافران، دو نفر را انتقال میدھد کھ در

وسط کجاوه یک چوکات چوبی است کھ اطراف و پائین آن ت جا داده شده است.
فت عمق دارد.  2فت عرض و  2فت طول و  3ریسمان بافتھ شده و حدود 

سفر معموال شب ھنگام صورت گرفتھ  یات مسافران در کجاوه فراھم شده،ضرور
خود او باید فورا  ،و یگانھ محل استراحت است؛ با رسیدن قافلھ بھ قرارگاه

در باالی ری چشم نگھدامراقبت یا تدارکات، آب و سوخت را تامین کند؛ ھمچنان 
 ،عادت کرده ام این شیوۀ سفروجودیکھ با با من کھ مانع دزدی شود.  اموال خویش
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کنید کھ بسیار دردناک است. شاید شما فکر تمرین آن بوده و خستھ کننده نھایت 
 در مصایب ھستم،و ھای ناخوشایند  یا من مبتکر داستانبوده بیمورد شکایت من 

 میان میگذارم.  حقایق را دراین خش ساده یک بفقط شما حالیکھ برای 
 

عرض یکنیم فت بود؛ قد من کھ  و انچ 7فت و  2کجاوه دارای طول  جای من در
تا  است ضرور قوهانچ است، شما میتوانید تصور کنید کھ چقدر  10فت و  5حدود 
 دربگیرم. با شناسائی جانب دیگر شتر متوجھ شدم کھ  قرار ییچنین یک فضا در

دارد. ترس من بزودی با گریھ طفل و سرزنش  و یک طفل قرار یر زنآن یک پ
 ما نیز بھ بد اثبات رسید؛ این فشار متناوب تمام شب وقفھ نداشت. شترھ پرستار او ب

؛ توقع قدرت باعث شده بود کھ این حیوان بیچاره لغزان و رفتترین شکلی راه می
از اینکھ دستھ بھ مھد خود بیقرار باشد؛ بدخوئی شتر دوامدار نماند؛ چون قبل 

نماید، فورا  اخذبرسد، شتر کھ عادت دارد بار خویش را در یک حالت زانو زدن 
من آن  پس ازبلند شده، من و پرستار و طفل با وسایل مان بھ زمین پرتاب شدیم؛ 

تجربھ کردم کھ دارندگان عقیده چشیده و مشکالتی را مزۀ آن برای اولین بار 
 اسالمی با آن مواجھ اند. عیسویت در کشورھای

 
بدبختی این رانندۀ شتر، یک افغان نھایت خشن با زشت ترین کلمات مرا موجب 

باشد، برای من دانستھ و سرزنش نمود؛ او گفت کھ نمیتوانست متوقع بخت خوبی 
او برچسب ھ ھای غلط باید ب کافر یگانھ کسی است کھ تمام گام ،جامعھ این چون در

م کھ محل توقف ما، جائیکھ من از کردبح با لذت فراوان کشف زده شود. بھنگام ص
مرا ، تمام بدن مدنجات یافتھ بو و گرفتگی عضالنی رعوارض صداھای ناسازگا

 است.ساختھ بی حس 
 

بدون آن بھ زیرا کابل کوشش کردم یک خدمھ داشتھ باشم،  دربا درک حالت خودم 
آن مخالفت نموده و گفت کھ ھیچ مشکالت زیادی مواجھ خواھم شد. اما بگدافیر با 

 ،امر را بپذیرنداین  کسانیاگر مسلمانی حاضر نخواھد بود خدمت من را بپذیرد و 
خطرناک،  آن محوطھ (کجاوه) با جنبیدن درلذا د. دزدید ناموال مرا خواھ تمام

؛ شروع کردم با یک ارادۀ قوی و مواجھ شدن با تمام مشکالتخود را مسافرت 
او ھ ای رانندۀ شتر، پول بیشتری را نسبت بھ کرایھ معمولی برضابعدا بخاطر 

 پرداختم.
 

رسیدیم. منطقھ ایکھ بھنگام  )فرسنگ 5(بفاصلھ بھ غازی آباد سپتمبر  24صبح 
 .بودپراگنده و بصورت عام مزروع طلوع روز دیدم، دربرگیرندۀ کوھھای پست، 

کھ خود را  ی قافلھ)مانام رھن(دوران شخص حاال با تشخیص دستھ مان متوجھ شدم 
شتر منحیث کمک  5 وجا میزد، با خود یک برادر جوانتر از عین قبیلھ تیمورشاه 
 حمل کنندۀ مسافران است. بارشتر  2آن حمل کنندۀ اموال و  کننده دارد؛ سھ شتر
 با یک زن پیر افغان از عین قبیلھ یشتر در :ستاگفتن قابل  یکی از این شتران
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. بانو یک منازعھ قبلی با دوران نشستھ بودندنواسھ اش  و و دوبسیار مقبول ا دختر
درگیری ھوشمند پیروزی کامل بر راننده حاصل یک پس از  نموده و شروعرا 
باعث شد کھ سر صدای او تیزی مربوط بھ نژاد عالی بوده و  ؛ چون این خانمنمود
 .دیدرد آھ او ب

 
توقف کردیم. ھوای  )فرسنگ 4 بھ فاصلھ(نزدیکی یک قلعھ سپتمبر بھ  25بتاریخ 

سنگی  ۀکھ کوھھای پراگند بودشب بسیار سرد و منطقھ نشاندھندۀ یک جلگۀ لخت 
من بخاطر کافر بودن و نجس ھ . عدم پذیرش ھرگونھ کمک دوران بشتگی دایو ر
یگانھ ( جستجوی آب و سرگین خشک شتر کھ روزانھ در ساخت مجبور مرا ،بودن

م کھ افروختن آن درد شدیدی باالی چشمانم ایجاد برو )مواد سوخت این منطقھ
بعضا مجبور است قرارگاه خود  مادۀ سوختمقصد جمع آوری این ھ بقافلھ (میکرد 
. مگر خوشبختانھ با داشتن یک ذخیرۀ کوچک بسکیت، چای و شکر دھد) را تغیر

 کنم اولین بار در زندگی ام بود کھ بدون زحمت زیاد پخت و پز گذران کردم. فکر
م؛ چون در قسمت اول بودپشت خود افتاده  کھ کامال برم دبر یک جملۀ مبتذل بکار

من باعث توجھ اعتماد بنفس م وضع بھتری داشتم. شیوۀ اننسبت بھ ھمسفرسفرم، 
از تمام جوانب با چنان تحقیر ظالمانھ مواجھ  ،گردیدهبجانب من ھیئت مدیره  خشن
فصال پوشش کھ بسختی از انم میشدکمکی چنان خجل  ده و از درخواست ھرش

 کھ در اکثریت موارد آنرا رعایت میکردم. اسالمی خود افسوس مینمودم
 

و  کھ مرا متاثر میساختمواجھ نبودند ھای  جریان مسافرت با شکایت ارمنیان در
با  عمدتاو از اینکھ ؛ حساسیت زیادی نشان نمیدادنددشنام مسلمانان ھم از توھین و 
پھلوی این  درآنھا ، کمک متقابل میسر میشود؛ فرت میکنندمسا شان جوامع خود
شکل مردمانی را اختیار  ، یعنیدارند شیوۀ انعطاف پذیر دیگری نیزت، خصوصیا

ھندوان،  مانند میکنند کھ با آنھا مخلوط میشوند. آنھا را دیدم کھ با مردمان مختلفی
 اصول مذھبی بر کھ ؛ یک نژادیمسلمانان و حتی یھودان کار و مسافرت میکنند

نزدیک  معامالتنفرت آنھا عدم بایست مورد نفرت باشند؛ اما علت عمومی  ایشان
کھ یک ارمنی با تابعیت کامل تحمل یا تبسم مینماید،  تجارتی است. در معامالتی

 ه وشیومن با وجودیکھ  ھا یا حداقل زبانم شدیدا انزجار نمایم: با من باید با دست
برای تحمل  الزمھرگز شکیبائی اما ، نا آشنا نیستم اھ شرقیبرخورد نادرست 

از ابراز عقاید عامیانھ و ندارم، بخصوص را مسلمانان  ھایطعنھ ھا و  گستاخی
 ادیان دیگر. وید اعق در بارۀایشان مبتذل 

 
کمک در بار عدم من در امور آشپزی و یا بی مھارتی بخاطر خامدستی دوران 

پست و آدم یک مرا ، )دداردر ذھن او یک آدم مفید  کھ ییگانھ کیفیتنمودن شتران (
 اینافاده کند نسبت بھ پخش  د آنرا قویانمیتوان) میکردنموده و (فکر تصور محقر 

 باز جدیدبمب یک مانند این موضوع  ھستم. یگزارش در قافلھ کھ من یک یھود
کردن نوازش  از طریق ضد من بود، اما با تامین حمایھ خانم پیر افغان بر شده
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بصورت کھ ایم پیروزمندانھ با دوران مبارزه نمتوانستم  آنھاھ اطفال و دادن شکر ب
 زنانھ شده بود.تسلیم حاکمیت  عام قبال

 
 غزنی

 
برای مدت شھر این . ) رسیدیمفرسنگ 4بفاصلھ (غزنی بھ سپتمبر  26بتاریخ 
اریخ ت مطابقیک امپراطوری بزرگ و قدرتمند بوده و  پایتختسال  400تقریبا 

فرشتھ، توسط شھزادگان غزنوی و بخصوص محمود بزرگ با تعداد زیاد آثار 
. اما آه، چھ غم و اندوه وحشتناکی را ه استشکوه مزین و آراستھ بود مجلل و با

غرور انسانی  چقدر زود ھر جرقۀبا دیدن حالت مخروبھ غزنی احساس کردم، 
خراش"  ھای آسمان برججستجوی "قصرھای مجلل و  ! من بیھوده درفرو میریزد

بعضی کتلھ ھای پراگندۀ مخروبھ  ،ھا قبل با خاک یکسان گردیده م. آنھا مدتبود
شود.  ھیچ یادگاری از عظمت و شکوه قدیمی غزنی دیده نمی شده و ھای آنھا دیده
پای آن یک رود کوچک  نسبتا بلند قرار دارد کھ درباالی یک تپۀ  شھر در

وده ولی نام آنرا پیدا نکردم) جریان داشتھ و (مسیرآن بطرف غرب یا جنوب ب
آن حاال بواسطھ وجود ضعیف  اطراف آن توسط باغھای میوه پوشانیده شده است.

یکتعداد خانواده ھای ھندو حفظ گردیده کھ یک ترافیک کوچک را تامین و 
 احتیاجات یکتعداد مسکونین مسلمان را فراھم میکند.

 
حمود قراردارد، جائیکھ زیارت کنندگان از مقبرۀ م فاصلھ کوتاه از غزنیھ ب

رین با سافآنجائیکھ اعمال مذھبی چنین م جاھای دور برای زیارت او میآیند. اما از
زیارت این کھ  ردآنھا ھمراه است، نمیتوان فرض ک زحمت، طول و خطرات سفر

د مفا مقداریکممکن است وجودیکھ  : بااصالح کندیا قلب ھای آنان را ھا سر بتواند 
از ایشان یک مقدار قابل او ، گردد شمریداننصیب (از آوارگی ایشان) اخالقی 

بھ این نام و (ده حاجی گردی. طوریکھ نام آنھا کندتوجھ مزیت سیکولر اشتقاق می
ھمیشھ با یک  و )مکھ رفتھ و مقبرۀ پیامبر را دیده باشد کسی گفتھ میشود کھ بھ سفر

 لیباالترین روش اسالمی محسوب میشود؛ واحترام معاملھ میشود، چون قابل  نظر
 اگر یک گدا باشد، انبان او ھرگز پر نخواھد شد.

 
شاعر بزرگترین با اشاره بھ محمود و غزنی بزرگترین جنایت خواھد بود اگر نام 

 شاھکار درخشان شعرشاھنامۀ خود  فردوسی گرفتھ نشود کھ در یعنی پارسی
است. حفاظت  باقی ماندهبھ ارمغان  حماسی و زبان ناب کشور خود را برایمان
عمومی او را قادر  بخشندگی بعضابزرگان ھمیشھ بدوش شاعران نیست؛ اما 

ند. ضعف چسبش غالبا او را بھ نبرسا ثریاھای نبوغ خود را بھ  انحنامیسازد کھ 
دیده ایم کھ  خویشدنبال ھزینھ مزدوری کشانیده و حتی در سرزمین روشنفکری 

نگدستی او را بھ گور میکشاند. بخت فردوسی بیشتر مساعد بوده شرایط بد فقر و ت
محمود ھم در ستایش  و او شدهحمایت شاھی در دربار محمود داده او ھ باست: 
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بخاطر کوتاھی در وعدۀ شھزاده، شاعر بھ پارس ھنگامیکھ . و مسرفانھ می سراید
 ت میکنند.رقاب دلگرمانھاش حسین تاعالم سخاوت و در  شمیگردد، ھموطنان بر
 

اقلیم غزنی آنقدر سرد است کھ ضرب المثل شده و افغانان برایم گفتند کھ شھر 
جنوب  ی بطرفغزنی مسیرشده است. تشویش دارم کھ راه چندین بار زیر برف 
. )یک فرسنگ میل در 4بسرعت ( میل فاصلھ دارد 82حدود غرب بوده و از کابل 

؛ چون در نقشھ ھای ما فاصلھ و من مجبورم با تفصیل متوجھ این واقعیت شوم
جغرافیھ دانان فرانسوی یکتعداد  و حتیآن از کابل اشتباھا کم نشان داده شده  مسیر
 داده اند. کندھار قرارغرب  درآنرا 

 
این منطقھ با کوھھای  .) رسیدیمفرسنگ 5بفاصلھ ( کاتھیربھ سپتمبر  27صبح 

از علف  تی، چیز دیگری بجزاستثنای چند نقطۀ زراعھ ده بوده و بپراگنده پوشی
و با خمیرۀ خورده معطر تولید نمیکند کھ شتران آنرا با اشتیاق و  ھای خاردار

ایلک نشدۀ جو بشکل توپ غذای عمومی آنھا را میسازد. این حیوان بویژه دراین 
علوفھ  ھموار، زمین خشک و یمناطق مفید است، جائیکھ مانند افغانستان راھھا

 تر و زمخت حتی در مسیرھای درشتعام کمیاب است.  بصورت )از نفوس کم(
 800حدود  ھایخستگی ھای شدید را تحمل نموده و حتی بارشتر نیز گفتھ شده کھ 

شتر میتواند با  8بوده و آرام عموما شتران مزاج  .پوند انگلیسی را حمل میکند
زیاد یک ریسمان توسط دو نفر اداره شود. وقتی شتر با تشنگی  گر دربستن ھمدی
ترشح میکند کھ ذخیره آب خود  یبنفش د، از شکم خود یک مادۀ گوشتیمواجھ شو

را برمیگرداند و یا با اصطکاک در دھن گذاشتھ و رطوبتی تولید میکند کھ تسکین 
 موقتی بار میآورد.

 
کھ  ؛ اما اینکارمیکند کامال توقفما بھ ھدایت دوران ای دستھ سپتمبر  27بتاریخ 

با  کھ میکندالیش فریاد باو او با چنان تلخی و بلند  هپیرزن بود بدون رضایت قبلی
کھ بحیث  یمحالتدید  . شما خواھیدمیکندپت نمودن گوشھای خود از ساحھ فرار 

مناطق  و یا در بعضی قلعھ ھای مجاور ، نام خود را ازشودمی انتخاب توقفگاه
 .گیردمی آنجا غیرمسکون از بعضی مناظر یا برجستگی ھای موجود در

 
. ھوا حاال چنان سرد ) رسیدیمفرسنگ 6بفاصلھ (میرکوت بھ سپتمبر  29بتاریخ 

کھ در کوزۀ مسی  آبی 35و  34در عرض البلد بین  این موسم سال و شده کھ در
 جریان شب کامال یخ بستھ و منجمد شده بود. من آیزان بود، در

 
 . در) رسیدیمفرسنگ 6یک دشت بفاصلھ  در(موشیده  بھسپتمبر  30بتاریخ 

نصیب ناھنجار کمترین مواد معلوماتی یا سرگرمی میتواند  مسیر چنان ودنپیم
گونھ نعمت و زیبائی  باالی یک زمین دارای ھر درمسافرت با  . اماگردد انمسافر
ت او را از بین برده و بھشت او را بھ یک اشاید لذ کھ با من است ھمدمی، طبیعت
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این  درزن زیبا بود؛ جنس کامال معکوس یان یک دشت تبدیل کند. پرستار طفل گر
اگر یک کمی ھم پاک میبود من حق نداشتم ھیچگونھ اما مورد او گناھی نداشت، 

ھای او کھ با یک جریان  ز گپشکایتی از او داشتھ باشم و حتی ممکن بود بتوانم ا
، درنظرداشت این کیفیت زندگیبا  ولی، سرگرمی ای اشتقاق کنم. قوی ھمراه بود
طوریکھ از نزدیک . کھ او از ھرگونھ مراقبت و مواظبتی مبرا است بنظر میرسید

میکنم ھرگز  کثافت بوده و فکر ای هپیچیدکامال یک پلکان موھای او او را دیدم 
 ھرگز آب را لمس نکرده است. نیز روی اوشانھ نشده و 

 
 . ھوا درمرسیدی در یک مسیر لخت )فرسنگ 5بفاصلھ (تازی  بھ، براکتواول  در
 گرم و در شب سرد بود. جریان روز بسیاردر  اینجا

 
) فرسنگ 6بفاصلھ (یک قلعھ در باالی یک برآمدگی  ،کالت بھاکتوبر  2 بتاریخ
؛ و باستثنای دافغانستان بصورت عام منظره یک دشت را دار قسمت. این رسیدیم

 ھیچپیوست است، بھ محالت مسکونی کھ زراعتی کوچک ھای  زمینبعضی 
 زراعت دیگری دیده نمیشود.

 
. ھوای شب سرد و غم ) رسیدیمفرسنگ 6بفاصلھ ( یبھ تیراندازاکتوبر  3 بتاریخ
 اینجا نرمتر شده و حرارت روز شدید بود. افزا در

 
یک ناحیھ پرنفوس و  یک روستای کوچک واقع در ،تیاپ بھاکتوبر  4بتاریخ 
نسبتی کھ اقع است، اما تی در طرف راست سرک کندھار واپ. رسیدیم حاصلخیز

با  ورفتھ و مرا انتقال میداد، بھ آنجا او ، دو شتری کھ خانواده داشتخانم افغان  اب
وضع فروتنانۀ من چھ  این خانم پیر ازاز اینکھ احترام زیادی پذیرائی گردید. 

ش خودعزت خانواده آلوده سازی تصوری داشت کھ مرا از ھرگونھ تالش برای 
 ،بھ تمام حرکات خود دیدتفاوتی کامل  من یک بی در ا اینکھو ی مبرا میدانست

اندازۀ ھ اما حقیقت اینستکھ او کمترین حسابی از من نداشت، چون من ب ؛نمیدانم
نیز مزاج من بودم. آور  فضاحتعمل ھرگونھ اجرای  ناتوان شده بودم کھ عاجز از

 .مھرگونھ احساس دیگری مبرا شده بود ازکھ  آنقدر ضعیف شده بود
 

 کندھار
 

، جائیکھ ) رسیدیمفرسنگ 6بفاصلھ (یک جلگھ باز زراعتی  دربر اکتو 5 بتاریخ
. این فاصلھ داشتقافلھ دونیم فرسنگ از کندھار  و برای چندین ساعت توقف کردیم

میل و بشکل مربع  3حدود با پیرامون داخل یک استحکامات معمولی  شھر در
کھ ھند را  یمسیر شاھراھ با واقع شدن در . وبودپرنفوس و شگوفان قرار داشتھ و 

با پارس و تاتار وصل میکند، از مدتھا قبل بحیث یک مرکز بازرگانی تشخیص 
 شده بود.
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عمدتا از نواحی ملتان و  کھ در کندھار تعداد زیاد خانواده ھای ھندو مسکون اند

تجارت و ثروت خود را  ،بواسطھ دانش صنعت و بازرگانی بوده وراجپوت 
این بازار زیاد اند، جائیکھ آنھا  نیز درزایش داده اند. بازرگانان بخارا و سمرقند اف

حصص  کھ کندھار ساالنھ از ود مقدار زیاد رنگ را انتقال میدھندبھ مناطق خ
د. این شھر بطور وافر با تدارکات و قیمت ارزانتر کنمختلف ھند علیا تامین می

تامین میشود.  ،ب رود سند دیده امجانب غر نسبت بھ ھرجای دیگری کھ من در
انواع انگورھا و خربوزه ھا دارای مزه عالی بوده و با میوه جات درجھ اول اروپا 

با  وقابل مقایسھ است. تعداد زیاد دکانھای کھ توسط تاجران ھندو اشغال شده 
برخورداری کامل آنھا از آزادی ، نشاندھنده کھ برخورد میکنند رضایتی سھولت و 
 است. در کندھاریھ و حما

 
 18بھ او ساحۀ وابستھ بوده و گفتھ میشود کھ عاید یک پسر تیمورشاه حاکم شھر 

وضع عمومی مردم بتوان نتیجھ گرفت کھ این ؛ و ھم شاید از میباشدلک روپیھ 
اطراف و نواحی جمع آوری بدون ھیچگونھ خشونت فوق العاده صورت میگیرد. 

 ھای میوه و زراعت بوده و با جویبار با باغ کندھار دربرگیرنده یک جلگھ وسیع
آبیاری میشود؛ اقلیم آن در بین حرارت ھند و عالی کیفیت متعدد و دارای ھای 

 است.بسیار خوشگوار سردی غزنی 
 

یک منطقۀ کوھستانی  فرض میشود کھ کندھار درچنین بصورت عام در اروپا 
 کمتر از آلپنقاطی کھ نیم، ھای بلند کندھار صحبت میک و ما از کوتل شتھقرار دا

بافت . اجازه دھید این اشتباه عمومی را اصالح کنم کھ مانند تعداد زیاد نیست ھا
 منظرنما یا ساختھ و شما را مطلع سازم کھ  ھاکورموشھای مشابھی است کھ 

کھ با تقرب بھ  میدھدمنطقھ اطراف شھر جدید کندھار یک جلگھ وسیع را تشکیل 
ی پراگنده وصل میشود؛ اما آنھا دارای ارتفاع میانھ بوده و قلعھ کھنھ با کوھھا

 سازند. یا حد عمیق را نمیبرای دسترسی ھیچگونھ مانع دشوار 
 

برایم دو معرفی نامھ برای دو ترکی بھنگام ترک کابل  امبگدافیر میزبان گرجی 
بنام مسکونھ کندھار داده بود؛ یکی دارای یک دکان کوچک در بازار و دیگری 

ھ کاروانسرا بود. این شخص مرا بھ شیوۀ مودبان ا احمد دارای یک گدام درآغ
 غرور آن ھیچیک ازبا بودم، کرکتر یک عیسوی  درپذیرائی نموده و با وجودیکھ 

. او حتی ای خود دارندعقیده با مخالفان کھ معموال مسلمانان  و تکبری مواجھ نشدم
بمقابل  سفر مرا فراھم نموده وبھ دکاندار ھموطن خود ھدایت داد تا ضروریات 

 ھرگونھ جعلکاری محافظت کند.
 

غیرقابل عبور را پارس  مسیر وری یک قافلھ و تقرب سریع زمستان کھحرکت ف
د، مرا مصمم ساخت تا بطرف ھرات پیشروی کنم؛ باوجودیکھ میل داشتم سازمی
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(باشی شی با قافلھ بامورد سفر من  درمحمد  آغا .چند روز دیگر در کندھار بمانم
بھ رئیس یک جامعھ یا بوده و در فارس غالبا  یا رئیس در زبان ترکی بمعنی آمر
یک ھمراه برایم موافقھ نمودند کھ  ھم) صحبت نموده و حزب نیز اطالق میشود

توصیھ  فرماندهکند: این ترک خیراندیش بصورت رسمی مرا بھ مواظبت  فراھم
 مھربانی خاص بمن بود کھ فقط میتواند سفارش او بربنیاد نشاندادن یکبلکھ نکرد؛ 
م یک ھمراه مناسب پیدا کنم ستمیتوان اگریک تضمین نامھ حاصل شود.  در وجود

، چون میماندمکندھار جریان زمستان در کھ مواظبت خانھ داری را تقسیم کنم در 
ھنوزھم احساس مریضی آخری را احساس نموده و از بروز آن بعلت خستگی سفر 

ھرگونھ مانع کھ داشتم، و وضع نامساعدی ؛ اما براساس مخمصھ تشویش داشتم
 کھ توانستم یھای ولگرد ارمنییکتعداد با مسلمانان گردیده و با  نارتباط محلی م

 .ندآنجا بیابم، واجد شرایط بنظر نمیرسید در
 

راه بین غزنی و کندھار مطابق بھ مشاھدات تخمینی من جنوبغرب بنظر میرسید؛ و 
با ذخیره اندک چوب و آب بود. تعمیرات و منظرۀ بی ثمر یک ت عام منطقھ بصور

ھای قوسی  بعلت کمبود چوب مانند نواحی کابل از خشت خام ساختھ شده و با بام
 .بودنداز مواد ھمانند پوشیده شده 

 
 ترک کندھار

 
پیشروی  )فرسنگ 3بفاصلھ (و بھ کوبی بر کندھار را ترک کرده اکتو 8بتاریخ 
. میباشد ک روستای کوچک احاطھ شده بواسطھ یک جلگۀ حاصل خیزی کھ کردیم

میل بطرف شمال کندھار، بقایای یک قلعھ سابقھ بطرف چپ دیده  3یا  2بفاصلھ 
یک کوه سنگی دارای ارتفاع میانھ ولی شیب ناگھانی ایستاده ای میشود کھ در قلھ 
جانب  ھر کھ در باالی یک صعود سھل و آسان میل دارد این جا در است. جاده در

شکل بھ فکر من با کوھھای پراگنده و فواصل وسیع زمینھای ھموار دامنھ دارد. 
اروپائی کوھھا و کوتلھای کندھار را  اورب کھافغانستان بوده کوھھای  قسمت این

 بوجود آورده است.
 

یک  ، یک روستای کوچک در)فرسنگ 3بفاصلھ (انھ اخسکوا بھبر اکتو 9بتاریخ 
 قافلھ باشی دربھ علت باقی ماندن قافلھ ما  ندحرکت کُ . رسیدیمعت جلگۀ کم زرا

نادیده او کامال مرا  اینحالا ؛ باجرای بعضی کارھای تجارتی بودبخاطر  شھر
زیرا ھر شخصی کھ از دین من میدانست، حتی بھ لباس من تماس ، گرفتھ بود
 .نمیکرد

 
بھ عوض میکرد، حاال  با من ھمنوائیورد یک ھمراه کھ باید م دربخت بد من 

سروصدا اھل مباحثھ کالمی و بسیار پر یک پرستار سرزنش کننده و طفل گریان، 
بعضی ، خود و ھمسایھ ھایش ازرضائیت عدم با داده است. این مرد ژولیده 
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بین  کھ دررا از بر کرده بود و قیاس ظریفانھ  انھابتکاردستگاھھای کتابھای 
 را ایجاد کرده ینادرست ه وتحریف شد بین آنھا فھم و درمقام بلند داشتھ مسلمانان 

شوخ طبعی سرشار و با انگیزش لذات آشکارا با  . حتی شعرھای حافظ کھاست
آنھا در وصف محمد و مذھب او قرائت میشود. این ، توسط است سروده شده فانی

 بود، اما از ضیاع ھیچ وقتی بخاطرمنطقدان متعصب برای سایر مسافران آشنا ن
دریغ ننموده و با دیدن من بحیث یک بر سر من ش فروشگاه موقوفات خود نمای

 .را متوجھ من نموده بودموضوع مطلوب، تمام قوت خود 
 

. اما بودم اووعدۀ خدمات  وعربی (خیاط)  خدمات یک مسافر تامین شغولمن م
 علت خوردن نان یک کافر سخن گفت،ھ منطقدان از انتقام مسلمانان باین وقتی 

ه گیری کنارآسان معیشت یک  دورنمایاز با این تھدید منطقدان مذکور شخص 
مرد بیچاره، گرسنھ و تقریبا لخت با خطر و نگرانی از تحمل چنین یک این  کرد.

طوری زندگی کند کھ خوش خدا خواست و وظیفھ خود را ترک گفتھ خشم شدید، 
را پیش بینی م مسلمان ظالروز اذیت این  20من برای مدت براین  بیاید. بنا

یک عمل عقیده داشت کھ  یرانۀ خود،شر آگاھی از اعمالمیکردم، چون او بدون 
 .فوق العاده شایستھ را انجام میدھد

 
 بھ حوض مدد خان رسیدیم بعدقافلھ حرکت کرده و صبح اکتوبر  10در شام 

و منطقھ باز، دارای خاک مخلوط ریگ سبک و ِگل  ) کھ یکفرسنگ 6بفاصلھ (
 کھ در مالحظات راه بین کابل و کندھار ذکر کردم.بودند بتھ ھای  ھماننندۀ تولید ک

 
. )فرسنگ 6بفاصلھ رسیدیم ( نخود؟) چمپاره (کشکی خاک بھاکتوبر  13بتاریخ 

 آخر دیده نشد.  دو روزاین جریان مسافرت  ھیچگونھ عالمۀ مسکن در
 

وستای بزرگ ، یک ر)فرسنگ 7بفاصلھ رسیدیم ( گرشکبھ اکتوبر  14بتاریخ 
خوب جریان دارد؛ دو روز آن یک جویبار کوچک آب در دامنھ ھای  دار کھدیوار
جمع آوری شده مالیھ یا باج اینجا توقف کردیم، جائیکھ از بازرگانان و مسافران  در

منطقۀ  خویش را نیز تامین کردیم کھ از طریق یکرف امصو و ذخیرۀ تدارکات 
قبال مرا کھ م ادھندۀ  آزارگردد. ھمسایۀ اھم میفرامتداد یافتھ بطرف غرب  ی ودشت

زیاد کفایت و ستایش  واز دو خدمھ ام محروم ساختھ بود، پس از التماس زیاد 
را مالیم ساختھ و از نفرین  ممقابل خودھ ظرفیت او، موفق شدم نارضایتی او ب

نان یک کافر را بخورند. او کھ از روی مجبوریت بتوانند دست بردارد  ئیآنھا
از یک سلمانی گردید؛ کسیکھ میخواست موی من مانع استفاده وضاحت  ھمچنان با

قرار سرزنش مورد با زبان خشنی  شمن را اصالح کند، بخاطر نجیس شدن سر
، پاک سازد(چرخکاری) زیادی  ساختھ شد تا تیغ خود را با کارو مجبور گرفتھ 

 پرداخت پول متوجھد. با عیسوی پرداخت گرد اینتوسط نیز  ھزینھ آنطوریکھ 
کھ ، برایش گفتم برخورد میکردمبا او تشریفات کمتری با کھ حاال شده و  منطقدان
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شده آلوده من کند کھ شاید با تماس  تطھیرھم تا پول را را نیز مجبور سازد  تراشنده
ضایع بزرگ آن در چرخ فلز از البتھ نیمی منحیث احتیاط افزودم کھ اما د؛ باش

گفت کھ من برایم او  را بی اعتبار میسازد.ام سکھ ھای اسالمی تممیشود، طوریکھ 
و شده شتر جا داده ش با من در یک بخت بدبوده و از  یک کافر اصالح ناپذیر

 .نخواھد یافتترس دارد کھ ھرگز از بار چنین گناھی نجات 
 

 ملتان ھای گرسنگی عاجل مرا صاحب خدمھ سومی ساخت کھ از مسیرحاال فریاد 
ر خراسان بھ زیارت مشھد برود (کھ دراین روزھا پایتخت مشھو ستمیخواآمده و 
 باعث این حج ازدرجۀ تعصب یا اعتقاد مذھبی چھ اندازه باشد کھ کنید  فکراست). 

یک ھای چنان فاصلھ دور شده و او را در مقابل بیرحمی زمستان و نا ھنجاری 
و  نھ کفشی در پاھا ،تدر پش یپوشش چندانآنھم نھ  است؛ مردم خشن تقویھ کرده

وجودیکھ من برایش یکمقدار کاالی گرم و غذای اساسی  بادر جیب.  یپول نھ ذرۀ
 ھمرای دستھ ما قدم بردارد.ھ نمیتوانست ببازھم دادم، 

 
 گیل بالسامبروز المیالی د نسیمای متینی مانبود کھ دیگری جانشین او کشمیری 

بخاطر ازدیاد ارزش خدمت او کھ  ائی اش بزرگ و سرکش بود.و تا حد توان داشت
یک کافر خوردن نمک  داد کھ بارا شرح  مجبور بودم بیشتر بپردازم، او گناھی

؛ اما بزودی دریافتم کھ ھیچ محدودیتی در غذای او وجود ندارد. مرتکب میشود
در ما این موضوع اقایل اند، برای نمک اکثریت ملل آسیائی یکمقدار معین تقدس 

طوری صحبت آنھا از نمک ، دارد ترین درجھ حرمت قرار ا بلندتبین مسلمانان 
نمک آقای خود را  اروپائیان از نان. گفتھ میشود اگر یک خدمھ ایمیکنند کھ 

یاد  یا آلوده کنندۀ نمک او "نمک حرام"بنام سپاسی شود، خورده و مرتکب نا
چنین فکر میکنم یگانھ اصطالحی است کھ توسط مسلمانان جھان برای  .دشومی

 گفتھ میشود. یمتخلف
 
بھ نمک کیفیت شوم نسبت داده شده بدشگونی یا بارۀ  ذکری درمیخواھم اینجا  در
خود داشتھ باشم؛ اگر بطور تصادفی  کشور در ) توسط عوامبعضی موارد در(

کھ شر متعاقب آن  می ریزندباالی شانھ چپ  از راآن د، یکمقدارشو ریختانده
کھ از طبقات پائین رعایت میشود ی کسانی توسط حتراسم ماین برطرف گردد؛ 

 ھای قبلی را نمیتوان بھ راحتی برداشتت یا ا. خاطرندراجتماعی بسیار فاصلھ دا
 میگردند؛ بخصوص درتبدیل آنھا غالبا بھ مفکوره ھای پایدار  زیرا ،ساختدور 

 مستعمل جھان منزوی شده اند.ھمگانی یا از راھھای بین کسانیکھ 
 

) فرسنگ 7بفاصلھ ( دشتیک در  یشاه نادر، قرارگاھ بھاکتوبر  17بتاریخ 
فت  20مربعی است حدود بشکل . این ذخیره توسط نادرشاه اعمار شده و رسیدیم
داشتھ و فراختر از حاشیھ آب جای  باالی پایھ ھا قرار باالی آن تراسی بر کھ در

 مناسبی برای آرامش مسافران فراھم میکند.
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(باوجودیکھ آب آن گوارا  ) رسیدیمفرسنگ 5بفاصلھ (شوراب  بھاکتوبر  18در 
اطراف این قرارگاه پراگنده است، اما ھیچ  ؛ بعضی نقاط مزروعی دربود)

 روستائی دیده نمیشود.
 

جائیکھ فقط یک اما یک دشت،  محل توقف دررسیدیم،  لنگیراه بھاکتوبر  19در 
 چشمۀ ضعیف آب را یافتیم کھ بزودی خالص شد.

 
دامنھ  ، یک قلعھ مخروبھ در) رسیدیمفرسنگ 6بفاصلھ ( دالرام بھاکتوبر  20در 

در منظرۀ نایاب این (ھای پراگنده  یک جویبار کھ در حاشیھ آن بعضی درخت
 اما اطراف آن نازا و غیرمسکونی است. ) دیده میشود،سرزمین!

 
خود را  آفتاب شعاع. این روز ) رسیدیمفرسنگ 7بفاصلھ (بکوا  بھاکتوبر  21در 

را  یبا قوت زیادی تابانیده و زمینھای کھ فقط ریگ لخت داشت، حرارت شدید
سست نفس میکشیدم، یک پوشش بسیار  بازتاب میداد. ھنگامیکھ من در زیر

او را ، ھ، ھیچ سایھ بانی نداشتاست یک سید ترکمنکھ ھمسایھ من مشاھده کردم 
 روبرو است. یو با عذاب شدیدآفتاب زده 

 
عوض ارایھ ھرگونھ کمکی بیک ھ و بشتھ میکردند کھ او جن دا ن فکرمسلمانا

من  دانشمندده با شیطان مفروضھ شروع کردند؛ بخصوص ھمراه گفتگوی فوق العا
داد تا از بدن یک مومن حقیقی خارج میچرا بھ شیطان فرمان  بھ شیوۀ بیچون و

ھ بھ عربی و آھنگ وجودیک با و اثری ندارداو با دیدن اینکھ فرمان من شود؛ اما 
از زمین، وصوف با بلند کردن م منمیخواند، تقاضای مداخلھ کردم؛  یشدید
فرو کردم. سید کمقدار آنرا از طریق گلویش یپاشیده و  او کمقدار آب را بر رویی

یک گیجی  تکان باعثشدت بزودی مفاد طبیعی این شیوه را احساس کرد؛ اما 
کھ این ، طوریگفتمیسخن  یزبان متناقض جریان با یکاین  درگردیده و موقتی 

 د، نھ یک تاتار.میکرد کھ یک شیطان صحبت میکننظریھ را اثبات 
 

با روحیھ، شدیدا سرزنش  بسیاررجزخوانی  شریر را با یکیطان منطقدان ما ش
با تکرار داد کھ می اخطاراو ھ داخل بدن یکی از اوالدۀ پیامبر شده و بکرد کھ می

ھنوز . حالت داغان حواس سید آن ھویدا گرددپای شکافتھ  عقیدۀ (کلمھ) محمدی
ا کف زدن ھمراه ب) خود را کش کرده و چلم؟پایپ (متعادل نشده بود، تا اینکھ 

 .از ھم گسیختخود را بر زبان رانده و تمام روابط شیطانی را  کلمۀاطرافیون، 
 

ھمراه اذیت . این شام )فرسنگ 5بفاصلھ  یدشترسیدیم (گرماو  بھاکتوبر  23در 
یک با یکتعداد تاجران ھندو بطرف فراه رفت (کنندۀ من دستھ ما را ترک کرده و 

 ایوز قرار دارد).میلی جنوبغرب در 50یا  40کھ بفاصلھ  شھر افغانی قابل توجھ
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مھتابی، زمان کوتاه داشت؛  مانند اکثر شادیھای زیر اما شادی من از این آزادی
 سپرده شد.از او تر  مضر سیاربموجودات بھ او چون جای خالی 

 
تحمیل کردم؛ بشما اینکھ مقدار زیاد داستان شخصی خود را  حاال خجالت میکشم از

ن سفر میکنم بی محتوا آ آن فکر میکنم موضوع من مانند سرزمینی کھ در غیر در
عقیم و مقابل یک چشم خستھ معلوم میشود، یک جلگھ وسیع  خواھد بود؛ آن چھ در

وجودیکھ  با. است ا بندرت محلی برای سکونت انسانریا و چوب و ینازا، بدون د
 کھحتی در بھترین حالت صی اکثرا بیھوده گوئی پنداشتھ میشود، روایات شخ
ھم باشد. شما ممکن است از حکایات من یکمقدار شگفت انگیز حوادث دربرگیرندۀ 

ز صورت  چیزی بیشتری بجز ای بدست آورید کھ ھاانسانخصوصیات از معلومات 
بود کھ قبال ذکر کردم کھ در خیاط رب ھمان عد. ھمراه بعدی من ندارنانسانی 

چند شب شد. نشانده  ش در دستھ مابازرگان کمک یکی از ھموطنان ھکجاوه خالی ب
بین منطقدان و خیاط  درمکالمھ ای قبل، وقتی فکر کردند کھ مرا خواب برده است، 

کھ اشیای مرا دزدی کند؛ این مشوره با  یدگردقاطعانھ ترغیب و خیاط آغاز شده 
بین طبقات پائینی مسلمانان شایع بوده و آن  کھ درمیشود تقویھ اصل یا قانونی یک 

خیاط نیز این اینکھ حمالت باالی اموال یک کافر شایستھ و قابل ستایش است. 
با یکجا نمودن او . لذا کردمشوره را قبول نموده و اجرای این خدمت را وعده 

 ؛ امانمودآغاز را باالی اموال من سریع  یک حملۀ، شمذھب خودو منافع جھان 
ه ھای بعدی او موفقانھ بود کوششفکر میکنم . گردیدنظارت دایمی من مانع آن 

شیوۀ . این خویش متوجھ آن شدماسباب رخت و در ادارۀ من ، طوریکھ است
ز بھ رنگھای متوجھ خطر بوده و ھر روھمیشھ باعث شد تا خیاط غارتگری 

 .بود عیسوی منکسوت یا لباس ناگوار نتیجۀ  کھ قویتری بنمایش گذاشتھ میشد
 

 مرزھای خراسان
 

. یک روستای پرنفوس ) رسیدیمفرسنگ 6بفاصلھ ( غیرانی بھاکتوبر  24در 
روز بعد را در آنجا توقف کردیم تا باج در جوار یک جویبار کوچک آب.  داردیوار

را تدارکات برای یک مسافرت سھ روزه در دشت ر و ساینموده را پرداخت 
م. خدمھ کشمیری من از دیمیرسی مرزھای خراساناینجا تا بھ  کھ ازخریداری کنیم 
نھ عبادت میکرد و نھ شستشو؛ اما بود. چون برا مذھبی کامال ماجرای مراسم 

 ھای مرا دزدی میکرد، او لباسخیاط ھنگامیکھ بسیار زیاد معتاد بھ دزدی بود؛ 
ی بواسطھ خدمات او این عمل او تا اندازه اآنھم مشغول دزدی خوراکھای من بود. ب

ی در آوردن آب و سوخت، پختن کیک و جوشانیدن تالش زیادکھ  جبران میگردید
 قھوۀ من میکرد. 

 
چون . )فرسنگ 5بفاصلھ  یدشت(خاشرود؟) رسیدیم (خوش  بھاکتوبر  27در 

او انتقال) بطور منظم تادیھ نمیشد، صندلی  واگذاری (حمل یابرای  خیاط پرداخت
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گردید، باز برای فروش گذارده شد کھ توسط یک مسلمان ھندوستانی خریداری 
 سفرزن و خانواده خود را در جوانپور بنارس گذاشتھ و برای زیارت مشھد کسیکھ 

 کھ قبال سرباز غارتگری بوده است، تقریبا بطورزاھد  سلمانمیکرد. از دھن این م
اجرای واقعیت میتوان گفت کھ او در  میگردید. درجرا اعبادت کامل ینقطع ال

اینرا عبادت و گریان میکرد؛ مناسک خویش زیاده روی میکرد، چون بطور مداوم 
وجود  باشندگان آن بادر کشوری تصور کرد کھ خارق العاده میتوان یک شخصیت 

 رت یک کوچھ را عبوراجتناب از خطر یا خستگی در تعقیب ثروت و لذت بندعدم 
، در جھان ایجاد شدهمختلف آموزش و مذھب  ھ یک کلیسا نگاه کند. مفاھیمکرده و ب

جانس تعدم چنان یک باعث گردیده و ھای مختلف حکومتی  ظامندر واقعیت، اما 
چنین بنظر ت مخالف گرایشا اینپژوھش  ایجاد نموده کھ دررفتار مردمان در 

 باشند. )متمایزاگون (گون تآنھا باید موجوداکھ میرسد 
 

 .)فرسنگ 7بفاصلھ رسیدیم (قرارگاھی در یک دشت چ اگیم بھاکتوبر  28در 
 

در مرز والیت خراسان و   داراوکال یک روستای بزرگ دیوار بھاکتوبر  29در 
ھ باشندگان اینجا مناسب است گفتھ شود ک در .رسیدیم کامال مسکون توسط پارسیان
کشورھای خارجی مانند  شان وطن خود در ان آنھازسربا پارس اصلی، بخصوص
واژۀ مرکب ترکی و بمعنی یک کھ قزلباش شد  ھم گفترایبنام قزلباش یاد میشوند؛ ب

قرار  کھ در باالیش یک پارچھ سرخمنشا گرفتھ از کاله پارسیان کلھ سرخ بوده و 
 است.داشتھ 

 
یک رسیدیم (ربوش شی بھاکتوبر  31در  کامال توقف کردیم.اکتوبر  30 بتاریخ

 7بفاصلھ رسیدیم (زیارتگاه  بھ اول نومبر. در )فرسنگ 6قرارگاه دشتی بفاصلھ 
با دامنھ ھای کھ بقایای بعضی گورھای  یک روستای کوچک در )،فرسنگ

 مذھبی دیده میشود. ساختمانھای
 

 ھرات
 
 اچ. راه از کندھار بھ گیم)فرسنگ 3بفاصلھ نومبر بھ شھرھرات رسیدیم (دوم  در

آنجا تا ھرات فکر میکنم تقریبا یک مسیر  بود؛ از شمال - بسمت غرب یا غرب
منطقھ این کھ ھنوز ھم نمیتوانم انحراف فوری مسیر را گزارش دھم.  میباشد شمالی

و با ارتفاع متوسط برھنھ  ،سنگیپراگندۀ کوھھای دربرگیرندۀ و کامال باز بوده 
 عی تولید کنندۀ چیز دیگری بجزسبک و ریگی بوده و بصورت طبیآن است. خاک 

 از بتھ معطر قبل الذکر نمیباشد.
 

کھ با تعداد زیاد چشمھ ھای آب  دارد ھرات در یک جلگۀ فراخ و گشاد قرار شھر
؛ تعداد زیاد روستاھای وجود داردپلھا  آنھا بعضی ازروی  وجاری متالقی بوده 
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باشد کھ  یمسافران میتواند یک منظره زیبای برای احاطھ شده با کشت و زراعت
 د.اشھای افغانستان خستھ شده ب چشم ھایشان با دشت

 
منزل میکنند؛ آن  درکھ فقط مسافران ی برد رھنمای قافلھ ما را بھ کاروانسرا

 قسمتاین  تماما بواسطھ بازرگانان مسکون اشغال شده است. درآن ی دیگر ھاجا
معلومات دادم کھ من یک کرده ومختصرا برایش  من یک ارمنی را پیداکاروانسرا 

میگردم: اما برای امنیت شخصی  اروپائی بوده و از ھند بھ کشور خویش بر
در مورد و تردید ھرگونھ شک رفع کردم. بخاطر  ختیاربیشتر، نام یک ارمنی را ا

 یک یراکھ بگدافیر گرجی در مورد من بای را نشان دادم حقیقت رابطھ ام، نامھ 
ولی میل از ھرات زندگی میکند.  40حدود  یروستا یک ارمنی نوشتھ بود کھ در

دوستانھ او  روابطمحتاج پول نبودم، احتیاج زیاد بھ یکھ وجود باکردم  همشاھد
فرقھ ما و بخصوص وقتیکھ تنھا  گوناگونداشتم، چون او باید بخوبی از مشکالت 

 با و هشنید باشد. ارمنی سخنان مرا کمترمطلع مردم متعصب خراسان  بین د درنباش
آشنائی من و فکر اینکھ تمام وجودیکھ تمام قدرت نطق من متوجھ او بود، با سردی 

در گشت و دور رفت.  از من بربدون ارایھ کوچکترین مفاھیم مدنی ، ردمفادی ندا
رفع بزودی نارضایتی من متوجھ خصوصیات ارمنیان بوده ام  ی کھموارداغلب 

 یاصول عامبا درنظرداشت قگی این مرد احتیاط کاری و بی عالبا شده و توانستم 
 شتی کنم.آکھ این فرقھ دارد، 

 
 کوچکترین بخش درمشغول تجارت نژاد موجود ارمنیان مانند یھودان بدون استثنا 

حصول از  ،ستی خدا حافظی نمودهدوروحیھ میھن و و مدتھا قبل با کشور بوده ھا 
یعنی گری ندارند؛ ضعف کرکتر چیز دی ھرگونھ دانش محروم بوده و بجز از

ھای  قسمت ؛ آنھا دراند ، چاپلوس و غیرصادق(ماھر) بصورت عام صنعتی
استثنای مستعمرات ھ کھ ب ئیھا، جاندشامیبمختلف ترکیھ، پارس و ھند پراگنده 

بی اھمیت (ناچیز)، توھین شده، حالت و غالبا در انقیاد محتاطانھ یک  درانگلیس 
و ایجاد  وضع و موقعیت خویشتنبرای تسکین . زندگی میکنند مظلوم و غارت شده

م را وپشتکار مدا وانتقاالت ، راھھای مختلف قومیاھمیت  عزت وتعویض قدرت، 
ر ثروت خویش اندازه مقدا اخویش را بھمواره راحت و خوشی و تعقیب نموده 
بین  میشوند حتی در با حساسیت کم در مورد دوستی، بندرت وادارمیگیرند. آنھا 
مایل جامعھ  و خوشیت الذبرای ترویج ھ کمک متقابل بپردازند و یا خودشان ب

تعداد کھ آنھائیباشند: ارمنیان دراین روزھا بھ دو طبقۀ عمومی تقسیم میشوند؛ یکی 
در  شان دیگرتعداد ؛ زندگی میکنندسلطۀ ترکھا زیر د بوده و در یابسیار زشان 
 .اند پارس

 
برای مسکن ارمنیان بنیاد  شاه عباسفورا توسط اصفھان  در جوار لفھشھر جُ 

یک مردم تجارتی و  کھ برای سلطنت او از مفادیدرنظرداشت گذاشتھ شد، با 
ھ باو گفتھ میشود ، برایشان حمایھ فراوان و لطف زیاد داده بود. بوجود میآید معتدل
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سرمایھ گذاری ماجراجوئی ھای ایشان بھ کشورھای خارجی و آنھا در ھماھنگی 
جلفھ  درایشان را در تعھد با رفتار خوب ، اما ھمیشھ خانواده ھای ه دادایشان اجاز

واقعی آن شھر یا شاخھ ای ونین جلفھ و از مسکناقلین میداشت. ارمنیان ھند از  نگھ
وارد و ا در زبان پارسی مآنجا مسکون بوده و تما ال درواز خانوده ھای اند کھ ا

قبل تامین کنندۀ تجارت مھم با ھند  مدتھا متبحر اند. مجاورت خلیج پارس کھ از
امید  شانبرای بیکبارگی ھ مورد عالقھ ارمنیان بوده کھ منطقطبیعی  بوده، بطور

ت بفکر قاست.  آنھا ھیچورا داده سریع توانگری و مفادات یک حکومت معتدل 
خانواده توانستند آزادی ثروت کافی،  ھبرگشت بھ پارس نبوده اند؛ اما با دستیابی ب

 . ایندخود را با پرداخت پول زیاد خریداری نمھای 
 

، شما از کھ امیدوارم اضافھ گوئی نکرده باشم ارمنیان خصوصیاتبا توضیح 
تعجب نخواھید کرد. اما حاال  مزاج و نحوۀ پذیرش برادرعیسوی من در ھرات

بدون و جامعھ مسلمانان شوم؛ با دیدن آن میخواھم با برداشت منصفانھ داخل 
تمام  عقیدۀ خود شدم. دریا فدائی شھید آن بود کھ من مفاد، مثل  افزودن یک

استثنای کاروانسرا کھ ھ من منحیث یک مسلمان شناختھ میشدم، بحصص شھر 
ارتباط با اشخاص  ؛ چون پارسیان درقرار داشتمانقطاع  مورد توھین و تمسخر بال

بیشتری برخورد  دیگر مسلمانان با ملحوظات ۀدارای عقاید متفاوت نسبت بھر فرق
یک چاه عمومی آب بکشم، بمن گفتھ میشد  من حتی اجازه داده نمیشد ازھ میکنند. ب

ر از یک ارتفاع و بدون تماس پُ ی توسط شخص وتا کوزۀ خود را در زمین بگذارم 
، میکشیدمرا آب . وقتی من انتظار این کھ برای این مقصد استخدام شده بود شود

و میدانستند کھ من یک آدم نجس ھستم،  هکاروانسرا آمدبچھ ھای شھر کھ بنوبھ بھ 
 و ناپاک من برایشان نشان داده شود دور من حلقھ زده و میخواستند تا حصصھ ب

بدن من ناپاک است. سراپای تمام بسیار مایوس میشدند وقتی برایشان گفتھ میشد کھ 
مورد آداب و  مسافرت من تا اینجا اگر مفادی ھم نداشتھ است، عقیده قبلی من در

اصالح کرد و بعالوۀ مستحق بودن بھ آن بی احترامی حمل و را نزاکت مسلمانان 
انتقال، بھ صداقتی کھ تا اندازه زیادی در بارۀ باشندگان قلمروھای شرقی خود 

 ابراز میداشتم.
 

 ، ممکن درهآیا یکی از اصیل زادگان ھندی ما با قدرت کامل، نشستھ بر یک کجاو
و حیوان را  آدمکھ ھر  چوبدار و نوکدار، احاطھ شده با دستھ ھای باالی یک فیل

آیا میتوان این کند:  راه را عبورنموده و این جرئت میتواند پراگنده میسازند، 
 خودجایگاه شخص را بصورت آنی بھ ھرات انتقال داد، او با چھ سرعتی از 

ود را ترک وقتی محل سکونت خ ھرمن . گردیدارزش خواھد بی شده و محروم 
بھره مند از تمام امتیازات آن کرده و با ریاکاری خود را مسلمان قلمداد میکردم، 

کھ دربرگیرندۀ مردمان مختلفی بود، تشویش کمتری برای کشف  ؛ و شھریمیشدم
میگشتم، تکرارا را خود مکانھای غذا خوری و افشا وجود داشت. من روزانھ 

ند، ا(افواھات) و اغلبا ساختگی بوده  جریاندر روزانھ  اخبارئیکھ تمام ھاجا
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آن یک پایھ  مرکز دکانھای سلمانی ھرات کھ ظاھر پاکتری دارند. دربشمول 
آماده عملیات، و  ؛دارد باالی آن یک پیالھ آب قرار سنگی کوچکی ایستاده و در

 گردیده اند. ریش تزئین  یاطراف دکان کھ با آئینھ ھا، تیغھا و شانھ ھا
 

نداشت، مجبور بودم آنرا در بیرون جستجو کنم؛ وجود ھیچ لذتی آن  درکھ اتاق من 
افغانستان و در ماندم. نمی ناکام نیز و معلومات  تامین مساویانھ سرگرمی و در

برای سرگرمی نداشتھ و وجود ھای برای فاحشھ ھا والیات شمالی پارس مکان 
پارسیان . خواندیا آواز بکند رقص اجازه ندارد کھ ھیچ زنی نیز  مردم عمومی

آنھا نفرت  شمالی از مسلمانان ھندی بعلت ھرزگی و انجام ندادن مراسم مذھبی
در حالیکھ آنھا صرفنظر از د، میباشننام  این مردم معتدل و متین بسیار بد .دارند

ھر شغل و پیشھ ایکھ مشغول اند انواع فریب ، در دینیعدم اجرای مراسم ظاھری 
نامیکھ ( در ھند این حقیقت شناختھ شده است کھ مغولھا و رذالت را بکار نمیبرند.

انداختھ و بھ  عبای شمالی خود را دور )بھ تمام مسلمانان خارجی اطالق میشود
 با استھزا میخندند.احکام دینی خویش بھ اند کھ ی تبدیل شده و رسوا فاجران بدنام

 
تجارت  ھرات شھر کوچکتری نسبت بھ کندھار است، اما دارایبا وجودیکھ 

برتری است؛ بازارھای آن یک کوچۀ طویلی است کھ با یک بام کمانی پوشیده بوده 
و متشکل از تعداد زیاد دکانھای دارای اموال مختلف است. نان، برنج، گوشت با 

؛ ، پیدا میشودمقدار زیاد میوه جات و سبزیجات کھ ھم ارزان و ھم فراوان است
و  ریشود، آنقدر با تولیدات روستاھای مجاور پُ بازار عمده کھ ھفتھ ای یکبار دایر م

است. تکھ ھای  طاقت فرساطریق آن مشکل و  عبور و مرور ازمیشود کھ مزدحم 
زیاد آن کھ البسھ و پوشاک  قوی درشت پشمی در نواحی مجاور تولید شده و مقدار
میشود؛ روجامھ ھای پوست  ساختھ میشود، بھ حصص مختلف پارس شمالی صادر

دکان آویزان بوده و توسط تمام  ھر کھ پشم آن در داخلش است، تقریبا در گوسفندی
طبقات مردم در موسم زمستان استفاده میشود. یکمقدار کم امتعۀ اروپائی از طریق 

اردھا، خلیج پارس بھ این شھر آورده میشود کھ متشکل از البسھ فراخ فرانسوی، ک
آنھا نشان میدھد کھ تقاضا بسیار ؛ اما قیمت پائین اند و کاغذ آئینھ ھای کوچک

 محدود است. 
 

تر از  پولیس ھرات عاقالنھ تنظیم شده و ادارۀ دولت شدید است. دو مرد ظاھرا بلند
یک خانھ آویزان  طبقھ معمولی کھ مرتکب دزدی شده بودند، از پاھای خود در

 داشتھ و برای یکساعت مانده بودند تا باعث مرکز بازار قرار گردیده کھ در
،  محل سکونت خود برگشتمھ و عبرت مردم گردد؛ با مشاھدۀ این نمایش بوحشت 

پنھان اند، بھ امنیت  مدر بدن سکھ بوده و ااموال من کھ تمامچون این باور کھ با 
 بیشتر نیازمند است.
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مراتب ھ این محل، قیمت آنرا نسبت بھ کندھار و کابل ب با تبادل یکمقدار طال در
وجودیکھ من در  آنھم یکی بر شانزدھم کمتر از ارزش ھندی آن. بابمطلوبتر یافتم؛ 

با درک اینکھ کشف آن تعداد زیاد چون پنھانکاری پول خود پیوستھ محتاط بودم، 
 فورا دروازۀ اتاق مرا در مارمغان میآورد، یکی از آشنایان ھمسفرھ دشمن برایم ب
پول ھای کھ من ید و د )ھا بین آسیائی یک عمل غیرمعمولی دره (ھرات باز کرد
طال بر روی فرش، سخت متعجب گردیده  گیپراگنددیدن میکنم. با  خود را حساب

. اما ببار آورده استاینقدر ثروت برایم و با کنجکاوی خواھان شغل من گردید کھ 
پارسیان، از بیش از حد معمولی علت عزیمت سریع من از ھرات و یا صداقت ھ ب

 یک بازدید ناگھانی بود. نتیجۀد کھ جلوگیری ش یعواقب ناھنجار
 

و  دربرگیرنده گترین و مھمترین والیت پارس بزر ،خراسان شرقی ترین: خراسان
از زمان  )طنتاین قلمرو (سلحالت  بوده کھ باعث تغیر ونینیانقالبات متعدد و خ

قرار نژاد سامانی  در قلمروی تاتاری وقتی(ساللھ یونانیان تا پایان سده نھم سقوط 
پس از توالی حاکمان تاتاری و عربی  ،شانزدھم ۀدر آغاز سداشت) گردیده است؛ د

در اھان پارس بھ شعلت  بھ این ؛ضمیمھ پارس گردید ی)فوص(توسط اسماعیل 
 داده شده است. ؟)ویفص(یا فی ولقب صاروپا 

 
جانشین ، تا اینکھ میباشدخراسان ترین شھر مده جانشین اسماعیل عزمان ھرات تا 

یکی از دوازده امام  کھ محل مقبره موسی رضا و جد او( ن برتری را بھ مشھداو ای
بواسطھ اعانھ وقتیکھ مشھد پایتخت خراسان شده،  . ازمیدھد است) بزرگ پارسیان

ثروتمند شده بسیار ھای زیاد مسلمانان فرقھ علی کھ بنام شیعھ شناختھ میشوند، 
مسجدی در باالی  )شاھان پارسن بی درکمترین مدافع مذھبی ( حتی نادرشاه است.

بزرگ  نقرۀ و یک شمعوزین  قفسۀیک اعمار میکند کھ دارای مقبرۀ موسی رضا 
 .میباشد نقره ای

 
سال  900امپراطوری وسیع مسلمانان برای مدت  سراسر در اسالم (قران)مذاھب 
ھای  از جانب اسماعیل و پیروزی لیو ،گونھ تغیر اساسی موجود بودهیچبدون ھ
 مسلمانان، چھاردورانھای اولیۀ  . درمیشودمواجھ با ضربۀ شدیدی ارتش او  سریع
ن اولیھ وارد ساختند وھای در مت عربی بنام مالک، حنبل، حنیفھ و شافعی شرح فقیھ

گرفتھ و حاال بواسطھ نامھای آنھا تشخیص  مورد قبول قرارآنھا  مذاھبکھ بواسطھ 
ھ ظاھر یمقابل سیستم اولھ ا قوت جنگی بب )معلوم قرار(میشوند. اما این تشریحات 

ایجاد آن بین فرقھ ھای مختلف  ھای خشونت آمیزی در یا ھیچگونھ نزاعو نشده 
 نکرده است.

 
ھب اسالمی در پارس بوجود آمده و عمدتا اآوری در مذ آنجا کھ بزرگترین نو زا

بعضی از  بررسی کرونولوژیکی مختصر بورم بھدر این منطقھ وجود دارد، مج
با (پارتیان) اشکانیان . دیده میشود کھ بپردازماین واقعھ  مھم قبل از حوادث بسیار
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 450کھ برای مدت  میکننداخراج شھزادگان جانشین الکساندر، سلطنتی را تاسیس 
یا  زمان ارتبانیس توسط اردشیر میالدی در 226سال  سال درخشیده و در
ساسانیان نامیده میشود، از ساسان  جانشینان این شھزاده بنام( ارتاسیرسیز یونانی
از نژاد قدیم شاھان پارسی کھ  . ھمچنان گفتھ میشودمیشودخاموش ) نام پدر اردشیر

 .میباشد
 

وده و دور از احتمال نیست من بدین باورم کھ پارسیان و پارتیان مردمان مجزائی ب
 اشکانیاناللۀ ستاتارھای ده، متشکل از شتاریخ کھن بنام پارتیان یاد در کھ ی اقوام

بوده کھ یک قسمت بزرگ پارس را برای مدت طوالنی در اختیار داشتھ و با 
کھ تشکیل  یامپراطوری روم تصادمات شدیدی نموده است. زبردستی کمانداران

 استبسیار ترسناک و دھندۀ قوت سوارۀ پارتیان و یک شیوۀ سریع گردندۀ جنگ 
نظامی شیوۀ  مشابھبطور نزدیک  )جنگ پرواز میکنند درمیشد کھ (وقتی دیده 

 است؛ در تناقض با اقوام دیگر آسیای شمالی.متاتارھای معاصر 
 

برند کھ از آن میمیالدی بھ پارس  651سالھای  عربھا اشغال و مذھب خود را در
بواسطھ طغرل بیگ، تا اینکھ ماند، میزمان تا نیمھ سدۀ یازدھم تابع خالفت باقی 

نام پدربزرگ خود، سلجوق، باین نام نامیده  ازقیان (یک شھزاده ترکمن نژاد سلجو
مقدار زیاد زمین در  ھ وشدند کھ یک قرارگاه شخصی در جوار سمرقند داشت

ھای معین  جانشین طغرل بھ ادارۀ قسمت گردد.میقط و تابع ا) ساختیار او بود
نار آخرین شھزاده این نژاد توسط امالیک دیتا اینکھ د، ھدمیادامھ  1187پارس تا 

او بنوبھ خود زیر قدرت جکاش، شھزاده ترکمن خوارزم می افتد. اما  شده واشغال 
ای یقسمت اعظم دن ، خالفت عربھا ومیالدی امپراطور خوارزمیان 1218در 

آنھا پارس را برای مدت کھ جانشینان  قرار میگیردچنگیزخان زیر سلطھ در شرق 
بعلت یک سلسلھ جنگھای ذات  وجودیکھ باالخره ، بارنداختیار دا سال در 174

و ضمیمھ قلمروی تیمور شده آن  ھای کوچک تقسیم میشود. پس از البینی بھ قلمرو
 1499شاخھ ھای خانوادۀ او تا سال بعضی ت جداگانھ تابع احکوم معلوم در قرار
اسماعیل صفوی بمقابل شھزادگان تاتار برخاستھ و با یک پیروزی  کھتا این، میباشد
 .میگذارد ون تقسیم پارس را بر سرتاج بد ،سریع

 
کھ اسماعیل پسر حیدر بوده، لقب او از نام  میخوانیمترکھا در بارۀ  زتاریخ نولی در

و نسب با افتخاری محل تولد یا محل سکونت جوانی او یعنی اردبیل گرفتھ شده 
 ھب، جائیکھ میگرددشھر ترشیز ونۀ ، مسکبازنشستگی ماھنگبحیدر است. داشتھ 

ادامھ داده و توسط باشندگان با حرمت زیاد قدر میگردد. شھرت زاھدانھ زندگی 
نیک او بزودی او را بنام پیامبر باال برده و تعداد زیاد مردم از تمام حصص پارس 

جلب توجھ اکثریتی کھ با چیزھای تازه بخاطر او ند. ویجمی او توسل ھ و ارمینیا ب
بارۀ خاطرات مقدس سھ  دران مسلمانعقاید  ھب(ابتکارات) محظوظ میشوند، 

نظریات میخواھد و گردیده حملھ ور جانشین اولی پیامبر (ابوبکر، عمر و عثمان) 
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یاد میشده بنام صوفی او نیز کھ را زنده نگھدارد  )؟( یک درویش قبلی بنام غنی
ھیچکس نمیتواند  ) کھوحی میشودیا طوریکھ بھ او الھام (ادعا میکرده او . است

استثنای فرقۀ علی کھ وارث اصلی و یار محمد بوده است؛ ھ ، بداخل جنت شود
. شاه قرار گیرندنفرین مورد کھ ابوبکر، عمر و عثمان باید  میدھدھمچنان فرمان 
... شاید عظیم بیگ یا مینامد ( یزاو را بنام اسیمبیوس یوسان کاسان زپارس کھ نولی

ھ را بحیدر  ،شھرت)، جھت تقویھ حکومت و بدست آوری حسن قاسم بوده باشد
میآورد کھ اسماعیل زاده او در خود را در ازدواج او  دربار دعوت نموده و دختر

و توقعات درنظرداشت حیدر با  :ھ نمایش گذاشتھ میشودحاال بصحنۀ اصلی ست. ا
عمومی مردم رشد نموده و باعث تشویش یعقوب پسر حسین میشود کھ عقاید 

 رساند.بانھ او را بقتل مخفیمیخواھد جانشین سلطنت بوده و 
 

پناه رئیس یک قلمروی کوچک در مرزھای  اسماعیل با فرار از قدرت یعقوب، در
عین  . بعضی از دوستان حیدر درقرار میگیرد زجنوبی جھیل کسپین بنام پیرچال

آنجا  ه و درتابع ترکھا گردیدبعدا کھ میکند زمان بھ ارمینیای کوچک عقب نشینی 
آنھا بواسطھ یک فیتھ سرخ پیروان . و ترویج میکنندقیت اعالم خود را با موفعقاید 

 این رو گفتھ میشود کھ آنھا مشخص میگردد، از )بستھ شده در باالی دستار آنھا(
میباشد. سر معنی سرخ ھ کھ در زبان ترکی ب میکنندنام قزلباش را کمائی  بار اول

 فصیح یسخنور و )پدرشمسلم اصول ( زھدجریان عقب نشینی با  اسماعیل در
و شجاعت شکست  ش منظرفرد خویک  پارسایانۀنافذ و زندگی مانند یک نابغۀ 

رھای توسط عوام فوق انسان شناختھ میشود. نخبگان کشونموده و پیشروی  ناپذیر
شده و با پیشکش حمایت و  او عقایدو تازگی فریبنده  ھمسایھ شیفتۀ موھبت اسماعیل

 اجتناب از قدرت، عزت و ثروتبا و ظاھرا ا؛ دمیآین بھ محل سکونت اوتقویۀ او 
در قدرت  باوردر بدل شایستگی ھای نایاب و اسماعیل . می افزاید در افزایش آنھا

یک بھ معنی  بین این مردم دررا کمائی میکند کھ  غیبگوئی (نبوت)، عنوان صوفی
 .  میباشدیا مترجم خدا عاقل مرد 

 
 دربعدا ھای کھ  طنت او رخ داده و جنجالاوایل دوران سل مرگ یعقوب کھ باید در

برادرش و ادامھ جنگ با ایلوان بیگ پارس بوقوع میپیوندد،غصب قدرت توسط 
. وقت مناسب میشودچنین  درباعث تشویق اسماعیل برای بخت آزمائی  بنام مراد

داخل  ھ اش)حامی اولیز (ھای نظامی از پیرچال بعضی کمک دنبا بدست آوراو 
میراث خانوادگی خود را بدست آورده و توسط آنھائیکھ د، جائیکھ گردمیارمینیا 

پیروزیھا داخل  ا ادامۀباو . میشودپدرش را دوست میداشتند، صمیمانھ پذیرفتھ 
ی را برطرف و پایتخت والیت را تسخیر نموده و با غارت کشیروان شده، شاه ما

. ایلوان می افزایدھای ارتش خویش وو آرزنیروھا آن تا اندازۀ زیادی بھ تعداد 
مراد را خلع نموده و مصروف مجازات بعضی شھروندان عمدۀ  وقت این در بیگ

وقتی ( چون با گرفتن سالح بطرفداری برادرش، میباشد )پایتخت سلطنت( تاوریس
. میکند آنرا بدون مخالفت تسخیر )دناسماعیل بصورت فوری بھ شھر تقرب میک
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وی ، اما در پیشرمیشودا برادر خویش متحد ایلوان با محرومیت از کمک دیگران ب
یکجا شدن با ارتش مراد، بطور شدید بواسطھ اسماعیل مورد حملھ بخاطر 

مقابل مراد ھ فاتح بدون معطلی باسماعیل ؛ میشودقرارگرفتھ و در جنگ کشتھ 
داخل دشت ھ بمیسازد  و او را مجبوربوده در بابیلون قرارگاه او کھ میکند مارش 

بدون  و): بین میرود ازھای محلی  کند (جائیکھ بواسطھ خیانت ارعربستان فر
بوده  1508(تخت نشینی اسماعیل در حوالی  تخت پارس صعود میکند رقیبی بر

 .است)
 

تعصبات مذھبی مردم و شھزادۀ باشد کھ یک سلطنت وسیع  ناسماعیل شاید اولی
تشاشات خشونت معلوم نمیشود کھ ھیچیک از آن اغرا یکجا حاصل میکند.  یشخو

ۀ انکشاف اصالحات کلیسائی میباشد. نشانتحریک شده باشد کھ اکثرا نیز بار 
محمد منحیث یکی از کھ  بوده استاین بنیاد  حیدر و اسماعیل برنظریات سیستم 

در ازدواج او در را  )فاطمھ( دختر خودنشانھ ھای محبت زیادش بھ علی، اوال 
ابوبکر یکی از . اما میدھدختصاص ای خالفت برای جانشینآورده و بعدا ھم او را 

و قدرت مقدس او، ادعای علی را کنار گذاشتھ فرمان با سرپیچی از یاران محمد 
 عثمانبعدا توسط کھ بھنگام مرگ او نیز توسط عمر و  حکومت را بدست میگیرد

د. شومیحاکم مسلمانان ھ کمک خداوند نھایت ب قبض میگردد. اما علی در بھ زور
کھ ھر سھ خلیفۀ اولی  میشوداسماعیل متفقا پذیرفتھ  دساتیربحیث  قایدعاین 

آنھا نام خویش بوده و  پیامبر فرمانمقدسات آخرین ھ غاصبین و ناقضین موھن ب
مقابل آنھا تقبیح و ھ نماز با ھرگونھ بی حرمتی و انتقام شدید خداوند بدر پنج وقت 

کھ علی  میکند اسالمی تاکیدنتیجھ گیری عقیدۀ  سرزنش گردد. او ھمچنان در
ھا  امامھ عنوان باید ب ه اشو اوالد علیدوست یا محبوب خدا بوده و ھدایت داده کھ 

). تعداد آنھا یازده نفر بوده و نفر دوازدھم باید بیاید( یا مردان مقدس متمایز گردند
بستھ پائین سینھ خود  خواندن در ھنگام نمازھ ھا کھ دست خود را ب تقابل با سنی در

ھنگام نمازھا ھ ھا ب طوریکھ سنیپائین میاندازند؛ دست خود را ھا میکنند، شیعھ 
خود را باالی یک توتھ  زمین یا فرش میگذارند، فرقھ علی سر پیشانی خود را بر
 مقدس میباشد.یک شخصیت گذارند کھ یاد آور علی منحیث میکوچک ِگل سفید 

 
با این درک میگویند رسالتی  خدا بوده و تجسمعلی دارند کھ  باورھا شیعھ یکتعداد 
خلیفھ ای برگزیده بود تا عقاید علی را محمد گذاشتھ شده بود ناتکمیل مانده و  کھ بر

ھا دارای یک بنیاد قوی بگذارد. شیعھ  برتکمیل و قدرت آنھا را مسلمانان را 
ھا مقابل دیگر فرقھ  تعصبات مذھبی قوی و سرسپردگی مشتعل بوده و متعاقبا در

یک سنی اجازه نمیدھند کھ ھ پارس ب ھا کمتر متحمل میباشند. آنھا در نسبت بھ سنی
آنھا را  تند خوئی)بدون تحریک یا ( در خوان آنھا نان بخورد و بھ زبان عمومی

دنی را کھ تعداد آن زیاد و میک کتلھ ای بنام کافر میشناسند. جناب عالی، شما 
یکھ نوشتجاتی تولید کردند کھ نام مھذب ترین کسانمیکنید، ارزیابی چطور  میباشند

سھ مردی یک روز  موقرانھ پنج بار درو با افادات عمدی  ولیملل را باال برده، 
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کھ ھرگز برایشان صدمھ ای نرسانده و در روزگار خود میکنند لعنت را 
ارایھ با آنھا شکوه و قدرت رسانیدند. ھای ترین قلھ  را تا بلنداسالم امپراطوری 

توھینات شدیدی  و تسکین نشدهبازھم مقابل این خلفا ھ جعلی باتھامات ید ترین شد
براه انداختند.  )مرد، زن و حتی پائینتر از نسل ھفتم( شاخۀ خانوادگی آنھا ھرباالی 

باالی این مردان و  توھین و اتھامآنھا در بارۀ اختراع اصطالحات  من تصور
زنان، دختران و فرزندان آنھا تا امروز  ھبشنام دانواع اوالدۀ آنھا را دیده ام کھ با 

در باره  آنھانفرت  رسوم یکنواختاین  اطالع ازوجود ھا با  . سنیمیدھندانجام 
منحیث کافران را ھم خودشان کسانیکھ برایشان مورد احترام و حرمت بوده و 

این روحیھ اذیت کنندۀ از باشند، کامل قدرت  ، حتی وقتیکھ درکنند تحقیر می
 .اظھار خشم افراطی نمی کنندپارسیان 

 
مدنی و  خوبامپراطوری افغان از آزادی مربوط خراسان پارسیان در بخش 

 مذھبی برخوردار بوده و بندرت با توھین مواجھ میشوند.
 
اجرای مراسم مذھبی خویش بیشتر لیبرال  ھا کھ در درنظرداشت نظریات سنی با

یک حالت انگشت نما  م کھ این فرقھ را درشد آوری حادثۀ مجبور یادبھ میباشند، 
 میدھد. قرار

 
ل کابدر بھ کاروانسرای مقداری کاالی فروشی با  ییک بازرگان ارمنی اصفھان

و ساکنین  ھموطن او موجود بودند 5وجودیکھ  باآمد، جائیکھ من سکونت داشتم؛ 
گوید او خوشآمد ھ حاضر نشد بھیچکسی دیگری کھ یھود، مسلمان و ھندو بودند، 

. ستار ھا پُ  تمام اتاقگفتند کھ یا کمکی پیشکش کند؛ و بخاطر افزایش خجالت او 
یک ترک این عیسوی بیکس را  اگر کوچھ میخوابید درارمنی بیچاره بایست این 

 تغذیھ نمود. یکی از قبایل ارمنی را با نان خود بھ اتاق خود دعوت نمیکرد؛ و او
 یکمقدار مفادمسلمانان یا با توقع  ین برخورداشرمیدن از  باشاید پس از چند روز 

کرده اول رد  او بھ کرایھ داد کھ درھ از بار ھموطن خود، یکقسمت جای خود را ب
جدی از جرم ارتباط نزدیک با یک  را نپذیرفت تا اینکھ بطوراو دعوت حتی ؛ بود

 خواھی کرد. کافر عذر
 

ا را اطالع دھم کھ اولین حاال زمان آن رسیده تا بھ داستان خود برگشتھ و شم
آرزویم این بود کھ از ھرات بھ رشت بروم، شھرک عمده والیت گیالن کھ بفاصلھ 

 دارد. این در مرز بحیره کسپین قرار )یک فابریکھ روسی( چند میل از اینزیلی
(از ھرات تا  میباشد روز ھردر میل  20حدود فاصلھ یک مسافرت ھفتاد روزه، 

تا  و 10 اشانتا کروز،  25روزه، بعدا بھ یزد  15شھرک جوبوس یک مسیر 
یک  دارای اما راھی کھ از طریق عراق کوچک میرود ).روز دیگر 15رشت 

(دو والیت عراق وجود دارد، کوچک و مسیر انحرافی از خط مستقیم میباشد 
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بع عمدتا تابوده و آن کھ بغداد پایتخت یاد میشود بزرگ؛ آخری بنام عراق اعظم 
 .کی و عربی میباشد)امیرھای تر

 
امتداد سواحل ھ ھای ھرات برایم اطالع دادند کھ کشتی ھای روسی ب ارمنی

معرض غارت  درمستقیم بوده و اینجا یک مسیر  میکند کھ از رفت و آمدمازندران 
مصمم شدم این مسیر را دنبال نمایم کھ برای لذا نخواھم بود، نیز تاتارھای ترکمن 

 ناشناختھ است.مسافران اروپائی کامال 
 

 ،)واقع در مسیر مازندران یشھرکود یک قافلھ بطرف ترشیز حرکت کند (قرار ب
در لباس یک کھ  انھدم؛ اما با یک شرط محرمنمو موافقھبا مدیر انتقاالت لذا 

و بخاطر محافظت بھتر از افشای شخصیتم، نام یک عرب مسلمان پذیرفتھ شوم؛ 
سمت پارس کمتر شناختھ شده و دانش زبان این ق کھ در را اختیار کردم، مردمی

 است.روحانیون آموزش دیده یک تعداد ھ آنھا محدود ب
 

 در(و با درک  هآمد مچند روز قبل از حرکت من از ھرات، یک سید افغان بھ اتاق
بانگ برآورد کھ خوشی  کھ من یک عیسوی ھستم، با احساساین )جریان مکالمھ

مقدس خود بدست  انتقام تعداد زیاد اسالفمناسب بدست آورده تا  یفرصتحاال 
او بپردازم (چنین نقدی جزیھ نام ھ روپیھ ب 500کافران را بگیرد یا اینکھ مبلغ 

غیرآن من  کشورھای اسالمی باالی غیرمسلمانان اجرا میشود)، در داشتھ و در
تم خواسسید، نفھمیدن مقصد  باید عقیدۀ اسالمی را پذیرفتھ و ختنھ شوم. با بھانھ از

با  ووجود داشتھ  ارمنی ینفر 4یک دستۀ ، جائیکھ انتقال دھم بعدی او را بھ قسمت
تقاضای سید را رسی را روان صحبت میکرد، زبان پاکھ ایشان مدیر  تقاضا از

 این را کاھش دھم. وقتی یقا نقطھ ای بود کھ میخواستم مسئلھتوضیح دھد؛ و این دق
نفر را یافتھ است، شادمانی  5عیسوی  بعوض یکحاال افغان گرسنھ درک کرد کھ 

یا بپردازیم جریمھ یا ریش خود سوگند خورد کھ ما ھمھ باید  ھاو حدی نداشت. او ب
نمایش گذارده ھ شکوھی برای پیامبر ما ب آه! چھ صحنۀ بااو فریاد زد: ختنھ شویم. 

ن با دست برداری از الحاد و نجاست بھ مسلمانا دلقتی این کافران سختومیشود، 
 کردممصلحتی کھ من اتخاذ بپیوندند: چھ پیروزی بزرگی برای دین مقدس ما! 

مباحثھ جدی گردید، وقتی برای من خوب بود؛ چون  )باوجودیکھ کار خوبی نبود(
حاال بیشتر مساوی شده بود. سید با صدای بلند باالی مسلمانان بنام پیامبر صدا کرد 

یا از و او را بپذیرد گفتار د تا یا کھ در مکلف ساختن دشمنان دین او کمک کنن
طریق ھدایت اوالدۀ او بھ تقویھ او بپردازند؛ مسکونین پارسی کاروانسرا کوشش 

؛ اما آنھا بزودی مداخلھ خود را پس کاھش دھندافغان را این کردند تا زیاده روی 
رعایت از ثواب بیشتر عقیدۀ ایشان ل یتحمچون سید برایشان گفت کھ گرفتند، 
ان . سید با دیدن مقاومت زیاد از جانب عیسویرا داردایشان نشین ملعون  کرایھ
وجود تندی و  با )اشکارا دیده میشداندازه ایکھ توقع داشت (طوریکھ ھ نسبت ب

نبود؛ نیز بی توجھ ، بفکر رفاه دنیوی خود فت دینشتیزی و تعصب او برای پیشر
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 شکش نمودن یکمقدار پولبا پی جھت جنگ مقدس،پس از نمایش قوت زیاد در لذا 
پس گرفت کھ بسیار غیرمتناسب با توسط کافران آرام گردیده و تھدید خود را  کم

وقتی اراده و شیوه اینجا باید بگویم کھ  اول تقاضا میکرد. در مقداری بود کھ در
در چنین  اواین مجادلھ دیدم، بخاطر شامل ساختن  ارمنی را دریک مدیر  وتقضا

 حساس ندامت کردم.یک شرمساری جدی ا
 

عمدتا کھ یافتم در دو کاروانسرا ھرات حدود یکصد بازرگان ھندو را  درمن 
و گسترش یک زنجیر دراز سریع نگھداری یک تجارت  اببوده و بومیان ملتان 

تعامالت  اب شده اند؛ اماتبدیل با ارزش حکومت بحیث اتباع ، (اعتبار) کریدت
، آنھا بندرت عالقھ دارند کھ زنھای من مایوس شدگستاخانھ و غالبا استبدادی پارسیا

خود را بھ این کشور بیاورند. وقتی ھندوھا اتک را عبور میکنند، اکثرا لباس یک 
و بندرت بدون یک باالپوش دراز و کاله بلند دیده نموده تن  آسیائی شمالی را بر

تھم بھ نھا مھرات مسکون اند، جائیکھ آ در نیزبازرگانان یھودی  یکتعدادمیشوند. 
در دنیای غرب  )نام بطور بد(اند کھ قبایل ایشان  اجرای تمام آن سیستم سفسطۀ

مانوس شدن با شیوه ھای آسیای علیا و تبحر در یھودان و ارمنیان با معتاد اند. 
 ھای آنھا، با ناراحتی کمتری در جوامع اسالمی مخلوط میشوند. زبانیت اکثر

 
. آنھا وقتی می ستمتنوع ا یا کمترو مشابھ  یاختلف آسماقوام برجستۀ رسوم 

 یھا دستخود متقاطع یا خمیده میسازند؛ آنھا بدن  زیر نشینند، پاھای خود را در
، کنندکارد یا قاشقی استفاده نمی آن میشویند، چون از خود را پیش از غذا و پس از

تخلیھ مگر اینکھ غذا کامال مایع باشد؛ آنھا ھمواره طریقھ ھای مشابھ اجرای 
را تراش میکنند، باستثنای ریش خود طبیعی را اجرا میکنند. و تمام مویھای بدن 

م مخصوص آسیای علیا است، جائیکھ تما شان؛ بآنھم این مشخصۀ آخری بیشتر
تاقھای ؛ آنھا بھ اطبقات مردم سرشان را پوشانیده و سرھای برھنھ را شرم میدانند

 وند.ھای خود داخل نمیش کفشفرشدار ھرگز با 
 

بھ عوض کمک ھ بآنھا کھ  )شاید بیموقعمشاھده کنم (ارمنیان، نمیتوانستم با ترک 
قابل  یک سرزمینی کھ فرقھ ما با مصایب زیادی مواجھ ھستند، بطور در ،من

افزایش داده اند؛ اما من آنرا  )انسانیت کمترین معیارھایداری از  خودا ب(توجھی 
قانونا ذاتی قبایل اضافی نسبت داده شود کھ تیاط تعاملی را میبخشم کھ بھ اح آنقلبا 

کھ خود را برایشان باز نمود خواست درمن  ارمنیان صادقانھ ازمدیر آنھاست. 
خود را افشا کنم. او گفت، مستدل نیست  خصوصیات نموده و اسرار معلومدار در

ل تحمباعث گردد تا م )طوریکھ من ادعا کردم(باور کرد کھ انگیزه ھای کنجکاوی 
 ھیروسلیمیا حج  بھرسیدن ھدف آن فقط کھ ای شود اینقدر خستگی، خطر و ھزینھ 

ارمنیان یگانھ زایرین مقبره مقدس و در واقعیت یگانھ حاال . اما او گفت کھ باشد
این فکر بود کھ داستان ھ ب . بطور مختصر، اواند حاضرزمان  درواقعی عیسویان 

جاسوس ھستم. من یک بازرگان جواھر یا  من جعلی بوده و نتیجھ گرفتھ بود کھ من
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یک ی جدیدن کشورھای خاربین بومیان اروپا،  توضیح دھم کھ درکوشش کردم 
شیوه ھا و ھنرھای مردمان مختلف باعث بھبود  ۀ؛ جائیکھ مشاھدعمومی استرسم 

تفاھم و تولید دانش بسیار وسیع بشریت میشود؛ و اینکھ تعامل زیاد با اقوام دارای 
فاوت و نظریات مذھبی مختلف برایشان آموختھ کھ تعصبات محلی را رسوم مت

کھ ھ این گفتارھای من باو چشم محبت بنگرند. ھ کنار گذاشتھ و بھ تمام انسانھا ب
از آنجائیکھ عقاید او ؛ اما ھ بودفرو رفتحیرت و شگفتی د، با وشاید ھرگز نشنیده ب

با تحقیر معاملھ آنرا نجام توافق نداشت، سرا شجھانی ا(برداشت) با احساسات 
 .دارد فر بھتراما بازھم گفت کھ برایم تمنای سکرد. 

 
 ترک ھرات

 
توقف  "چشمھم غفورلَ "عَ در شب نومبر ھرات را ترک کرده و آن  22شام  درمن 
شما از  پوزشاجازه دھید آرزوی . دراینجا )بفاصلھ سھ چھارم یک فرسنگ( کردیم
قبال باالی شما تحمیل کردم  کھ یفراوانشخصی ت روایا بھ ارتباط داشتھ باشم، را

خالی از این روزھا  ھم خواھد آمد. اما چھ میتوانم بکنم؟ پارس شمالی درو باز 
 باعظمت است. لذا شما باید(اثر)  دارای چند یادگاربوده و فقط  حوادث و نامھ ھا

 در بارۀن صحبت نمود ھب ادناجازه دبا و گفتگو ھا داشتھ ی این برا زیادیحوصلھ 
و ساعات  تمام غم و غصھ ھاجبران ، )سرگرمی دلخواه تمام مسافرانم (خود

 .مه امتحمل شدجریان این مسافرت  کھ درتنھائی ام را میکنید 
 

بود راضی اش خدمھ و قافلھ و خانواده اش کھ متشکل از مادر، زن   رھبرآغاعلی 
رونده بھ ک عرب ی لباس (خصوصیات) بین آنھا در شدند کھ من میتوانم در
اشخاص تمام ، جائیکھ مپیوستوم. من در محل معینی بھ آنھا زیارت مشھد پذیرفتھ ش

سرزنش ھای نامناسبی بر سر آنھا  لذا .استثنای زنھای خانواده ماھ ، بندشویکجا می
ھمھ ناسزا آن نبود کھ این زنان مستحق  مھلکی اینجا بیمار . درحوالھ گردید

کاری مسئول وقتی زنان در بانگ میزدند کھ  انھن خشمگینتمام مسلمانا .میبودند
. با تقرب شب، قافلھ حرکت کرده و علی خواھد داشتنتیجۀ خوبی ھیچ ن، باشند

با زبان  زنانبا رسیدن او من ھم در خدمت او ماندم. ه و باقی ماند زنانبرای بدرقھ 
ی یک حکومت د کھ ما اعضاشمعلوم کرد؛ اما بزودی گفتگو آمیزی شروع بھ  قھر

خانم  آنخود مانند  مادر علی رھبری میشود. او در شیوه ھاییم کھ توسط زنانھ ا
تندخوئی و ارادۀ کمتری داشت؛ من  یعنی، وضیح دادماین ت افغان نبود کھ پیش از

میکنم کمبود از تفاوت اساسی بین مزاج یک افغان و یک پارسی بوجود  تصور
، ات زیاد نشان میدادرا پس از نوسان اشتیاقن آمده است؛ چون کدبانوی جدید من عی

من و ، باقی مانده اما با نرمش زیاد. علی در دروازه شھر بخاطر پرداخت مالیھ
او با درک سرعت بسیار  . اماداد زنان را تحت مراقبت یکی از ھمرھان خود قرار

ایتی . وقتی علی رسید، نارضھ بودما را گذاشتھ و رفت ،آھستۀ ما و فرا رسیدن شب
 از مواظبت من یزیادی از ترک خدمت فضیحانھ دوست خود و تشکرات زیاد
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زن  نزاکتی باره بی دررا وجودیکھ من میتوانستم زمزمھ او  ؛ باابراز داشت
ممکن است سپرده شده بود. اما عزت علی  ادارۀ یک کافر زیرکھ بشنوم مسلمان 

تفنگ یک ا سپردن برا م چونمانده باشد:  محفوظافراطی جھان  قسمتدر بیشترین 
 ،ھم میبود خانم او الھۀ زیبائی چنان بسختی بار کرده بود کھ اگر سنگین فتیلھ ای

سرزنش کن، طفل گریانی  حاال ھیچ دلھره ای از پرستار نظری بھ او نمی انداختم.
کھ وجود نداشت واقعیت ھیچ چیزی  در و یا مجادلھ گر متعصب وجود نداشت؛ یا

یک بوجی برنج بود کھ از (ھم کجاوه) من  اشد؛ چون ھمراه موجودنجاننده بواقعا ر
 ھمسایگی خوب او رضائیت خاطر فراوانی پیشبینی میکردم.

 
 )فرسنگ 4بھ فاصلھ (از چشمھ حرکت کرده و صبح بھ ده سرخ  24شام  در

 و عمومی منطقھ ناھنجار منظرۀزراعت دیده میشد، اما  ییکمقدار کمرسیدیم. 
 شرقی خراسان. مفاد حاصلھ از کرکتر جدید من بطور قسمتد وحشی بود، مانن

فرضی بودم بنام حاجی کھ توسط تمام مسافران  آشکارا شھادت میداد. من از فرقۀ
احترام میگردید، بخصوص کھ مقصد سفر من دانستھ شد. ھیچ شخصی با نام یک 

مورد  حتمادر غیرآن این قسمت پارس عبور کند؛  ازکھ عیسوی نباید کوشش کند 
بنیاد یک اصل مذھبی  خواھد گرفت، حتی بر آزار و اذیت و کالھبرداری قرار

ھرگونھ کوشش غیرعملی بوده و این میکنم  گیرد. فکر رد توھین قرارمیتواند مو
 خواھد بود. مواجھ بھ خطرماجراجوئی 

 
 یک منطقھ غیرزراعتی در )فرسنگ 3.5بفاصلھ (پل سکیبو  بھنومبر  26در 

باالی رود کوچکی اعمار  و درشده پل از خشت و مصالھ ساختھ  این. رسیدیم
 ده کھ من نتوانستم نام آنرا یاد بگیرم، بطرف جنوب یا چپ جریان داشتھ و درگردی

 گذر است. قابل تمام موسم
 

 . در) رسیدیمفرسنگ 4.5یک روستای بزرگ بفاصلھ ( وریانغ بھنومبر  27در 
 برای آرد کردن جواری را دیدم؛ آنھا بر ھای بادی یکتعداد آسیاب آنھمسایگی 

 ا چرخھای کنواسییھا  بعوض بال، اما اعمار شده اند اروپائیانھای مانند  بنیاد
در (باج) ۀ مالیھ آورند گرد. گستردۀ برگی مزین شده بودندھای  پرچمبا ، (پره دار)

ه مواظبت خاصی را بعھد او اتدر اجرای اموراز من درخواست نمود تا وریان غ
 .داشتھ باشم

 
بدست  گذرنامۀ آنجا بطرف غرب پیش میرفتند، اکثرا دراز ھرات کھ  یمسافران

کھ شاید باعث حوادث نامطلوب شود، من خود میآوردند؛ اما با درنظرداشت حالت 
، از غفلت منبا خوشی از کارمند مربوطھ برای چنین سندی درخواست ندادم. 

حکومت سخن رانده  (اجازۀ) یدم امضامن در صورت عناممکن بودن کامل عبور 
یکمقدار پول در  لمس نمودنکرد. اما با این جرم بحث بارۀ  و با ظرافت زیاد در
من یک عرب  زیرا ی فراھم میسازدمساعدزمینۀ من مورد کھ  دستش، مشاھده کرد
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کھ مقصد  بوده و مقصدم زیارت مقدس مشھد است. لذا او کمی آرام شده و گفت
ھمانطور کھ در وینیس الزم سھ (بکس دستی) کیدر پول رم. گذاشتن بسیار خوبی دا

جنبۀ بیشتر آن  ایشربدر آنجا الزم است، با این تفاوت کھ نیز خراسان  دربود 
آسیا،  حالیکھ در احترام زیادی بھ شخص نشان داده میشود، درداشتھ و تزئیناتی 
ھ ثروت و تمام ضمایم آن اری محتاطانپنھانک نحوۀزندگی غالبا تابع راحت امنیت و 

 ست.ا
 

از مسافران کشتی بحری  مقابل یک رانندۀ شتر کمترھ شکایات مسافران آسیائی ب
شرایط خویشتن افرادیکھ در . در کشور ما نیستو شرایط آن بمقابل آقای کشتی 

 خویشتمایالت  ، درخویش قرار میگیرندداری و محروم از سرگرمیھای معمولی 
 ناراحت میشوند. حوادثخویش  موردخواھشات بیاز سی مایو درو  مستدلغیر

مھارت ایشان اندازۀ بھ و تا مده بوجود آھا موقعیت این  درکھ ای  غیرمترقبھ
با ابراز میشود.  آنھابھ رھنمای  یجسارت آمیز ، غالبا بطورضرورت است

بود، بخصوص در مورد مقدار مقابل من ھ بنبرد اولیھ فکر میکنم این وجودیکھ 
بارۀ  در وچانھ زدن با ا ) درخواست میکرد. اوالرھنمای قافلھ(علی کھ  یھاباج

بھ بھانۀ بار سنگین او در اولین توقفگاه  :تادیھ یکمقدار پول بخاطر انتقال تا ترشیز
وسایل یک حتی وجودیکھ او بخوبی میدانست  برایم سھمی تعین نمود، بامن 

تنظیم نشده بود کھ ھنوز این تقاضا باشد. از من  نمیتواند کمترھم درویش (گدا) 
، بسیار کم وزن بود)کھ ( منسھ دستی بارۀ کی حملۀ دیگری را آغاز کرد، نھ در

 آسیب پذیر بود. سیاربلکھ باالی شھرت من کھ ب
 

علی با دیدن اینکھ من بصورت عام بنام حاجی مورد خطاب قرار گرفتھ و با 
کرد. او با تضعیف مقام من بھ روع شو  ناراحت شدهاحترام برخورد میشوم، بسیار 

تنھا اینکھ حاجی ھ بعضی از آنھائیکھ مرا ھمراھی میکردند زمزمھ نمود کھ من ن
وضوع بسیار متعجب این مدانستن باشم. آنھا با  نیستم، بلکھ ھم دین آنھا نیز نمی

 این قصھ را با مسافراننھ تنھا ه و ، اما او را بخاطر افشای آن مالمت نمودگردیدند
 وردند.نیاخفیف تنیز توجھ سابق خود  دردر میان نگذاشتند، بلکھ  دیگر

 
یک منطقھ  در ی، قرارگاھ) رسیدیمفرسنگ 7بفاصلھ چ (چارسور بھنومبر  29در 

 غیرمسکون و دارای یک چاه کھ آب آن بندرت برای دستھ ما کفایت میکرد.
 

دشت یک در  یگاھ، قرار) رسیدیمفرسنگ 3.5بفاصلھ (تورساال  بھنومبر  30در 
 یک چاه آب شور.بھ نزدیک و 
 

، یک روستای پرجمعیت و ) رسیدیمفرسنگ 7بفاصلھ (خاف  بھ در اول دسمبر
 بازارھا و دکانھای عمومیبزرگ کھ ترافیک میانھ با ھرات، مشھد و ترشیز دارد. 

 ، مسافرانمیشوندپارس و افغانستان دیده  ۀفقط در شھرھا و شھرک ھای عمد کھ
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کھ اغلبا نمیتوانند مقدار  مراجعھ کنندبھ خانھ داران خویش برای تدارکات  ندمجبورا
وجودیکھ خاف یک روستای بزرگ است،  مورد ضرورت خود را فراھم سازند. با

 با داشتن ذخیره سھ روزه،من ستد نشده و  ھیچ جای آن بصورت عام داد و نان در
 ،انتظار تا نیمھ شب س ازکردم، اما پپیش پرداخت یک پارسی برای قیمت آنرا 

عمومی من بود کھ با غذای گوسفند پیدا میشد،  نان و پنیره اھرگفرار کرده بود. 
فراھم میکرد. برایم یک نوشابھ آبی قدرت و قوت مساوی بھ خستگی روزانھ 

رونده در زمخت ترین  حیوان یک در پشتناراحتی  ،ھوا بیرحمی آب وھرگاه 
صداھای بلند و  بدناندازۀ نیم خور کمتر از یک آ خزیدن در، خستگی راھھا

نمیتواند با عادی بدن بافت  گونھھیچ، باید بدانید کھ نظر بگیریم را در رانندگان
 پارس شمالی ھمراھی کند.ھای قافلھ 

 
کنم کھ بدن  و افغانستان مجبورم فکر پارس نامردم کارھای سنگینبا مشاھده 

ا بدون غذای حیوانی تحمل کند. افغانھا کھ ر کارھاترین  انسان شاید بتواند دشوار
باشندگان اقلیمی اند  ،و آب است (قروت؟) آنھا نان، دلمھ شیر(غذای) یگانھ رزق 
خستگی باعث ھمانقدر نموده، یکروز حرارت و برودت مفرط تولید  کھ غالبا در

وشت بطور مفصل، گحمال (باربر) لندن  شود کھ یکقوت زیاد میھمانقدر زیاد و 
بی نظمیھای سخت و حاد مواجھ نمیباشد. این یک  اه و آبجو تغذیھ میکند؛ و ھم بتاز

سرخ (احمر) اکثرا با خرما و لیمون  ۀاست کھ عربھای سواحل بحیرآشکار حقیقت 
 انبارھای فوق العاده سنگینی را حمل میکنند کھ اگر برای اروپائی نموده وزندگی 

 بنظر میرسد. افسانھگفتھ شود، 
 

کھ  یک روستای پرجمعیت ) رسیدیم،فرسنگ 4.5بفاصلھ بھ روئی (مبر دس 3در 
برایم بیگانھ بود.  برای مدت طوالنیرا تغیر داده و روی زمین رنگ برف  شبار
، بخاطر بازرسی بعضی اجناس کھ بواسطھ آب و ھوا خراب شده بود دسمبر 4در 

ال کردیم تا از حصھ پائینی یک آسیاب بادی را اشغسھ پارسی من و . توقف کردیم
 ھمرھان من کمترمعلوم میشد کھ کامال بیفایده بود؛ بآنھم  ، ولیسرما در امان باشیم

برای ھمراه نداشتھ و مجبور بودند ند کھ بود یند. آنھا سوارکارانه امتاثر شد از آن
را با نشاط  کارجستجوی علوفھ، سوخت و تدارکات بروند؛ آنھا این  خود در گاوان

 کھ من باور ھراسی نداشتندش خشن برف و باد شمال ریزاین  ازاجرا کرده و 
 ھمن کھ باشندۀ چندین سال بدنباشد. روفتھ تاتار را  ھایکوھھای قلھ تمام باید  شتمدا

سست شده بود، کھ  امو مریضی آخری  ھدر ھند بود، تا اندازۀ زیادی آرامش گرفت
یک برتانوی شمالی را لت خجآن انفجارھای خشن باز بوده و من با لمس برای ھر 

نیرومندی و توان بخشیده یک آسیائی برای شکایت میکرد کھ  یدیدم کھ از اقلیم
داشتند، اما با  خدمت تیمورشاه قرار . ھمرھان من سوارکارانی بودند کھ دربود

عقب نشینی کرده و بھ خانواده ھای  یا تادیھ معاشات خودپرداخت عدم انزجار از 
 میگشتند. خود در نیشاپور بر
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و یک روستای مستحکم  ) رسیدیم،بفاصلھ نیم فرسنگ(سھ ده  بھدسمبر  5در 
کشت آن در یک وادی امتداد داشتھ و معلوم میشد کھ مجاور کوچک کھ زمینھای 

 خوبی دارند.
 

و یک روستای مستحکم  ) رسیدیم،فرسنگ 5بفاصلھ (اشکارا  بھدسمبر  6در 
باریده و ھوا چنان توفانی حل آنقدر برف زیاد بھ ھنگام رسیدن ما بھ این مکوچک. 

 ای رفت تا پناھگاھی پیدا کندقافلھ بھ قلعھ  شده بود کھ قافلھ نمیتوانست پیش برود.
مشکل ھ داخل یک اتاق تاریک رھنمائی شدیم کھ ب ھای جدی در و پس از التماس
شندگان با دفاع کند کھ حاال با شدت میوزید. با یمقابل توفانھ میتوانست ما را ب

دن از پریشانی ما یکمقدار زیاد سوخت فراھم کردند کھ برای ما مانند غذا شمطلع 
عاجل در  ، بطوریمسردی راحت شدتا اندازۀ از مشکالت ضرور بود؛ اما وقتی 

تکاپوی تدارکات افتیدیم؛ موادیکھ در اشکارا تامین شده نمیتوانست. این مشکل 
اختھ و نظر بھ حالت ثابت ھوا بیشتر خطرناک ترین افراد ما را نگران س نیرومند
یک خانھ تاریک محصور  چند در ، ھروجود داشت یلذاتباز ھم با اینحال گردید. 
مقابل ما پرتاب ھ کھ خشمگینانھ بانبوه مقابل برف ھ پناھگاه سست ب، یک بودیم

وافر آتش، تولید طرب و محتوا  ۀخوب ما با یکدیگر و ذخیر فکاھیاتاما میشد، 
 یکرد.م
 

نیز طبع شاعری یکی از ھمرھان ما کھ تعلیمات بیشتری از حد معمولی داشتھ و 
سرگرم ساخت (زلیخا نامی  ی جامیداشت، ما را با خواندن داستان یوسف و زلیخا

و نبوغ  کھ بخاطر ماجراھای سوزناک است کھ عربان بھ زن پوتیفار داده اند)
و  ھای روز زمستان را نرم سختیه و شاعر با خوشحالی پذیرفتھ شد خارق العادۀ 
نیز  عمیق ھایانرژی و آھنگ پرقرائت با . ھمرھان ما در ھمراھی مالیم میکرد

 شرق برای قرائت شعر بسیار زینتی پنداشتھ میشود. نداشتند کھ درکمبودی 
 
 زیادی در تصورات ما وجود دارند، در ۀو غمھای ما تا اندازخوشیھا آنجائیکھ  از

 حالت موجود خود درنبوده و ورات من خارج از حلقھ سکونت من این زمان تص
. در قلب باشد شاید مساوی بھ لذات مرفھ ترین جوامع کھ مردمیک احساس راحتی

کھ گفتھ میشود مکتب رواقیون میکردم دعا شھامت و شکیبائی برای خود چقدر 
کھ ا داشتھ باشم عواطفی ریا حداقل شایستگی آن بوده من شاید پابند و انداختھ  بکار

برای  یمنبع داخل ما کرده و در خجالت وادارو وابستگی بطور مداوم ما را بھ 
 ھا بیھوده بوده و ارضای آن بھاجرای تمام عملیات زندگی ایجاد میکند. اما آرزو

 عت انسانی سازگاری ندارد.یطب ضایاقت
 
دوم علی  باشندگان اشکارا سخت مشغول بزرگداشت مرگ حسین پسراین وقت  در

و  برای یاد ی، جائیکھ یادگارهبھ قتل رسید )در مجاورت بغداد(بودند کھ در کربال 
جستھ  آن توسلھ ه محرم بمااول در ده روز شیعیان ده و تعداد زیاد شبودش اعمار 
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توسط بعضی دسایس او کنند. حسن برادر بزرگ میعبادات خود را پیشکش و 
دوران متفاوت سال بوقوع  این حادثھ کھ در ؛ اما تجلیلمیشودزنانھ مسموم ساختھ 

خطرناکی را بوجود نمی آورد  حوادثھمھمھ و غالبا  میپیوندد، آن مرثیھ خوانی پر
 کھ با خاطرۀ حسین ھمراه میباشد.

 
را کمائی میکنند کھ دارای درجۀ نام کربالئی میروند زیارت قبر حسین کسانیکھ بھ 

. میروند)زیارت مشھد  نوان کسانیکھ بھو پیش از مشھدی میباشد (عحاجی پس از 
دیده زایرین کربال شکایات شدیدی بخاطر توھین و استبداد ترکھا دارند. بآنھم 

کامال با  گردیده واذیت باعث اشتعال و تقویت احساس مذھبی آنھا این میشود کھ 
را میشناسم کھ از ای ؛ من یک شیعھ اجرا میشودوسعت مشکالت و خطرات آن 

برای رسیدن با وجود تمسخر و خشونت ترکھا خود را ھا سفر کرده و سواحل گنگ
 افغانانجلوگیری از تمسخر . بخاطر است بھ مقبره حسین درمانده و بیچاره ساختھ

جریان توقف ما در اشکارا بوقوع پیوست، پارسیان  کھ درحرم اجرای مراسم مدر 
آھنگھای غمگینانھ و  ننددروازۀ قلعھ را مسدود کرده و روز را با سینھ زدن و خوا

 .تجلیل کردند ستایش حسین
 
شناختھ  شحسین فقط بنامو بسیار کم بوده وجودیکھ تناسب پیروان علی  ھند با در

میشود، این مراسم ھرگز خالی از تحریک اندوه و شور نبوده و غالبا اتفاق میافتد 
شده  مشتعلتحریکات خشونت آمیز ذھن و جسم شان و وادار شده با کھ سوگواران 

مرتکب شوند. اما واقعیت اینستکھ تمام بومیان را  یبد ھای بسیار تخطی، مستیبا 
آنھا  خودنمائی انواعنمایشات عمومی و ھ بطور عجیبی بمسلمانان  ھندوان و ،ھند

سنیھا  ا عقایدمرگ حسین بجداگانھ وجودیکھ ھرگونھ تجلیل  جذب میشوند. با
نمایش و عشق  ۀچنان جذبپیشکش مقابل  توانند در، مسلمانھای ھند نمیوافقت نداردم

 انآقایعادت و مطابقت با این گرایش  صدا مقاومت کنند. تعداد زیاد ھندوان نیز در
من شنیده ام کھ آقای  خویش وسیعا در افزایش صنوف محرم سھم میگیرند.مسلمان 

ساحل کورومندیل منحیث یک کشیش و متدین، موعظھ  شوراتز مبلغ عیسوی در
کننده انجیل و یک مرد خوب و ھمیشھ آراستھ شکایت میکند کھ تعداد زیاد 

کلیسا، فرصت را  جدید ھندی او با تنفر از ضعف تابش و شلوغیگرویدگان 
آئین پاپی میروند، جائیکھ آنھا با منظره ھای نقاشی، آثار، بھ غنیمت شمرده و 

 ازدراینجا وند. خشنود و راضی میش ،افسونھا و شعلھ ھای آتشبازی ھم مشرب
ھا و کاتولیکھای رومی مجبورا بھ امور  شیعیان و سنیان، پروتستانت بحث

اعتماد بھ رانندۀ شتر روزمره میآیم. اگر شما گاھی در پارس سفر کنید، ھرگز 
روز آینده بطرف علی غمگینانھ برایم احوال داد کھ او میخواھد حاال نکنید. 
کھ بطرف ترشیز  االغ پیدا خواھد کردور حرکت کند، اما برای من یک نیشاب
 من، غیرعادالنھ بودن یا پول پیشپرداخت برخورددر مورد  اگر استبیھوده . بروم

ایکھ او را بترساند از من با روحیھ نفر از ھمرھان من یکحتی ؛ شودصحبت 
 بانی نکرده و علی با درخواست من خنده میکرد.پشتی
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قبل از آغاز روز حرکت کرده و شام بھ قافلھ  شده، توفان کمتردسمبر  10در 

یک روستای کوچک واقع در جلگۀ  )،فرسنگ 6.5بفاصلھ یم (ھوندی آباد رسید
یکجانب بواسطھ چندین جویبار. علی با بد اخالقی  زراعتی خوب و آبیاری شونده

جانب دیگر بواسطھ یک بوجی برنج بار گردید نموده و  برای من مھیا یک شتر را
برخورد ازار ترشیز بود؛ ھمرھان من کھ با مھربانی زیاد با من کھ مربوط بھ ب

میل بطرف  70، از این قرارگاه بطرف نیشاپور حرکت کردند کھ حدود میکردند
 شمالغرب ھوندی آباد قرار دارد.

 
 اوضاع مشھد

 
بھ معلوم بصورت کامل  میباشد قرارامپراطوری افغان تابع بخش خراسان کھ 

حقوق ھرگونھ وجودیکھ مردم اشغال شده اند، از  باو  شده مدیریت پارسیان سپرده
شھزادگان خویش ادارۀ تحت میتوانستند اند کھ  برخوردارای مدنی و مذھبی 
کھ تیمورشاه برای از ارتشی را دیدیم برگشتھ ای . ما امروز دستھ برخوردار باشند

وسط کھ یک ساحھ کوچک مربوط آنست ت محاصره مشھد فرستاده بود. این شھر
باشد کھ اداره شده و فکر میکنم یگانھ شھزاده آن خانواده  )نواسھ نادرشاه( شاھرخ

 .زنده استحاال 
 

طریق دختر سلطان حسین است  میرزا قلی پسربزرگ نادرشاه ازفرزند شاھرخ 
عمر ھ ب کھکھ از سلطنت پارس بواسطھ محمود افغان رانده شد. پس از مرگ نادر (

 تبقتل رسید)، امپراطوری بھ ملکی 1747جون  د درنزدیکی مشھ سالگی در 60
زاده اش افتاد کھ تمام اوالدۀ نادر را بقتل رسانید، بھ استثنای شاھرخ  علی برادر

پارسیان مخالفت شدیدی بھ  اگر ،تخت بنشاند نام درھ جوان کھ میخواست او را ب
فت برادرش قدرت با مخالھ حکومت او نشان دھند. اما زمان کوتاھی پس از ورود ب

را ، علی هقوت نیرومندی گرد آورد پرداخت ھای سخاوتمندانھمواجھ شد کھ او با 
 راس ارتش فراوانی قرار کھ در. ابراھیم باوجود اینمیگیرد و اسیرداده شکست 

داشت، غیرعملی بودن خود داشتھ و والیات جنوبی امپراطوری را در اختیار 
شاھرخ محبوبیت زیادی در حالیکھ  .دنقلمروی پارس را مشاھده میکتمام تسخیر 

نادر  ۀ، جائیکھ یک قسمت بزرگ خزاندر اختیارش بوددر خراسان داشتھ و مشھد 
 داشت. آنجا قرار در

 
این  ،را ریختھ )یگانھ رقیب خویش( توقیف شاھرخطرح  ،پیروزی بھتراو بخاطر 

ھ اشتھ و بشھزاده را بواسطھ نسب نادر و نژاد صوفی وارث حقیقی سلطنت اعالم د
آنجا مانند نیاکانش  درمیکند تا او را بھ اصفھان دعوت  ،از مردمنمایندگی 

پیروان شاھرخ کھ مخالف تفویض اختیار او برای چنین یک مقام تاجگذاری کند. 
با برگذاری  ه وابراھیم استفاده کرداین اعتراف  قدرتمند و مشکوک بودند، از



 56 

ا بی . ابراھیم بنشانندمی بر تخت  در مشھدرا مراسم ضروری، شھزاده جوان 
برای خود را شاه اعالم نموده و  طرح کشیدن شاھرخ بھ اصفھاننتیجھ ماندن 

 سربازانخزانھ و تنفر اسراف بیمورد د. اما با میکنروسای خراسان اقدام سرکوب 
اسیر یکجا با علی  ،گرفتھ افسران، مورد خیانت آنھا قرارنادرست انتخاب از 
 .ه میشوندقتل رسانیدھ بھردو برادر شده و زیران شاھرخ سپرده بھ و دیده،گر

 
ین زمان یکی از اوالدۀ خانواده صوفی قدیمی پیدا میشود ھمگفتھ میشود تقریبا در 

سلطنت و اوضاع مبھم برای بھبود  ،برده جان سالم بدرآن زمانھا کھ از قتل عام 
یک دستھ را در دربار  ،هشھزاده جوان با وعده ھای بزرگ و فوق العاد عدم بلوغ

و کور  مشھد، شاھرخ را دستگیر کاخبھ مخفیانھ و با ورود اغوا نموده مشھد 
اثر  در کھبزودی با مرگ خائنین مجازات میشود؛ اما شاھرخ او میسازد. این عمل 

 مقداریکداشتن مشھد و اختیار  این فاجعھ از امید امپراطوری محروم میشود، در
 ماند.محدود باقی می ۀمالی

 
 ۀکھ بمقابل ھمدیگر جنگ سبعان دارد نادرمیرزا و ولی نعمت ھای پسر بنام او دو

. ولی نعمت کھ از شھر رانده شده، یکتعداد سواره جمع ندختھ اانداراه ھ دیرینھ را ب
 وقتاین  و در بودهآماده در جستجوی غارت آواره و خراسان ھمیشھ  نموده کھ در
کھ در دسترس شان قرار  یانکاروانسرا و مسافرروستا،  ھر در ھبا وضع مالی

پس از یک او زندگی نموده و حتی از چپاول حجاج ھم خود داری نمیکنند.  ،گیرد
و خواستار کمک گردیده تالش بی فایده برای ورود بھ شھر، از تیمورشاه 

. او فرستاده و مشھد را محاصره میکنندبرای کمک را ارتش کوچکی ھم تیمورشاه 
کھ افغانھا پس از یک کمپاین یکسالھ  استآنھا آنقدر محدود  خانۀش توپاما دان

 .در تنگنا قرار دھندذخیره محاصره شدگان را  ندتوانمیصرف 
 

امپراطوری آن نظر گرفتھ شود،  پارس در گستردۀ افغانھا درپیروزی ھای  ھرگاه
، نده اردنظامی را کھ بدست آوو اعتبار  هاین اواخر تاسیس کرد وسیعی را کھ در

انضباط بدون و ) شلوغ( آشوبپریک کتلۀ من با دیدن ارتش آنھا کھ متشکل ا ز 
دست  آنھا در زیرشده کھ دیده چون . شدم کاملنومیدی ) اند، دچار نظم و دسپلین(

ھزاده دارای استعداد نظامی او خودش یک شزیرا احمدشاه سربازان خوبی بودند، 
شایستۀ آن نش چنان قوتی را داده بود کھ بھ سربازا و شایستگی بودهتشخیص و 

. بآنھم حتی تحت رھبری این رھبر مشھور، افغانھای بی پروا و مغرور از بودند
برخوردھای سنگینی کھ ھرگز یک سرباز مطیع نبوده اند؛ شکل حکومت خویش، 
 فراربھ علت ، گردیدپنجاب مجبور بھ تخلیھ باالخره و  احمدشاه با سیکھا داشت

و بوده کھ قبال با غارت ھند غنی گردیده و بشکل کتلوی بھ مناطق سربازان ا
 خویش عقب نشینی کردند.
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ارتش مقایسھ با  ارتش افغانھا دربیان کردم، کھ کوتاھی این برداشت ھای وجود  با
 یت طوالنیمحرومبسیار عالی میباشد، زیرا آنھا بھ علت  زمان حاضر در ھاپارس
روحیھ و ، بیگانھ یا روسای کوچک و متزلزل یوغدر زیر شاه و موجودیت از 

اراده خویش را ھمراه با میھن دوستی از دست داده اند. چنین معلوم میشود کھ 
اکثرا ھای مھم آنھا  بوده و پیروزینابلد استفاده از قدرت آتش  ھمیشھ در پارسیان

برای ضعف این مھارت بواسطھ سواره نظام آنھا تامین شده است. ثبوت دیگری 
وجود استحکامات  کھ بااست رسی محاصره طوالنی بغداد توسط نادر ربنھا آ

. تفنگھای فتیلھ ای سالح عام پیاده نظام میشودخنثی  ، تمام مساعی اودفاعی متوسط
استثنای والیت آذربایجان و بعضی حصص شیروان و داغستان ھ پارسیان است، ب

استھزای کھ توسط تعداد اما  ؛آموختھ اندترکھا را از کھ استعمال تفنگھای فنری 
، احتماال برای مدت طوالنی از توزیع زیاد مردم باالی استعمال آن صورت گرفتھ

عقب شدت موسم سرما موجب حاال عمومی آن جلوگیری خواھد کرد.  ترویجو 
بھبود موقتی باشندگان مشھد گردیده کھ کمبود  بخشھا وارتش افغانھا بھ نشینی 

 .ندرا احساس میکنتدارکات 
 

 آنجاری خود  ھ ھایسک در ،بخش مذھبیبا  تقابلدر رئیس جوان این شھر 
مقبره در تزئین برای دو سدۀ گذشتھ  یانشیع نماد تعصبکھ  هرا ضرب زدتزئیناتی 

دشمن کھ امان مانده بود. حتی نادر  ھای گذشتھ در از تاراج بوده وموسی رضا 
بھ زیارتگاه مشھد ھدیھ میکرد. پیشکشھای خویش را  روحانیون بود،سوگند خورده 

 یک دس دشمنان نیفتد،ھای نامق دست در الدۀ او با ترس اینکھ تمام محصولاما او
مساعی شاید بآنھم د. نمانع تخریب کامل آن گرد تا ندقربان نمودعاقالنھ قسمت آنرا 

خزانھ وضع خراب ، از ردندگ بر هافغانھا بھ محاصر او بی ثمر باشد؛ چون اگر
اساس اطالع من تقریبا در حال ھ کھ ب نصیب خواھند شدرۀ قابل توجھی مشھد بھ
مقابل حمالت و بیحرمتی ھ با شدت کافی ب روحانیونکھ حالی در است. خالصی

بمقابل برادرش وجود  ناسزاگوئی، ھیچگونھ محدودیتی در ندنادرمیرزا تبلیغ میکرد
 دعوتودند، بخاطر نداشت، باالی کسیکھ شدیدترین انتقام الھی را خواستار ب

مقدس باقیمانده در دست فرقھ  دشمنان دیرینھ دین آنھا، برای تخریب یگانھ شھر
 علی. 

 
واقع  )فرسنگ 3.5بفاصلھ (یک قلعھ کوچک رسیدیم، روت یغفی بھدسمبر  11در 

در یک منطقھ زراعتی و ھموار کھ در جوار آن چندین روستای مستحکم دیده 
 میشود.

 
و یک روستای باز  ) رسیدیم،فرسنگ 4.5بفاصلھ (آباد  دوغ بھدسمبر  12در 

یک قلعھ مجاور و متمایز بواسطھ یک فابریکھ  ۀسطاوب هپرجمعیت، حمایھ شوند
تیمورشاه از کشمیر تا  ۀابریشم خام. نواحی دوغ اباد تشکیل کننده مرز غربی سلط

و رود بین کشمیر  درروسای کوچک  یکتعداداین محل میباشد (قابل ذکر است کھ 
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سند افغانھای مستقل میباشند) کھ مطابق محاسبات تقریبی حدود ... میل برتانوی 
اداره میشد،  مصمموسط یک شھزاده قوی و تاین قلمروی وسیع  اگر .است

طوریکھ مردم آن افراد شجاع و سخت سر ھستند، اشغال کامل پارس امر مشکلی 
ھ ا بھ ارث نبرده و قدرت او بخویش ر نبوغ پدر بخشی ازنبود. اما تیمورشاه ھیچ 

کھ در  ثروت و زیاده جوئی یکمقداراستثنای ھ ندرت دیده یا احساس میشود، ب
اینجا تشویش  موجودیت امپراطور احساس شده و مخوف میباشد. در اینصورت
 فرصت ۀزادجزمی و  ،ممکن است گستاخانھبرداشت ھای من اینکھ این  دارم از

بارۀ  قاطعیت ناموجھ دربا یک چون  ،نداشتھ شودپھای کم برای حصول معلومات 
. اما بوده ام سیارمسافر فقط او  کشور کھ درسخن میزنم  ۀیک شھزاد کرکتر

کامال مسلط  این کشور در کھ استفاده کرده ام یاز زبانمن  ،اظھار میدارممصرانھ 
 لکھ در مقاب ، طوریاست آشکارحکومت  تعامالتتمام  حقیقت آن قویا در و بوده

 قرار دارد. مردمتمام چشم 
 


