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  افغانستان چھار راه آسيا
  
  

  احمـد عـلی کھـزاد                                                بنيـاد فـرھنگی کھـزاد
  

در ) 1951(است که در سال جاری مسيحی عنوان فوق اسم جديدترين کتابی 
ميالن، يکی از شھرھای شمالی ايتاليا، به طبع رسيده و اولين کتابی ميباشد که 

  .در زبان ايتالوی تا حال راجع به افغانستان نوشته شده است
  

 در حدود 1947 تا 1932اين اثر از طرف دو نفر ايتالوی تحرير شده که از 
ت داشتند و بسياری از افغانھا و خارجی ھا ايشان را  سال در افغانستان اقام15

پيش نماز سفارت ايتاليا ھميشه در کنج اطاق ساده و » پادر کسپانی«. ميشناسند
با اينکه نوت . در ميان الماری ھای کتاب خود مصروف خواندن و نوشتن بود

و ھا و يادداشت ھای او ھزاران صفحۀ کاغذ را احتوا کرده بود، باز ھم متصل 
در سالھای اخير به خواندن زبان چون . مکرر ميخواند و يادداشت ميکرد

فارسی ھم کمی موفقيت حاصل کرده بود، کوشش ميکرد که مطالب بکر و 
کثرت يادداشت ھا و نوت ھای . ز ال به الی مطبوعات افغانی پيدا کنداجديدی 

ن اين را ھميشه به اصالح نوشته ھايش وادار ميکرد و جريا» پادر«جديد 
اصالحات طوری مضامين کتاب او را درھم و برھم کرده بود که نزديک بود 

رفقای افغانی و خارجی که از مشغوليت دائمی . لف بگسلدؤرشته از دست م
اطالع داشتند و ميدانستند که حس کنجکاوی به او موقع نميدھد تا » پادر«

تاريخ تمام شدن کتابش را تمام کند، ھميشه از روی مزاح سواالتی راجع به 
با قيافۀ ساده و بی ساخت که با فروتنی و » پادر«. کتاب و طبع آن مينمودند

انکسار آميخته بود، با لبخند صميمانه اميدوار به آينده ميساخت تا اينکه در 
 افغانستان را گذاشت و مدت مختصری به امريکا رفت و از آنجا به 1947

ای رفتن وعده ميداد که اثر خويش را ھدر روز. اليا، مملکت خويش، برگشتايت
  .در امريکا تکميل خواھد کرد

  
از افغانستان نميرفت، موفق به نشر کتاب خود » پادر کسپانی«گمان ميکنم اگر 

نميشد زيرا حرص و ولع و کنجکاوی مزيد او را نميگذاشت که در متن نظر 
ان خاطرش دوری از افغانست. خويش ديگر دست نزند و آنرا تمام شده انگارد

را آرام ساخت که ھر چه دارد بدان بسازد و باالخره به شکلی کتاب خويش را 
  .آمادۀ طبع کند
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نفر ديگر را ھم ، پادر کسپانی يک "افغانستان چھار راه آسيا"در نگارش کتاب 
قاصد سياسی سفارت ايتاليا و معاون پادر » کباچی« و او با خود شريک ساخت

چون بحيث قاصد ھميشه مصروف . ھبی سفارت بودکسپانی در مراسم امور مذ
رفت و آمد و مسافرت ھا در ھر گوشه و کنار مملکت بود، معلومات نظری و 
عملی کسب کرده و کولکسيون بسيار مکمل عکس در زمينه ھای مختلف 

 قطعۀ آن در ھمين کتاب نشر شده و اثر را از 270چنانکه . فراھم کرده بود
  .غنی ساخته استنقطۀ نظر تصاوير بسيار 

  
مؤلفين اين اثر به اتفاق ھم مسافرتھائی در افغانستان کرده و شھرھا و نقاط مھم 

قراريکه خود در مقدمه مينويسند چون تا حال در . مملکت را يکجا ديده اند
ايتاليا ھر چه راجع به افغانستان نوشته شده حيثيت مقاالت پراگنده و خيالی را 

نۀ خويش را در باب تحرير و چاپ کتابی راجع به داشته، ايشان تصميم ديري
  .افغانستان عملی کردند

  
مؤلفين مذکور علت نبودن کتاب ھای جدی را راجع به افغانستان در ايتاليا به 

 ميدانند ولی خود متذکر ميشوند که 1920عدم ارتباط دو مملکت پيش از سال 
 ،انستان ديدن کرده انداولين اروپائيانيکه بعد از دورۀ يونانی از  کشور افغ

 از اينجا رھسپار چين 1272که در » مارکوپولو«مسافرين ايتالوی بودند مانند 
 از 1230که در سال » اودوريکو دايورونونه«شد و يکنفر ديگر موسوم به 
 به عقيدۀ مؤلفين اگر چه روابط 1920بعد از . چين آمده و از افغانستان گذشت

عضی کشورھای ديگر مثل انگلستان و روسيه و  ب ايتاليا مانندافغانستان و
 جرمنی و فرانسه انبساط پيدا نکرد، معذالک به اساس دوستی و صميميت

 و در زمينۀ اقتصادی توسعه پيدا کرده و در زمينۀ ه متقابله برقرار گرديدروابط
تھذيبی ھم زمينۀ انبساط زياد موجود است زيرا ھمين االن در افغانستان 

ستند که به مسايل اقتصادی و تھذيبی ايتاليا دلچسپی دارند و اشخاص زيادی ھ
 ھمين طور در . استزبان ايتالوی را ميدانند و تعداد ايشان ھم رو به تزايد

ايتاليا روز بروز به مسائل افغان و افغانستان دلچسپی بيشتر پيدا شده و در 
  .صدد بدست آوردن معلومات مزيد راجع به اين مملکت ھستند

  
 معلومات ،قراريکه پيشتر متذکر شدم" افغانستان چھار راه آسيا"ين کتاب مؤلف

بسيار مبسوطی جمع کرده و نشر کتاب بسيار مفصلی را در نظر گرفته بودند 
ولی قراريکه خود در مقدمه يادآوری کرده اند، کمی وقت و تعجيل نشر کتاب 

مرکز مطالب و پارۀ عوامل ديگر ايجاب کرد که نسبت به تحليل مواد به ت
متوجه شوند و با اين روش خاص ھم بدون اينکه مطالب اساسی و عمده 

 کتاب خويش را طوری نشر بکنند که خواننده نظريۀ کافی و ،فروگذاشت شود
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صحيح نسبت به جغرافيا، تاريخ و مميزات و عرف و عادت اھالی مملکت 
  .بدست آورده بتواند

  
اد آن از دو صد قطعه متجاوز است مؤلفين کتاب در باب نشر عکس ھا که تعد

نظريۀ خاصی داشتند، به ترتيبی که عکس ھا ھم جزء اسناد بيايند، اسنادی که 
  .افغانستان را در نظر يک نفر خارجی به چھرۀ حقيقی افغانستان معرفی کند

  
اين عکس ھا بيشتر شواھد جغرافيائی، تاريخی، نژادی و گوشه ھای مختلف 

و صنعت و زراعت و حيات مالداری و کوچی را حيات ملی و کسب و کار 
ًترسيم ميکنند و از نشر عکس ھائی که نمايندۀ پيشرفت جديد باشد قصدا خود 
داری کرده اند و خود اين نقيصه را ملتفت شده و برای اينکه افغانھا از ين 
بابت خورده گيری نکنند، خود عذر خود را خواسته اند و به تعبير خود عکس 

و به عقيده خود مدعی اند که اين قبيل   اندهخواند» ناد فولکلوریاس«ھا را 
عکس ھا روح افغان و افغانيت را بدون کدام پيرايه بندی بنظر خارجی معرفی 

  .ميتواند
  

به عقيدۀ مؤلفين اين اثر باشندگان افغانستان از نقطۀ نظر مردم شناسی تيپ 
يه نقطۀ تماس نژاد سفيد و زرد مديترانه، الپی و آريائی ميباشند که در منتھا ال

افتاده اند و امپراطوری ھای آسيای غربی ايشان را از تماس اروپا دور 
يکی در زمان . نگھداشته و با اين ھم دو دفعه با اروپائی ھا تماس پيدا کرده اند

قديم در عصر يونانی که در نتيجه برای پنج قرن امپراطوری ھائی در 
قبل  سال 30در دورۀ استعمار غرب که باالخره افغانستان تشکيل شد و دوم 
ز آشوب آن رھائی يافته و بطرف تجديد حيات افغانستان با احراز استقالل ا

اين تجديد حيات و تغييرات نوين نظر ھمگانی را بطرف . خود در حرکت است
افغانستان متوجه ساخته و دلچسپی ھائی ھمه جا فراھم کرده است و خاطرۀ 

 عواملی در مطالعات نژادی، قبل التاريخ، زبان، مردم روزگاران گذشته
. بسيار مفيد و دلچسپ استشناسی، جغرافيا و تاريخ باقی گذاشته که مطالعۀ آن 

 مقدمه مؤلفين اظھار اميدواری کرده اند که با تحرير اين اثر در خاتمۀ
افغانستان را ھمانطور که در نظر خودشان دلچسپ و دوست داشتنی آمده 

  .معرفی توانسته باشنداست، 
  
فحه و منقسم است بر پنج  ص275کتابی است در " افغانستان چھار راه آسيا"

  :فصل بزرگ
  جغرافيای طبيعی و اقتصادی افغانستان -1
 تاريخ افغانستان -2
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 افغانستان سياسی، اداری و اقتصادی -3
 عرف و عادات -4
 طرق و شھرھا -5

  
 ضمنی دارد که مرتب ًطبعا اين فصل ھا ھر کدام يک سلسله عناوين کوچک و 

ھر کدام عليحده در قيد نمرات گرفته شده و تحت ھر نمره و عنوان مخصوص 
شرحی نوشته شده است که تحليل آن البته دقت و مطالعه ميخواھد و اينجا مجال 

  .آن نيست
  

در ين کتاب وزير مختار اسبق ايتاليا در افغانستان و سفير کبير موجودۀ ايتاليا 
که ھفت و نيم سال در دربار کابل سمت » پيترو گوارونی «در پاريس، موسيو

ست و به گفتۀ خودش نمايندگی داشت و با مؤلفين کتاب يکجا در سفارت ميزي
افغانستان دروازۀ مطالعات تھذيب و تاريخ و اديان شرق قريب را بر رخ او 
باز کرد، تمھيدی نوشته که حيثيت تقريظ را ھم دارد که برای بسط معلومات 
خوانندگان گرامی نسبت به ماھيت کتاب و معرفی چگونگی نظريات يکنفر 

  :دھمومات ايتالوی اينک ترجمۀ متن آنرا ميلديپ
  
نميدانم تاثير . من ھفت و نيم سال حيات خويش را در افغانستان گذرانيدم"

طول دورۀ اقامت است يا تاثير شرايط مخصوصی که در آن زندگانی ميکردم يا 
 پيش من محقق  فقط يک چيز- تاثير زيبائی و جذبۀ مملکت و باشندگان آن

 در ميان کشورھائی است که از مملکت افغانستان خاطرۀ نھايت خوبی دارم و
ً حتما افغانستان پيش من ،که نوعيت وظيفۀ بخصوصی مرا بدانجاھا برده است

   ."از ھمه عزيز تر و گرامی است
  
من با عشق و عالقۀ مخصوصی به خواھش مؤلفين اين اثر موافقت کرده و "

اين کتاب را که گمان ميکنم اولين کتاب جدی بزبان ايتالوی راجع به 
  ." به مردمان ايتاليا معرفی ميکنم،باشدافغانستان مي

  
افغانستان در خاطره ھای شخصی من يک دخالت کلی دارد و آن اين است "

که ھنوز ھم دوام سلسلۀ آن ) نه مطالعات(که در اثر يک سلسله خواندن ھا 
 مرا ،بھترين و لذيذترين ساعت تيری ھای ساعات فراغت مرا تشکيل ميدھد

  ."و اديان شرق قريب متمايل ساخته استبه مسايل تاريخ، تھذيب 
  
رئيس » ژوزف ھاکن«اول موسيو : در اين تمايل البته مديون دو کس ھستم"

 ھيئت باستان شناسی فرانسوی در افغانستان که در اثر جنگ عمومی اخير
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 از ميان رفت و فقدان او خسارۀ در مراکز علمی فرانسه و ]جنگ جھانی دوم[
  ."»پادر کسپانی«جھان توليد کرد و دوم 

 راجع به اوضاع تھذيبی و تاريخی  منحين ورود به کابل بساط معلومات"
افغانستان بسيار محدود بود و تمام آن از دايرۀ مطالب چند کتابی تجاوز 
نميکرد و روی ھمرفته نوشته ھای آنھا ھم غير از خاطره ھای دور افتاده و 

گر نداشت لذا ھمين دو مبھم مسافرت اسکندر و سلطنت سلوسی ھا چيز دي
نفر فوق الذکر دست مرا گرفته و قدم ھای لرزان مرا به کشف جھانی 

  ."رھنمونی کردند
  
با صالحيتيکه دارد بطور قطع از ھر کسی بھتر » رونه گروسه«دوست من "

نقش آسيای مرکزی را بحيث » امپراطوری علفزار«در کتاب بسيار مھم خود 
ای غربی، ايرانی، ھندی و چينی شرح داده چھار راه تماس چھار مدنيت دني

افغانستان از نقطۀ نظر موقعيت جغرافيائی بيش از ھزار سال باينطرف . است
حساس ترين نقطه را در ين چھار راه اشغال کرده و شاخۀ ھندی راه ابريشم 
در اينجا به شاخۀ غربی سراسری که از بر اعظمی به بر اعظمی ميگذشت، 

  ."پيوست بود
  
 بايد داشت که افغانستان يک منزل مھم و بزرگ راه ابريشم است که بخاطر"

و به ھميم لحاظ . چين را به سواحل شرقی بحيرۀ روم وصل ميکرد
ن مادی خود اگر ما فريب تمد. ر ديدن کرده استما از ين کشو» مارکوپولوی«

ه عصر حاضر در يک دورۀ دور مان را نخورده و ملتفت باشيم که نسبت ب
 انسانھا و اشيا و مفکوره ھا بيشتر سير و حرکت داشت، آنوقت ئیافتاده 

معتقد خواھيم شد که تنھا ابريشم ميان چين و اروپا حمل و نقل نميشد بلکه 
پھلو به پھلوی اين مال التجارۀ قيمتی، ھنرمندان و فالسفه و دانشمندان و 
 روحانيون ھم در جنبش و رفت و آمد بودند و اندوخته ھای معلومات

  ."جغرافيائی ايشان راه را برای کاروان ھای سفرا و کشور گشايان باز کرد
  
اھميت افغانستان را بحيث چھار راه مدنيت ھای مختلف يک منظرۀ مادی که "

به اثبات ميرساند و خود ناظر آن بودم، کشف اطاقی در بگرام بود که بعدھا 
 ميتوانيم ک کهاين اطاق کوچدر . شھرت پيدا کرد» اطاق خزاين«به نام 

، آثار مفرغ و گچی ممثل بھترين بخوانيم» پومپه ئی«تزھينات آنرا سبک 
ذوق يونانی، پارچه ھای منبت عاج ھندی که از روی کميت و کيفيت نظير آن 

ھای چين که بعد از » ھان«عصر » الک«ديده نشده بود، پارچه ھای ظروف 
آيا . يکجا قرار داشت از ھم پاشيد، ھمه پھلوی ھم امدت کمی با تماس ھو

شوق و ھيجانی برای يکنفر ايتالوی از ين بيشتر شده ميتواند که در ميان 
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ميشناسند و اشيای خانۀ خود » روما«اشيائی که بحق يا بدون دليل آنرا به نام 
در ضرب » کوشانی«ً دفعتا ببيند که مؤسس ساللۀ دودمان شاھی ،ميخوانند

 امپراطوری رومن، را نقش کرده ،»آگوست«اولين مسکوکات خود تصوير 
است؟ احتمال بسيار ميرود که امپراطور آگوست خبری ھم نداشت که در 
 ،آسيای مرکزی خاندان سلطنتی جديد و امپراطوری بزرگی بميان آمده است

» آگوست«حال آنکه مؤسس اين امپراطوری ميدانست و اطالع داشت که 
  ."کيست

  
ً شرق مقامی دارد که غالبا ھويت آن از افغانستان در عالم تاريخ و تھذيب"

آيا از جملۀ کسانی که دارای معلومات متوسطی . خاطره ھا فراموش شده
شاھنامه «ھستند، چه تعدادی ميدانند که يکی از شاھکارھای زبان فارسی 

در افغانستان غزنوی به تشويق دربار سلطان محمود نوشته شده » فردوسی
 که مبدأ احتمالی منارھائی که شکل آنھا است؟ چقدر اشخاص بخاطر دارند

عامل مختصۀ معماری اسالمی شده ھمان منارھای فتحی است که در عصر 
ًھمين محمود در پايتخت او بنأ يافته؟ صنعت معروف به ايرانی و مخصوصا 

 در ،ھر آنچه ھنر ميناتوری ميگويند در نظر من در دربار سلطان حسين بايقرأ
ھرات در عصر .  به مدارج اعلی خود رسيده است،ت در شھر ھرا،افغانستان

در زمان » فلورانس«سلطنت آخرين پادشاھان تيموری قابل مقايسه با 
ھمين قسم مغل ھای ھندی آخرين گل ھای . بود» مديچی«حکومت شھزادگان 

ھمين مدنيت را با خود به ھند ارمغان بردند و در دھلی و آگره به اشکال جديد 
  ."ن شگفتپندک ھای نو از آ

  
پيشتر گفتم که افغانستان را بسيار دوست دارم و مؤيد اين نظريه تمايل "

عاشقانۀ بابر فاتح دھلی است که ميگفت و آرزو داشت که در کابل، در 
بخاطر دارم که بارھا حينی که طرف تپۀ . زيباترين گوشۀ زمين مدفون شود

شتن چنين آرزوئی حق  بخود ميگفتم که بابر با دا،کوچک مزار او باال ميشدم
  ."بجانب بود

  
ملتفت بايد بود که تاريخ چند ھزار سالۀ افغانستان گذارشات تاريخ معاصر "

مؤلفين اين اثر کوشش کرده اند با اصول علمی . آنرا فراموش خاطر نسازد
عالوه بر تاريخ مسايل اجتماعی، عرف و عادات افغانستان امروزه را ھم 

  ."يشان اعلی و کامل استشرح دھند و اسناد عکاسی ا
  
 سال باينطرف از انزوای کامل برآمده 30افغانستان کشور کوچکی که از "

است برای تالفی زمانه ھای از دست رفته مجاھدات زياد بخرچ داده که از 
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افغانستان مجاھدت کرده و . مراتب و چگونگی آن البته عموم آگاھی ندارند
اشکال افغانستان تنھا اشکال . دھنوز ھم در ميان مشکالت مجاھدت ميکن

داخلی نيست، در ظرف چند ده سالی نميتوان مردمانی را که مدت ھا منزوی 
 تحولی کرد زيرا در توليد چنينزيسته اند به تمام مبادی حيات امروزی آشنا 

ھمين قسم تدارک منابع مالی فالتو کار . ملل ديگر قرن ھا وقت صرف کرده اند
  ."آسانی نيست

  
ستان امروز مانند ھميشه در نقطۀ تماس امپراطوری ھای کھن و نو و افغان"

حفظ استقالل، ھمان استقاللی . امپريالزم ھای پارينه و جديد قرار گرفته است
که افغان ھا به آن عشق دارند و از دوره ھای باستان عصر اسکندر تا آينده 

 مسئلۀ ساده و برای اثبات آن در ميان امپراطوری ھا جانبازی ھا کرده اند،
  ."بسيطی نيست

  
من به ملت افغان و به زمامداران افغانستان مراتب صميمی ترين آرزوھای "

 فبروری 11پاريس . خويش را نسبت به کاميابی ھای آينده تقديم ميدارم
، سال نھم، شمارۀ 102 لمجلۀ آريانا، شمارۀ مسلس / ."وارونی پيترو گ-1951
    /، کابل1330ششم، 

  
   
  :ک. ف. ت باشدياد

 از  سال پيش30ستان دوباره به سرنوشت  سال بعد از نشر اين کتاب افغان30ًدرست تقريبا 
 سال ديگر از آن ھنوز ھم 30 رسيد و با وجود سپری شدن  از آننشر کتاب و حتی بدتر

مسئوليت تمام خرابی ھای اين کشور در تاريخ معاصر بيشتر . سر کالوه معلوم نشده است
استمداران، دولتمردان، اعضای حزب ھا و تنظيم ھای سياسی است که ھيچ به گردن سي

گاه برای کدام برنامه درست سياسی کار نکرده اند و ھمه در غم و الم منافع شخصی، 
اگر ھنوز ھم امور به ھمين منوال پيش رود . خانوادگی، قومی و حزبی خود بوده اند

  /2011 آگست 8 / .تاميدی برای آيندۀ اين کشور وجود نخواھد داش
  
  


