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 ۰۲1۲۱1۰۱۰۲         د عبدالباري جهاني ترجمه
 

Leaves From Lord Curzon’s Notebook         د یاداښتونو له کتابچې څخه یو څو پاڼي د الرډ کرزن  
 

 د افغانستان امیر
 

 Voltaireوولټیر. سوهغه خپل خلک متمدن کړل مګر پخپله وحشي پاته 
باید قوي سړی وویل  څوک چي د یوه ناکراره هیواد واکمن وي او بیا هم د آرام خوب کولو جرأت کوي، هغه ته

  Maud Tennyson ماوډ ټینیسن .سي
ما مخکي هیڅکله د افغانستان د مشهور امیر عبدالرحمن خان د پایتخت او دربار او له هغه سره د مخامخ کیدلو او 

لې په باب ډیر کلونه څیړني او مطالعې وکړې، د هند ما د مرکزي آسیا د مس  . وضع په باب بیان نه دی کړیعمومي 
د پولي د امنیت؛ د روسانو د پالیسی، په آسیا کي د روسېې د یرغلونو او فتوحاتو او په دغه سیمه کي د پرتو 

کي مي مطالعات وکړل او بیا مي نو زړه بیخي  هیوادونو د رول، ایران، بلوچستان، افغانستان، تبت، چین په باره
ډیرغوښتل چي د افغانستان امیر، چي تر ټولو مهم وو او تر ټولو ګوښه وو، له نیژدې ووینم او مخامخ ورسره 

ځکه چي د هغه په برخه کي هم د برټانوي هند پرله پسې حکومتونو او هم لندن اندېښنه درلوده، ورته . وږغیږم
 .یره یې ورڅخه درلودهبدبین ول او حتی و

زه پوهیدم چي امیر د کلکتې پر حکومت باندي باور نه لري، او ما فکر وکړ چي دا به ډیره غیر ممکنه وي چي 
ما د . ل وي، وګوريوهغه به د داسي یوه چا سره چي د انګلستان په اولسي جرګه کي د هند د چارو د حکومت مسو  

سره د نیژدې اړیکو درلودلو په باب څوکاله په ډیره دوستانه روحیه لیکني  هند د پولي څخه د دفاع او له افغانستان
کال کي امیر ته یو شخصي لیک واستاوه او په هغه کي مي ورته کښلي وه چي زه  1۹۲۲خکه نو ما په . کړي وې

ستاسي د لیدلو  غواړم ډیر ژر هیمالیې او پامیر ته سفر وکړم، دغو سیمو ته د تیریدلو لپاره ستاسي اجازه غواړم او
 . آرزو لرم

په لیک مي، د دغو مالحظو په باب، تر شرقي ډوله مبالغې وروسته یو پراګراف ورزیات کړ او په هغه کي مي د 
 .تواضع ښودلو سره خپل غرور هم ساتلی وو

مي  خراسان مي لیدلی او ورغلی یم؛ بخارا او سمرقند مي لیدلي دي، چمن ته پر آس ورغلی یم او په پیښور کي
مګر ستاسي عالیجناب هیواد ته، چي د دغو سیمو په منځ کي لکه د انګشتري په منځ . شپې ورځي تیري کړي دي

کي د یوه قیمتي جواهر په څیر پروت دی، ماته د ورتللو اجازه نه ده راکړه سوې او دونه بخت مي نه دی پیدا کړی 
او  ما ډیر کتابونه. له نیژدې ووینم داسي ځلیږی، چي پخپله تاسي عالیجناب، چي د الماس په زړه کي لکه شغله

مګر زه به ډیر خوشاله سم چي ستاسي عالیجناب  ډیرو کسانو سره مي خبري کړي دي؛ مضامین لوستي دي او له
سره ووینم ځکه چي زه پوهیږم چي تاسي تر دغو کسانو چي ما تراوسه لیدلي دي د دې سیمي په باب زیات 

 .او زه یقین لرم چي تاسي به د حقایقو په باب زما پر نیمګړو معلوماتو باندي ښه رڼا واچوی. پوهیږی
ه د رسمي اجازې په برخه کي چنداني انتظار نه ایستل کیدی ځکه چي هغه د دې خبري ترڅنګ چي د امیر څخ

 Sir Mortimerیوازي هغو اروپایانو ته چي د ده مستخدمین ول او یا هغو اروپایانو ته چي د سر ماتیمرډیورنډ
Durand  نو په څیر د برټانوي هند د حکومت د خارجه وزیر په حیث کابل ته د ورتللو بلنه ورکړه سوه نور

په داخلي حکومت . چنداني چاته، د امیر له خوا، بلنه نه ورکو کیده او د دې ترڅنګ ال نور خنډونه هم موجود ول
، چي په هغه وخت کي د هند لپاره د دولت وزیر وو، هم کابل ته زما د سفر  Lord Kimberleyکي الرډ کیمبرلي

دله او یو ډول خاصه اندیښنه یې درلوده او کله چي زه د هند حکومت هم چنداني دلچسپي نه ښو. په باب اندیښمن وو
سیملې ته ورسیدلم او د خپل دغه راتلونکي سفر په باب می توضیحات ورکړل نو د هغوی اندیښنه هم ورو ورو 

چي په هغه وخت کي د پوځ یو غړی وو او ډیر  Sir Henry Brackenburyسر هینري بریکنبري . کراره سوه
یوې خواته هم مطلق  Sir George White ي ملګری وو سپه ساالر سر جورج وایټ الیق سړی وو زما شخص

یه ئد اجرا. زما د سفر په باره کي زړه نا زړه وو Viceroy, Lord Elgingمیالن نه ښود وایسرا الرډ ایلجین 
نیدلو په وخت شورا په یوه غونډه کي باالخره فیصله پر دې وسوه چي ماته اجازه راکړي چي د پامیر څخه د راست

کي پر سرحد باندي را تیر سم، خو په دې شرط چي په دغه وخت کي د امیر له خوا مستقیمه بلنه راکړه سي؛ مګر 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_afghanistan_ammir1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_afghanistan_ammir1.pdf


  

 

 

 4تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ماته وویل سوه چي زه باید د برټانیې د یوه عادي تبعه په حیث کابل ته والړ سم او دا هغه څه وه چي ما غوښتل او 
 .غاړه ونه لريلیت پرود هند حکومت زما د ساتني هیڅ مسو  

له . زه په کشمیر کي د ګورایس له وادي څخه د ګلګیت پولي ته روان وم چي د کابل د امیر له خوا بلنه راورسیدله
درې . دغي بلني سر زما ټولي اندیښنې پای ته ورسیدلې او دا مي وپتییله چي د پامیر څخه به د کابل سفر کوم

رلسمه په تورخم کي د افغانستان خاوري ته داخل سوم او ځان مي د کال د نوامبر پر دیا 1۹۲۲میاشتي وروسته د 
 .افغانستان مقاماتو او د هغه هیواد د پاچا میلمه پالني ته وسپاره

اوس به نو زه د دغه مشهور سړي د شخصیت او سابقې په باب یوه څه درته ووایم څو لوستونکي له هغه سره 
ه ډول سړی وو چي ما باید اوږدې ورځي په دوستانه اړیکو کي ورسره آشنایي پیدا کړي او په دې پوه سي چي دا څ

 .تیري کړي وای او هغه په ډیرو سپینو الفاظو ماته د خپل زړه حال وایه او خپل نظریات یې راته څرګندول
 کي زیږیدلی وو او د افغانستان د هغه مشهور او ستایلي امیر دوست محمد خان تر ټولو 1۹۲۲عبدالرحمن خان په 

وروسته د برټانیې د حکومت الس پوڅی  ه لومړي سر کي د برټانیې دښمن اوچي پ( لمسی وو ج)مشر زوی وو 
امیر . دی په نسب او میراث د خپل نیکه قانوني وارث وو او د بارکزیو د قبیلې پیژندل سوی مشر وو. وو

دا هغه . ه د لیکلو سره عالقه درلودهعبدالرحمن خان ماته پخپله وویل چي تر شل کلنی پوري یې نه د لوستلو او ن
کلونه دي چي د اروپا ماشومان او ځوانان یې په ښونځیو کي تیروي خو امیر خپل دغه کلونه د توپکو په جوړولو او 

کال کي، د امیر دوست محمد خان له وفات څخه یو کال وروسته، دی په  1۹۸۲په . ترمیمولو کي تیر کړي ول
. په حیث وټاکل سو، او تر دغه وروسته یې نو د ژوند هر راز لوړي او ژوري لیدلي دي افغاني ترکستان کي د والي

، هلته یې ماته خوړلې؛ نن په خپل هیواد کي تاج (ځکه چي دی عسکر دنیا ته راغلی وو)دلته یې بری لیدلی 
و د سیند پر څنډو یو بخښونکی او سمدستي د هغه هیواد له سرحداتو څخه وتلی او مهاجر؛ د یو څه وخت لپاره د آم

مقتدر والي او بیا د مشهد، خیوا او بخار په دربارونو کي تبعیدي، وروسته یې په سمرقند کي د روسیې په تنخوا 
خالصه دا چي تقریبا څلویښت کاله که په بري . ت لپاره وتاکل سوخګوزاره کوله، د برټانیې له خوا د افغانستان د ت

 .فغانستان د یوه قوي شخص په حیث پیژندل کیدیکي وو او که په شکست کي وو د ا
امیر عبدالرحمن یو ځل خپل پالر افضل خان د کابل پر تخت کښیناوه او بیا یې خپل کاکا اعظم خان قدرت ته 

اعظم خان ته د هغه کشر ورور شیرعلي خان ماته ورکړه او عبدالرحمن خان مجبور سو چي لس کاله په . ورساوه
دی په دې عقیده وو چي یو وخت به د ده وطن د ده خدمت ته ضرورت لري او بیا به خپل . تبعید کي تیر کړي
 .هیواد ته ستنیږي

د دغه مقصد لپاره یې د روسانو تنخوا ومنله او ماته یې وویل چي ډیره زیاته برخه یې مامورینو په خپلو جیبونو کي 
ویل د افغانستان پولي ته نیژدې یم او د تنګسې په  ده ویل ځکه مي په سمرقند کي استوګنه غوره کړه چي ما. اچوله

روسان تر ابده دې ته حیران ول چي هغه سړي چي د دوی په تنخوا یې ګوزاره کوله او لس . وخت کي حاضر یم
غوره کړي چي  کاله یې د دوی میلمه پالینه لیدلې وه، او کله چي تخت ترالسه کړي، په سیاست کي دي، داسي الره

تر یو وخته پوري خو دوی په دې خبري ځانونه قانع کول چي د . آرزوګانو سر برابره نه وي تنو اود هغوی د غوښ
امیر اوسنی سیاست یو چل دی او ریښتونی سیاست به یې وروسته څرګند سي او خلک به پوه سي چي هغه د 

چي عبدالرحمن خان  سره له هغه. وروسته روسان له خپل دغه انتظار څخه ډیر مایوس سول. روسانو ملګری دی
په برټانیه کي ډیر ری نه واهه خو روسان یې تر دوی ډیر بد ایسیدل؛ او په ډیره ځیرکي دې حقیقت ته متوجه وو 

ده یوه ورځ ماته وویل چي په روسیه کي یې . ده پر هیواد څه بدي ورځي راولي د روسانو او افغانانو اتحاد به دچي 
رځ یې د روسي افسرانو هغو خبرو ته غوږ نیولی وو چي د افغانستان په باب یې په پټه روسي ژبه زده کړه او یوه و

. د روسیې د پالیسی په باب خبري کولې او ګومان یې کاوه چي د یوه ساده او بې سواده افغان په مخ کي مجلس کوي
ښود؛ او پر خپل کال کي امیر شیرعلي خان د روسانو په وعدو وغولیدی او د برټانیې ملګرتوب یې پری 1۹۸۹په 

هیواد یې د برټانیې پوځ راووست؛ لومړی یې خپل تخت او بیا یې ژوند د السه ورکړ، امیر عبدالرحمن ته فرصت 
پوري یې داسي قوي موقف تر السه کړ چي د  1۹۹۲برابر سو، افغانستان ته ننووت؛ ټول هیواد یې ونیوی او تر 

ایوب خان سره تر مخامخ جګړې او دښمنی وروسته د کابل د برټانوي هند حکومت د یعقوب خان تر خیانت او د 
تخت لپاره په یوه مناسب سړي پسي کتل او دغه یوازینی قدرتمند سړی وو چي هغوی باید د کابل تخت ورتسلیم 

 .کړی وای او خپلي قواوي یې له هغه هیواده ایستلي وای
دیارلسو کالو کي د نړۍ تر ټولو سرکښه خلک د کال پوري، چي زه افغانستان ته ورتللم، امیر په دې  1۹۲۲تر 

هغه په پرله پسې وحشت خپل ټول رقیبان . وسلو او شخصیت په زور کرار کړي او خپل قدرت یې ټینګ کړی وو
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. له منځه وړي ول او په هیواد کي یې له ځان څخه داسي مشر جوړ کړی وو چي هر څوک یې له نامه څخه بیریدل
کي هیڅ پخواني پاچا د افغانستان یاغي اولسونه په دومره بیرحمی سره الري ته نه وو برابر کړي او  فغانستاناپه 

مستبد او  سیا او نړۍ کي د ده په اندازه بلآپه . هیڅ یوه هم د افغانستان اولسونه په دغه اندازه یو موټی کړي نه ول
باندي دوې هفتې د ارګ په سالم خانه یا میلمستون  د دغسي یوه فوق العاده سړي سره مي څه. سرزوری پاچا نه وو

امیر ماته نیژدې په یوه دوه پوړیزه وداني کي، چي . کي تیري کړې او له خپلي کوټې څخه مي د ارګ خندق لیدی
دی اوس د هغه ځای په انګړ . شاوخوا یو لوی دیوال ورباندي را ګرځیدلی وو او بوستان سرای نومیدی، اوسیدی

زموږ خبري به معموال په غرمه یا د . ږ د هغي ودانی په یوه لویه کوټه کي خبري او کیسې کولېمو. کي ښخ دی
 .ماپښین پر یوه بجه پیل کیدلې او څو ساعتونه به یې دوام کاوه

زه نه غواړم چي دا ټولي خبري، چي ډیري یې سیاسي وې دلته راوړم، ځکه زه نه غواړم چي زما دا یاداښتونه 
ي، او ډیري صفحي په توري کړم او بله خبره دا ده چي زموږ د خبرو زیاتره برخه خصوصي سیاسي رنګ واخل

وروسته به د ده یوه کیسه درته وکړم چي لندن ته د ده د . وې او امیر داسي څه ویل چي نه یې غوښتل خپاره سي
ده د هغه اولسي هوښیاری دا کیسه د . راتلونکي احتمالي سفر په باره کي ده او ده لندن ته زما بلنه منلې وه

امیر به د خبرو په ترڅ کي د هري خوا کیسې کولې او . ښکارندوی ده چي له ښونځي څخه بهر یې تر السه کړې وه
د هر څه په باره کي به ږغیدی او ما په کابل کي د خپلي هستوګني په وخت کي د هغه د عجایب او حیرانونکي 

 .ریدلېشخصیت او کارونو په باب عجیبي کیسې واو
امیر دیر غټ . مخکي له هغه چي زه د دغو خبرو او کیسو په باب څه ولیکم زه باید د ده په باره کي یو څه وږغیږم

په پاخه عمر کي ناروغی ډیر تغییر پکښي . سړی دی که څه هم چي ډیر جګ نه دی، خو ډیر قوي بدن لري
کي یې د راولپنډي په دربار کي اخیستی  1۹۹۱ه د مثال په توګه ما د ده هغه عکس لیدلی وو چي پ. راوستلی دی

کال کي د ده عکس واخیست یو له بل سره یې دیر  1۹۲۲وو او کله چی ما کابل ته د خپل سفر په شپو ورځو کي په 
امیر د نقرص له ناروغی څخه ډیر کړیږی او په هغه وخت کي یوه د سات تیري خبره دا وه چي په . توپیر درلود

اړولی وو او لیکلي یې وه چي امیر د حکومت له  Governmentپه حکومت  Goutال نقرص  هند کي یوه لیکو
 .بدي حملې څخه رنځ ګالي

پر یوه ټیته چارپایي باندي چي وریښمینه نیالي ورباندي هواره وي ناست وي، پر زنګونونو باندي یې وړین  امیر
ړی یې تړلې وي او تر تندي پوري یې رسولې وي؛ کالي اچولي وي، پنډ سمور یې پر اوږو وي، سپینه وریښمنیه بګ

کله چي به یې له چا سره خبري کولې نو توري غټي . په څیره کي یې د حاضري ناروغی نښي له ورایه ښکاري
تور بریتونه یې پر پاسنی شونډه باندي ښه په . سترګي به یې مخامخ ورته نیولي وې او هیڅ بلي خواته به یې نه کتل

توره رنګ کړې ږیره یې نه د مالیانو په ډول اوږده او نه د برټانویانو په څیر فیشني او لنډه وه، ترتیب سم کړي، 
په دې ویښتانو کي یې خوله داسي جوړه سوې وه چي هر ډول څرګندونه یې کوالی سوای او کله چي به یې په 

. زامو ټول غاښونه به یې څرګند سول استثنایی توګه وخندل او خوله به یې له یوه سره تر بله خالصه وه نو د دواړو
آواز یې لوړ وو خو بد نه لګیدی، د خبرو په وخت کي ډیر دقیق وو او د موضوع په باب یې ډیر منظم او روښانه 
دالیل ویل، پر دې ټولو خبرو برسیره یې یو خاص وقار او متانت درلود چي چا سیالي نه سوه ورسره کوالی او 

 .باندنی برخه وه خصیت هغه ددغه زما د کوربه پاچا د ش
ما دی هیڅ وخت د عسکري . د امیر بګړۍ، د اکثرو شرقیانو په څیر، د هغه څیرې ته خاصه برجستګي ورکړې وه

یوه ورځ چي موږ اینګلینډ ته د ده د سفر . یونیفورم په خولۍ کي، چي د پسه له پوستکي څخه جوړیدله، نه دی لیدلی
په یوه . بګړۍ لیري کړه او د سر په ګرولو یې، چي پاک یې خریلی وو، پیل وکړپه باره کي خبري کولېو ده خپله 

ما هیله ورڅخه وکړه . دم کي یې قیافې له یوه مستبد پاچا څخه یوه اولسي مشر او قومي سپین ږیري ته تغیر وکړ
د ده  ورته ووایه نو او کله چي ما دلیل. چي که لندن ته راغی نو نه به بګړۍ له سره لیري کوي او نه به سر ګروي

 .خپله سادګي په څیره کي ښکاره سوه او زما سره یې ژمنه وکړه چي همداسي به کوي
دغه خطرناکه ظالم سړی کله کله ډیر ارام، . د ده خصوصیات تر ظاهري بڼې او قیافې نور هم برجسته وه 

، ګلونو او د قنریو له اوازونو سره دغه خونکار سړي له عطرونو، رنګونو، باغونو. بانزاکته او محتاط ښکاریدی
په داسي حال کي چي د هر څه په باب یې عملي فکر او عمل کاوه، مګر تصوف او کرامت ته یې ډیره . مینه درلوده

ده فکر کاوه چي خوبونه ویني او په دې عقیده وو چي خارق العاده او ماوراءالطبیعه قدرت او . سخته عقیده درلوده
د هغو کسانو په برخه کي چي د ده په درد خوړل بې ( هم چي دا د ده د سادګی ښکارندوی وو که څه)استعداد لري

اندازې سخي وو او د هغو کسانو سره یې ډیر ظالمانه سلوک کاوه چي ورځي یې پوره وې او د ده اعتماد به یې له 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ځ په دربار کي د مالیاتو یوه ور. مګر په هیڅ وخت کي یې له خپلو ټوکو څخه الس نه اخیست. السه ورکړی وو
مامورینو د مځکو له خاوندانو څخه شکایت کاوه او دواړو خواوو به په یوه سال خبري پیل کړې، او سړی به د یوې 

امیر د ټولو شاته عسکر ودرول او هر یوه ته یې امر وکړ چي که چا بې نوبته خبري . خوا خبري سمي نه اوریدلې
 .هيوکړې یو سوک یې پر غوږ باندي وو
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