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 ۲۰1۱۱۰1۱۰۲         د عبدالباري جهاني ترجمه
 

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

 د افغانستان امیر
 ېمه برخهرد

 

کله چي ما فکر وکړ چي که امیر اینګلینډ ته راغلی وای او د واقعیتونو سره مخامخ سوی وای نو څه به پیښ سوي 
وای، نو زه په دې ډیر خوشاله سوم چي امیر دا سفر ونه کړ او د ملکې حکومت د هغه نارضایتي ونه لیده، ځکه 

که څه هم چي د دې دوو دښمنو . به ښه نه وایچي دې کار به په راتلونکي کي جدی نتایج درلودلي وای او دا 
 .وایکسانو ترمنځ لیدلو به د ډیرو کسانو توجه ور اړولې 

ه موږ یې دا کیسه ولیکله نو په اینګلینډ کی یوازینی سړی چي خوند یې ورڅخه وانه خیست او البت کله چي ما
 .جنرال رابرټس وو مالمتوالی هم نه سو هغه

ی وم او امیر په دې خبر وو نو زما یې ډیر خیال ساتی، که څه هم چي د عوامو پر څرنګه چي زه د پارلمان غړ
یوه ورځ یې خپل یوه انګریز . مګر د نور چا یې دونه پروا نه کوله. مجلس باندي به یې کله ناکله ټوکي کولې

هغه . ان باید یو شان ويد کابل حمام او د برټانیې پارلم. مستخدم ته وویل چي ته کله په کابل کي حمام ته تللی یې
چا د ځان وچولو د دستمال،  په حمام کي چا د صابون،. او هلته د امیر په مطلب پوه سو. انګریز هم حمام ته والړ
ږغونو په ګمبتي حمام کي انعکاس کاوه او ټولي خبري ګډي وډي کیدلې او باالخره خبري . چا د کټوري نارې وهلې

 .اوریدل کیدید هیڅ یوه ږغ سم نه  ورکیدلې او
د دربار خلکو به هم تشویقاوه او سرونه . امیر د خپل ځان په باب یو ډول فکر درلود چي د ماشوم په څیر سادګي وه

مثال امیر فکر کاوه چی دی نابغه دی او ټول کماالت یې زده دي، په تیره بیا په تخنیک او . به یې ورته ښورول
 .نقاشي کي خو اول لمبر دی

دا پیانو په دې . ته به الره کي له یوه کفشکن څخه را تیریدلم او هلته مي یوه ډیره لویه پیانو ولیده دربار ځیوه ور
ماته ویل سوي وه چي دا . تازه شپو ورځو کي د اروپا څخه راوړه سوې وه او پر پوښ باندي یې رسمونه سوي ول

امیر زما څخه . ا به صحیح وه که نهخدا زده چي د. کار دی Sir E Burne Jonesنقاشی د سر اي برنس جونز 
 .وښتنه وکړهپ

 هغه پیانو دي ولیده چي په کفشکن کي والړه وه؟
 .بلې ومي لیده: کرزن
 د هغې پر پوښ باندي د نقاشی په باب څه فکر کوې؟: امیر

 .ډیره ښایسته او اعلی نقاشي وه: کرزن
 .دا نقاشي یې ما کړې ده: امیر

 .ناوخته ورغلم، ځکه چي ساعت مي سهار دریدلی ووه څیوه بله ورځ زه مجلس ته یو 
 نن څرنګه ناوخته راغلې؟: امیر

 .زما ساعت سهار دریدلی وو. بخښنه غواړم: کرزن
زه پخپله مسلکي ساعت . ما ته یې را ولیږه چي زه به یې ډیر ژر درته سم کړم. او ستا ساعت انګریزی دی: امیر

 .ه جوړومسازیم او د ټول کابل د خلکو ساعتونه ورت
ما سمدستي ورته وویل چي زما ساعت بیرته کار پیل کړی دی او په دې توګه مي خپل ساعت د دې نامي شوقي 

 .ساعت ساز څخه وژغوره
کال کي واده وکړ او  1۹۸۱کله چي زه لندن ته والړم؛ هلته مي په . په دې اړه به یې یوه بله کیسه هم درته وکړم

امیر په بدل کي تحفه را ولیږله او . سره سم د خپلي میرمني عکس هم واستاوه امیر ته مي د خپل واده د اطالع
 .څرنګه چي ده د قیافه پیژندلو او جمجمه پیژندلو د علم ادعا درلوده نو دا لیک یې په فارسي ژبه را لیږلی وو

 .زما هوښیار دوست، د پارلمان غړي محترم جي کرزن ته

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/TahlilTahlilha_PDF/jahani_bari_de_afghanistan_ammir3.pdf
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د میاشتي د پنځه  زه باید درته ووایم چي ما ستا د مارچ. یو ځل بیا ووینمزما ارزو دا ده چي زما هوښیار دوست 
زه ډیر خوشاله سوم چي ستا له : د لیکونو څخه دي مننه او زما جواب دا دی. لسمي او جون د نهمي لیکونه ولوستل

خپلي خوښي شکر دی چي د . واده څخه خبر سوم، او دغه راز د میرمني کرزن د عکس د لیدلو څخه خوشاله سوم
 .زه خدای ته دعا کوم، زما هوښیار ملګرې، چي خدای دي په ټول ژوند کي بریالی لره. سره سم دي واده کړی دی

زما ریښتونې دوسته، زه دغه راز تاته مبارکي وایم چي که څه هم چی تاسی یوازي یو خل واده کوی خو ډیر پر 
په اساس، دا یوه هوښیاره ښځه او ستا دعاګویه او دوسته زما د جمجمه پیژندني د پوهي . ځای انتخاب دي کړی دی

 .ده، او تر زرو نارینه وو بهتره ده
زه امید لرم، زما ګرانه دوسته، چي دا به د خدای خوښه وه چي تا په ټول ژوند کي له دې سره خوشاله او راضي 

زه د . ینډ کي به یې مثال کم ويد خدای شکر دی چي تا ته یې داسي میرمن په نصیب کړې ده چي په اینګل. وساتي
زه دا خبري د دې د عکس او د . دې له عکس څخه پوه سوم چي دا یوه وفاداره، هوښیاره او ریښتونې میرمن ده

 .تا ته دي خدای ښه اوالدونه په نصیب کړي. جمجمه پیژندني د علم په اساس درته کوم
 .کړې وه او د لیک په پای کی یې د خپل طبیعت سره سم یوه ټوکه هم

 .به دي کوم غلط کار کړی وي که یې یوه ورځ وډبولې نو زه پوهیږم چي حتما  
 .عبدالرحمن د افغانستان امیر. ستا ریښتونی دوست او دعا ګوی

په . د امیر سره د لیکونو په اړه باید زه د ده یو سیاسي لیک هم را واخلم چی له هغه څخه د ده د لیکني طرز معلومیږي
ل وی یې هغه مطبوعاتي رپوټ ته، چی د افغانستان په باب خپور سوی وو، او داسي ادعا کیدله چی مسولومړی برخه ک

کال زیاتره برخه یې نیولې وه، د  1۹۸۱دوهمه برخه یې د تیرا د جنګونو په باب، چي د . به یې زه یم، اشاره کړې ده
 .ده برټانوي هند د حکومت او افغانستان په باب د دایمي اختالف موضوع

 .هیله لرم چي زما هوښیار دوست قدرمن جورج کرزن، د پارلمان د عوامو د مجلس غړی د څښتن په حفاظت کي وي

دا چي روغ . کال د ډسمبر د میاشتي د دیرشمي لیک ستاسي دوست ته په نیک ساعت کي ورسیدی 1۹۸۱ستاسي د 
 .او جوړ یې ډیر خوشاله سوم

په باب چي ماته یې رپوټ راکړه سوی دی وایم چي ما هیڅ وخت د خپل زما د مهربان دوست د خصمانه کلماتو 
دغه مهربان دوست د ملګرتوب څخه د شکایت کولو لپاره دلیل نه دی درلودلی، او نه هم د افغانستان د حاالتو په 

انو کي زه، په نړۍ کي، تا په خپلو دوست. باب د خپل دوست د اظهاراتو څخه شکایت لرم او نه هم داسي فکر کوم
کله چي زما مهربان دوست په . په دې باب زه ډیري خبري کوالی سم ځکه چي دا ډیر دالیل لري. لومړی شمیرم

کابل کي وو، موږ د افغانستان په باب د روسیې د اصلي نیتونو به باره کي خبري وکړې، د روسیې سره د افغانستان 
نیمګړتیاوي نه دي بهتری سوي او په دغه وخت کي چي په د اختالف او دښمنی په باره کي وږغیدلو؛ د افغانستان 

تر څو چي د برټانوي هند افسرانو زه د . سرحد کي د برټانیې له عسکرو سره نښتو ګډوډي او هله ګوله رامنځته کړه
دوی داسي اعالمیې خپرې کړې چي غواړي د غرنیو سیمو . هغوی د احمقانه اعمالو او خبرو په باب بدبین کړم

ل عام کړي؛ خلک پر ځانونو وبیریدل او د برټانیې د ستایلي حکومت استازی یې قتل کړ او هغه یې وګړي قت
په دې هلو ګلو کي په زرهاوو کسان ووژل سول او د برټانیې د ستایلي حکومت . وسوځاوه او بې عزته یې کړ

خدای دي څوک . ه نه کړلعسکر هم پکښي قتل سول؛ دوی له دې حرکاتو څخه له دښمنۍ پرته بل هیڅ شی تر الس
وهیږم چي د دې پای به څه وي؛ ځکه پزه په دې نه . د روسانو له ګاونډیتوب او د افغان قبایلو له دښمنی څخه ساتي

چي زه د تیرا، اپریدیوو باجوړ او سوات له خلکو سره هیڅ اړه نه لرم، مګر دا یوولسمه میاشت ده چي زما له 
او هغه وسایل چي زما د ماشین جوړولو د کارخانې لپاره ضروري ول . بند ديخاوري څخه د ټولو کاروانونو وتل 

ما ستا د معلوماتو لپاره هغه لیک در واستاوه چي د پیښور کمیشنر زموږ د کاروانونو . په الره کي بند پراته دي
. به ولي دا کار کړی وياو زه نه پوهیږم چي کمیشنر  نو د بندولو په باره کي لیږلی دیخلیفه باشي ته د تیلو د بکسو

که تاسي هغه . د هغه دې کار زه د هند په برخه کي شکمن کړی یم، او دوست او دښمن یې راڅخه ورک کړي دي
رپوټونه چي په هغه ځای کي خپریږي په غور سره وګوری نو تاسي ته به معلومه سي چي ستاسي دوست د ډیري 

به سي چي زه د برټانیې د ستایلي حکومت سره په دوستي کي زیاتي حوصلې څخه کار اخیستی دی او درته څرګنده 
مګر زه څه وکړم او زه څه ووایم؟ زه . که داسي نه وای نو ما به هم کومه احمقانه خبره کړې وای. ډیر ټینګ یم

مګر د برټانیې . دونه ویالی سم چي زه د برټانیې د حکومت دوست یم؛ او دا دوستي مي په زړه کي ټینګه ساتلې ده
که . لیت کي ما نه شریکويوخدای دي د دې سقوط په مسو. د ستر حکومت استازي د هغه د چپه کیدلو سبب کیږي

مګر زه له . څه هم چي د دښمنی د پیل کولو ابتکار د برټانیې حکومت واخلی هم ز نه پوهیږم چي څه به پیښه سی
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ځکه چي د هغه ستر حکومت سره زما دوستي . خدایه څخه غواړم چي د دې دښمنی ابتکار زما له لوري پیل نه سي
ه هیله لرم چي برتانیه هم زما په برخه کي دغسي نیت ولري، خزه له خدایه څ. د غره په شان مستحکمه او تینګه ده

 .څو موږ د خپلو دښمنانو د آرزو سره سم سلوک ونه کړو
زه تاسي ته . ال د نوي کیدلو ورځي ديک 1۹۸۹نور نو تا لیکلي دي چي دا د روان کال پای او د اختر ورځي او د 

خدای دي وکړي چي . نیکمرغه کال او او ښیګڼي او روغتیا غواړم ا رسیدلو مبارکي وایم او تاسي تهد نوي کال د ر
 .ستاسي د بریاوو او سرلوړی ورځي همداسي دوام وکړي

 .بروري د میاشتي اوومهکال د ف 1۹۸۹کال د روژې د مبارکي میاشتي پنځه لسمه د  131۱د  د دوشنبې ورځ
 .السلیک د ضیاء الملته والدین امیر عبدالرحمن

او کله . امیر ډیري څرګندي خو نیښ داري او توندي ټوکي کولې. چي د امیر خبرو اترو او مجلس ته را وګرځو
رحمی چي به د ده د رعیت خبره سوه نو داسي له خښمه ډکي ټوکي به یې کولې چي خلک به د ده له قساوت او بې 

زه به د دغو ټوکو څلور مثالونه درکړم چي په کابل کي زما د اوسیدلو او یا د دغه وخت په شاو خوا . څخه بیریدل
 .یوه ورځ دا خبره راپورته سوه چي امیر په اینګلینډ کي د ظالم نوم وړی دی. کي پیښ سوي دي

 په باب څه ویل کیږي؟ په اینګلینډ کي زما د حکومت د سټم. لطفا  ریشتیا راته ووایه: امیر
دوی وایی چی تاسي عالیجناب ډیر قوي مګر ډیر سخت واکمن یاست، او تاسي د خپلو یاغي او سرکښو : کرزن

 .مخالفو قبایلو ښورښونه په ډیره سختي ځپی
مګر دوی تر دغه زیات هم وایي دوی وایي چی زه بیرحمه او وینو ته تږی وحشي یم؛ او زه په دې نه پوهیږم : امیر

 .چي پر خپلو خلکو څرنګه حکومت وکړم، او یا په خپل هیواد کي څرنګه سوله او کراري راولم
زه پخپله د نتایجو په باره کي خپله . دوی ښایی ستاسي عالیجناب د حکومت کولو پر طرز باندي انتقاد وکړي: کرزن

 .عقیده نه سم څرګندوالی
 ته؟په اینګلینډ کي د سټینډرډ په نوم ورځپاڼه س: امیر

 بلې: کرزن
 دا ښه ورځپاڼه ده؟ او حقایق خپروي؟: امیر

 .په عمومی صورت زه ویالی سم چي حقایق وایي: کرزن
 په اینګلینډ کي د بیرمینګهم په نوم ښار سته؟ هغه لوی ښار دی؟ نفوس یې څومره دی؟ او په ښه توګه اداره کیږي؟: امیر

سوه زره نفوس لري، او زه عقیده لرم چي خلک یې د خپلي بلې هغه ډیر لوی ښار دی او څه باندي اوه : کرزن
 .ښاري ادارې څخه راضي دي او افتخار په کوي

 د مانچیسټر په نوم هم ښار سته؟ او هغه هم د بیرمینګهم په څیر دی؟: امیر
هغه هم یو لوی ښار دی، ډیر زیات خلک پکښي اوسیږي او رپوټونه وایی چي خلک یې د خپل حکومت : کرزن
 .راضي ديڅخه 
د خپلي چپني څخه یو کاغذ را وایست او وې ویل دا دی د سټینډرډ ورځپاڼي څخه یو نقل چي ته وایې ښه : امیر

ورځپاڼي لیکلي دي چي تیر کال په مانچیسټر کي دونه قتلونه سوی دي او په بیرمینګهم . ورځپاڼه ده او حقایق وایي
 دا حقیقت دی؟. نه اعدام سوي ديقاتالن نه نیول سوي او . کي دونه قتلونه سوي دي

 .که سټینډرډ ورځپاڼه د حکومتي مقاماتو له قوله وایی نو زه یقین لرم چي هغه به حقیقت وي: کرزن
خپلو درباریانو ته چي د دربار په هغه بل سر کي والړ ول مخ واړاوه او پوښتنه یې ورڅخه وکړل چي زما د :امیر

 هیواد نفوس څومره دی؟ 
 . ي اعلیحضرت پر اتو میلیونو خلکو حکومت کویتاس: درباریان

 . او په تیر کال کي په ټول افغانستان کي څومره قتلونه سوي دي: امیر
ستاسي اعلیحضرت تر سخاوتمندانه او عادالنه نظام الندي، چي نظم او قانون په بشپړه توګه تطبیقیږي، : درباریان

 .ن نیول سوي او ټول اعدام سوي ديپه ټول هیواد کی یوازي شپږ قتلونه سوی دي؛ قاتال
امیر ماته مخ را واړاوه او راته وې ویل دغه هیواد دی او زه په اینګلینډ کي په دې تورن یم چي په حکومت کولو نه 

بیرمینګهم زما د هیواد لسمه برخه نفوس لري او مانچیسټر . پوهیږم؛ او زه یو خونکار، وحشي او بیرحمه انسان یم
ځه لسمه برخه نفوس لري؛ هغه ښارونه په ښه توګه اداره کیږي خو د یوه کال په اوږدو کي دونه زما د هیواد پن

 .نه اعدام سوي دياو قتلونه کیږي او سټینډرډ ورځپاڼه، چی حقایق خپروي، وایي چي قاتالن نه نیول سوي 
 نور بیا


