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 ۰۲1۰/۲1/۲3         د عبدالباري جهاني ترجمه
 

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

 د افغانستان امیر
 برخه وروستۍ ،څلورمه

 

 په افغانستان کي. زما لپاره دا ډیره ګرانه وه چي په دغه راز بحث کي دالیل وړاندي کړم او څوک په قانع کړم
خلکو قانون ته د درناوي له امله ځانونه د قتل او جنایت څخه نه ژغورل بلکه د وحشیانه شکنجو او بیرحمانه سزاوو 

یوه ورځ د امیر دربار ته یو سړی راغی چي خولې  .او وحشت له بیري یې د جنایت او قتل کولو زړه نه سو کوالی
دا یو هراتی افغان وو او . په هغه وروستنی مرحله کي ووپر را ماتي وې او نفس یې واهه، او د ستړیا او خستګی 

ویل یې چي د هرات څخه یې کابل ته ځان په ځغستا را رسولی دی؛ مطلب مي دا دی چي امیر ته ووایم چي روسان 
تر سرحد را اوښتي او د افغانستان په خاوره کي پرمختګ ته دوام ورکوي؛ ده له امیر څخه د خپلي دغي اطالع په 

 .ي د انعام غوښتنه وکړهبدل ک
امیر چي د یوې شیبې لپاره یې هم د هغه په کیسه باور ونه کړ له هغه څخه پوښتنه وکړه تا روسان په خپلو سترګو 

 .ولیدل، هغوی څومره وه، څومره توپکونه ورسره وه او پر کوم سړک را روان دي
غوی شل زره تنه وه او دوی ډیر توپکونه هغه سړي وویل بلې اعلیحضرته ما هغوی په خپلو سترګو ولیدل او ه

او دوی به ډیر ژر کابل ته ورسیږي او ما له هغوی څخه . درلودل او د هرات او کابل پر لور یې حرکت کاوه
 .څو ورځي مي وخغستل څو تاسي ته د دې خطر څخه خبرداری درکړم. مخکي خان په ځغستا را ورساوه

د دې سړي بخت ډیر پر ځای وو چي هرات ته نیژدې یې تر  رته وې ویلواړاوه او و امیر خپلو درباریانو ته مخ
د دې لپاره په ځغستا راغلی دی چي موږ ته له دې خطر څخه خبر  روسان لیدلي دي، او تر دغه ځایه هر چا دمخه

غه موږ باید هغه ته څرنګه مناسب انعام ورکړو؟ زه به تاسي ته ووایم، دی ښایی دا بخت هم ولري چي ه. راکړي
نو موږ باید دی په داسي ځای کي وساتو چي تر ټولو مخکي د . روسان تر ټولو دمخه وویني چي دلته را رسیږي

دی په دې شاوخوا کي تر ټولو لویي وني ته وخیژوی او د هغي وني تر ټولو لوړ ښاخ . روسانو د لیدلو امکان ولري
کله چي روسان . ښاخ پوري تړلی پریږدی تر هغه وخته پوري چي روسان راځي دی په هغه. پوري یې وتړی

 .راغلل دی به راکښته سي او موږ ته به خبر راکړي او خپل انعام به ترالسه کړي
. ورکړهدغه وفادار افغان یې د یوې جګي وني په ښاخ پوري وتاړه او تر هغه وخته په هغه ښاخ ځړیدی چي ساه یې 

ل صداقت په ښودلو کي تر حد تیره مبالغه ونه کړي او پښې تر کمبلي دا ټولو وفادارو افغانانو ته خبرداری وو چي د خپ
 .اوږدې نه کړې

 .بله کیسه په لومړي سر کي خورا ښه روانه وه او په پای کي یې نتیجه د نورو پیښو په څیر ظالمانه او ویرونکې وه
وټه، د سیکو جوړولو کارخانې ته تر یوه ورځ په دربار کي د امیر په مخ کي د بخارایي طالوو او نورو سیکو یوه لویه ک

 .او امیر ورته کتل مځکه ناست ول او طالوي یې شمیرلېد افغانستان وزیران پر . لیږل کیدلو مخکي، شمیرل کیدله

د طالوو د شمیرل کیدلو په جریان کي د حرم یوې نجلۍ چي، د جاسوسی کولو لپاره یې، د هلک جامې اغوستي 
ه، یو مهم وزیر، چی سلیمان خان نومیدی ولیدی چي طالوي یې پټولې او د وخته یې وې، او د خلکو شاته والړه و

نجلۍ امیر ته یو نوټ ولیکی او هغه یې یوه درباري ته ورکړ او . اته لس طالوي خپلو جورابو ته رسولي وې
 .درباري د امیر په غوږ کي وویل چي سلیمان خان طالوي غال کوي

چي د طالوو د شمیرلو کار پای ته ورسیدی، نو امیر خپلو درباریانو ته مخ واړاوه او امیر هیڅ ری ونه واهه او کله 
 دا ریشتیا دي؟. وې ویل چي ډیر خلک وایي افغانان د روسانو او انګریزانو په شکل سپین پوستي نه دي

و هیڅ افغان هیڅوک د افغانانو په شان سپین پوستکي نه لري ا. تر دې لوی دروغ نسته! اعلیحضرته: درباریان
 .ستاسي په څیر سپین پوست نه لري

 .دا خبره بالکل سمه ده او د اثبات لپاره به یې زه خپله پښه درته وښیم: امیر
 .امیر د خپل پتلون پایڅه پورته کړه او خپله پښه یې چي ریشتیا هم سپینه وه خلکو ته ښکاره کړه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/TahlilTahlilha_PDF/jahani_bari_de_afghanistan_ammir4.pdf
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هم دغسي سپین پوستونه نه لري، او ستاسي تر سپین درباریانو ورته وویل چي اعلیحضرته روسان او انګریزان 
 .پوست پوري نصواري ښکاري

یو ځل . امیر وویل دا خبره سمه ده خو زه به د خپلو نورو درباریانو پښې هم وګورم چي زما په څیر سپیني دي کنه
هغه ځان په یوه اوبله . یې د حاجی محمد او بیا یې د علي اکبر پښې وکتلې او وروسته نوبت سلیمان خان ته ورسیدی

د سلیمان خان له جورابي څخه یوه یوه طال پر میدان . کړ خو امیر د پښې لڅولو او د جورابي ایستلو ته مجبور کړ
په خپله چوکۍ کي یې ځان واچاوه، او وروسته یې چیغه کړه چي . امیر له ډیره قهره چوپ پاته سو. ورغړیدله

 .او سلیمان خان بیا چا ونه لیدی. ط کړی او باید چي بیا ونه لیدل سيبې ضبندیخانې ته یې بوزی، ټوله شته مني ی
یوه بله پیښه له کابل څخه زما له روانیدلو نه لږ وروسته منځته راغله او دا پیښه د هغه صاحب منصب په حق کي 

به په ډیر ښایسته دا سړی د امیر د محافظینو قوماندان وو چي هر وخت . وه چي ما به هره ورځ په دربار کی لیدی
دی چي هلک وو، امیر به یې له نڅا څخه خوند اخیست او کله چي . یونیفورم کي د امیر په خدمت کي خاضر وو

 .امیر قدرت ته ورسیدی نو کرار کرار یې ترفیع وکړه او تر دغه مقامه پوري را رسیدلی وو
د محافظینو قوماندان د . په خیال کي لري امیر ته داسي اطالع رسیدلې وه چي دغه سړی وفادار نه دی او خیانت

امیر یوه ورځ په عام دربار کي ورته . ځان په باب د دغي اطالع څخه بیخبره وو او بیغمه په دربار کي حاضریدی
ته باید خپل کورته والړ سې؛ . وویل چي تا د نڅاګرهلک په حیث ژوند پیل کړی او همداسي یې باید پای ته ورسوې

 .ندې او دلته په دربار کي ونڅیږېد نڅا جامې واغو
د امیر د امر سره سم یې خپلي د نڅا جامې په . هغه بدبخته اوس څلویښت کلن وو او د جنرالی رتبې ته رسیدلی وو

سړی تر دې زیات ظلم او بیرحمی تصور کوالی سي؟ دغه برجسته او مشهور . تن کړې او په دربار کي ونڅیدی
 . بیرحمانه کیسې لري امیر تر دې ال ډیري عجایبي او

په عام دربار کي به یې ویل . امیر عبدالرحمن خان به کله کله خپلو خلکو ته بد ویل او سپکاوی به یې ورته کاوه
یا خو . کلونه کیږي چي زما د وژلو هڅي کوي مګر بریالي سوي نه دي. چي افغانان خاینان او بې زړه خلک دي
بیا به یې مخ درباریانو ته واړاوه او چیغه به یې کړه . ویشتل نه سي کوالیدوی زما د ویشتلو جرأت نه لري او یا 

درباریانو به سرونه ځړولي ول او په یوه سال به . چي زه ریشتیا نه وایم؟ تاسي ټول ټپوسان او بدبخته خلک نه یاست
 .یې وویل چي بلې اعلیحضرته همداسي ده

د اسحق خان سره د جګړې او د هغه د ماتیدلو کیسه کوله او وې امیر یوه ورځ ماته د خپل کاکا د زوی سردار محم
ویل چي له هغه څخه یې جنګ د خپلو پوځیانو په توره نه بلکه د هغه د خپلو پوځیانو د خیانت په وجه، چي د جنګ 

 ده وویل چي تر دغي فتحي وروسته په مزار شریف. په میدان کي ورڅخه بیل سول او زما سره یوځای سول، وګاټه
کي د عسکري رسم ګذشت په ترڅ کي د تسلیم سویو عسکرو له جملې څخه یوه تن له ډیري نیژدې فاصلې څخه پر 

مرمۍ . په دغه وخت کي زه د خپل یوه جنرال سره د خبرو لپاره یوې خواته کوږ سوی وم. ما باندي ډزي وکړې
امیر په دغه وخت کي د هغه عسکر . ولګیده زما له اوږې سره نیژدې تیره سوه او زما شاته د یوه غالم په ورنه کي

 .پر ناالیقی باندي په ډیر زور وخندل چي له څو فوټه فاصلې څخه یې خپل هدف خطا کړی وو
یوه . امیر پر خپلو خلکو هیڅ اعتماد نه درلود او هغوی ته یې دا موقع نه ورکوله چي له ده څخه ځان بیغمه کړي

ډاکټر کلوروفورم برابر کړل او . وباله او د غاښ د ایستلو فیصله یې وکړهورخ یې پر غاښ درد وو، ډاکټر یې را 
. ډاکټر ورته وویل چي شل دقیقې. امیر پوښتنه ورڅخه وکړه چي دا مواد هغه د څومره وخت لپاره بیهوښه کوي

پرته له  ته کوالی سې چي. امیر په جواب کي ورته وویل چي شل دقیقې پریږده زه شل ثانیې بیهوښي نه سم منالی
 .کلوروفورم څخه زما غاښ وکاږې

ماته یې په دې اړه دوې . امیر په خپله حاضر جوابي ډیر مغرور وو او دا یې د خپل ځان یو خاص استعداد باله
یوه دا چي ویل یې د روسانو یوه صاحب منصب ماته احوال راکړ چي دوی د افغانستان د شمال . کیسې وکړې

نځو سوو عسکرو نظامي تمرینات کوي؛ هیله ده چي د افغانستان حکومت دا کوم لویدیځي پولي سره نیژدې د پ
زموږ پخپله په نظر کي دي چي هغي سیمي ته . ما په جواب کي ورته وویل چي هیڅکله نه. خصمانه عمل ونه ګڼي

 .روسي صاحب بیا د عسکري تمریناتو نوم وانه خیست. پنځه زره افغاني عسکر د تمریناتو لپاره ولیږو
. یوه بله ورځ ما ورته وویل چي برټانیې داسي توپ جوړ کړی دی چي مرمۍ تر پنځه لسو میلو پوري رسوالی سي

وو، مخ واړاوه او  وماندان ته، چي په دربار کي حاضریو ګړی وروسته یې د توپچي قواوو ق. امیر هیڅ ونه ویل
تولی دی څومره فاصلې ته مرمۍ رسوالی اس کړی او هرات تهپوښتنه یې ورڅخه وکړه چي هغه توپ چي ما جوړ 

 .هغه سمدستي جواب ورکړ چی پنځوس میله. سي
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امیر د شخصي او کورني ژوند به باب د خبرو کولو سره خاصه عالقه درلوده او کله کله به یې درباریان حیران 
ځ زما پر غاښ یوه ور. سول چي امیر څرنګه له یوه بیګانه سړي سره د خپل حرم په باره کي خبري کوالی سي

درد وو او مخ مي پړسیدلی وو، ده سمدستي د غاښو د ناجوړی په باب خبري پیل کړې، ځکه چي په هر علم کي یې 
غوښي، شیریني، سړې اوبه او . ده وویل چي څلور شیان غاښو ته ډیر تاوان لري. د کمال درلودلو دعوه کوله

دی چي په سمرقند کي وو د غاښونو د دردونو له . للی ووده پخپله د غاښونو ناروغی لیدلي او رنځ یې ګا. شراب
دا غاښونه د سیملې یوه ډاکټر ورته . السه کړیدلی وو او د څلویښت کلنی څخه یې ټول غاښونه مصنوعي ایښي وه
ده په سمرقند کي په روسي ډاکټرانو . ایښي ول او کله کله به یې د خبرو کولو په وخت کي له خولې څخه را وایستل

ر نه سو کوالی ځکه چي د ده دوه دیرش ملګري په هغه ښار کي ناروغ سوي او روغتون ته وړل سوي ول خو باو
ده ځکه د غاښو د ناروغی په باب زده کړه وکړه او د خپلو ملګرو او خپل ځان تداوي . یو هم ژوندی نه وو راوتلی

 . یې پخپله کوله
ده به ویل چي په اروپا او ځینو . او رسوماتو سره خاصه عالقه درلودهده په بیلو بیلو هیوادونو کي د واده له قوانینو 

ده ویل لومړی خو دا خبره ده چي په اروپا . نورو هیوادونو کي یوازي د یوې ښځي درلودلو قانون ډیر تاواني دی
او دا یو  د یوې ښځي دردلو د سسټم له امله ډیري ښځي بې میړونو پاتیږي. کي د ښځو شمیر تر نارینه و زیات دی

دوهمه خبره دا ده چي که یوه سړي ته یوازي د یوې ښځي د کولو اجازه ورکړه سي هیواد به ټول . ظالمانه کار دی
د برټانیې مستعمراتو لکه اسټرالیا، کاناډا او نور د دغه لپاره خوندي سوي دي چي دغه . له حرامیانو ډک وي

خو دا د برټانیې د مرطوبي آب و . هغوی لپاره ځای نه وو حرامیان ورته واستول سي، ځکه چي په برتانیه کي د
د انګلستان خلک په اوبو او خټو کي روزل کیږي او لوییږي، نو داسي وي لکه وریجي او د . هوا سره هم اړه لري

ځکه نو انګریزان د مسلمانانو په څیر غښتلي نه دي او . ختیځ خلک چي په وچه هوا کي اوسیږي داسي وی لکه غنم
دا چي ولي انګریزان، له هغې جملې څخه زه پخپله، ولي ناوخته ودونه کوي علت یې . ر ښځي نه سي درلودالیڅلو

دا دی چي په برتانیه کي ډیري ښکلي ښځي دي او سړی فکر کوي چي که یو څه منتظر سم نو تر دې به هم ښکلې 
 .پیدا کړم

لعاده حیرانونکي کوربه سره د څه وخت تیرولو په شپو زه ښایي د خپلو یاداښتونو له کتابچې څخه، چي د خپل فوق ا
یوه ورځ ښایي زه له هغه سره د خپلو اړیکو او چلند . ورځو کي مي ترتیب کړي دي، ډیري نوري کیسې هم ولرم

دا هغه وخت دی چي زه د ده په پایتخت کي د میلمه په حیث نه بلکه د هند د . په باب ځیني یاداښتونه او کیسې ولیکم
له ده سره کار کول ډیر ګران وو او دا سی . ل ومویس په حیث له ده سره د ارتباط نیولو رسمي مسوئت د رحکوم

 .یو سړی وو چي یو ځل به یې مخالفت پیل کړ بیا یې نو قانع کول اسانه کار نه وو
او کله چي د ده  زه دا الپه کوالی سم چي ما د امیر سره په یو شمیر لیدنو کتنو کي د هغه باور تر السه کړی وو،

منشي، چي زموږ په مجلسونو کی به یې ترجماني کوله، د ده عمري سوانح خپره کړه نو امیر زما یادونه په ښه نامه 
مخکي له هغه چي له کابل څخه روان سم، امیر . پخپله پر ما باندي د ده شخصیت ژوره اغیزه کړې ده. کړې وه

 .او الماس پکښي کار سوی ول او فارسي پکښي لیکل سوې وه ماته د طالیي ستوري یو نښان راکړ چي یاقوت
کم عمر یعني اووه پنځوس  کال د اکټوبر په میاشت کي امیر عبدالرحمن خان په نسبتا   1۰۲1اووه کاله وروسته، د 

، د ده زوی حبیب هللا. کلنی کي وفات سو، که څه هم چي ډیرو خلکو فکر کاوه چي عمر به یې تر دې ډیر زیات وي
 .په دغه مناسبت وینا وکړه او زه د هغه په وینا سره خپل دغه فصل پای ته رسوم ي د ده پر ځای کښیناست،چ

د عالي نسبه او مقتدر پاچا خدای بخښلی مړی، د هغه له وصیت سره سم، په ډیر احترام او درنو تشریفاتو، په شاهي 
ارل سو چي د ټولو انسانانو وروستی آرام ځای هغه په هغه ځای کي خاورو ته وسپ. باغ کي خاورو ته وسپارل سو

هغه عالي نسبه او مقتدر پاچا، چي د ستایلو ډیر زیات صفتونه یې درلودل وفات سو او د حق تعالی په رحم او . دی
 .خدای دي یې جنتونه په نصیب کړي. مهربانی کي ډوب سو

ی چي د امپراطور هارډیان د وفات څخه د ارزوني لپاره زه ګومان کوم هغه بیان ښه مناسب د د ده د شخصیت
څه چي هغه د هارډیان به باب لیکلی دي د امیر عبدالرحمن . وروسته د هغه یوه رومي سوانح لیکونکي کړی دی

هم ترینګلی هم خوشاله، هم مهربان هم کنجوس، هم حسابي هم بیقیده، هم سخت هم سخي، . خان به باب صدق کوي
 .، هم ظالم هم زړه سواندی، او په ټولو حاالتو کي بې باورههم ریاکار هم مستقیم او سپین

 پای
 


