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  داکتر عبدالرحمن زمانی 
 

  کرزن  جورجدو نامه از امير عبدالرحمن خان به نام 
  

در  ،(جانشــين  کمپنی هند شــرقی)دفتر هند بريتانوی   ١٩۴٧تا   ١٨۵٨ســالهای    مربوط به  ،آرشــيف انگلســتان از البالی  

که به جورج کرزن فرستاده شده است، درين جا نقل نموده را  امير عبدالرحمن خانۀ اسناد و اوراق خصوصی دو نامقسمت 

يک    ديداز ش و شـخصـيت  خصـوصـياتراجع به  ، تا خود بخوانند و و خدمت عالقمندان تاريخ کشـور عزيزمان تقديم ميکنم  

     قضاوت کنند. اش دوست و دولتمدار انگليس

مدور  اهيمهر س کي نامههر  انيدر پاو  نوـشته شده جالدارديبزرگ ـسف یکاغذها یبر رو  ی/ دریبه زبان فارسـ نامه هر دو  

درين دوسـيه بر عالوه دو نامه يک پاکت کاغذی     .و امضـای  امير عبدالرحمن خان درج شـده اسـت   افغانسـتان   ريبا نام ام

عقب هنوز در ـسرخ آثار مهر و موم و نام فرـستنده و گيرنده در آن درج  و ـسمت راـست باز اـست  ۀديده ميـشود که از گوشـ 

ــت. خود  ــاهده اســ پاکت قابل مشــ

 ماه  ٢٨ چهارشـــنبه تاريخ  پاکت  

  ١١  که بهرا دارد    ١٣١۶ شــعبان

 مـطابقت دارد،    ١٨٩٩ماه جنوری 

ار  یعني  خيچـهار روز زودتر از ـت

  نامه.  یرو

ــاکــتعالوه بر   ــا   ،پ ي دوخريطــه 

  ک يـ و   یشـــــميابر ســـــهيک

ــهيک ــيه   س نخی نيز در دوس

يا فايل مذکور  ديده ميـشود 

نشــان کيســه دو   ني. ابعاد ا

ــهيکازدهد که  یم نخی  ســ

 وی پوشــش محافظحيث به 

ــه    یرونيب ــميابرکيسـ  ی شـ

  استفاده شده است. 
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  نامه اول
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بجواب    ١٨٩۵ماه اگسـت    ١١مطابق به   یقمر  یهجر  ١٣١٣ماه صـفر    ١٩ خيبه تارکه  اسـت   ینامه شـخصـ   کياول  نامه 

  ارسال شده است . ماه جون  کرزن  ٩ماه مارچ و  ١۵نامه های 

ــتان در امور هند بريتانو عروســی از کرزن به خاطر  رينامه، ام نيبود. در ا  یکرزن در آنوقت معاون وزير خارجه انگلس

  . کند یتشکر م ،او فرستاده یکه برا يیفانوس جادو نيو همچن و عکس خانم کرزن 

امير بر عکس    ۀتبصــربعد از تبريکی عروســی  آنچه درين نامه عالوه بر مناســبات نزديک امير با کرزن بمشــاهده ميرســد،  

که نقـشه عکـسی در باب عروـسی آن جناب و عکس جنابه ليډی کرزن ـصاحبه    خانم کرزن ميباـشد. امير مينويـسد که «اوال

اگر چه يکنفر عيال گرفته انداما بسـيار اليق عيال …جنابه را آن مهربان ارسـال کرده بودند بسـيار مشـکور و خورسـند شـدم

اگرفته اند   يار آدم فهيم   –لی  اهللا تعٔخدا مبارک کند انـش ما بـس اما از قرار علم قيافه معلوم ميـشود که اين جنابه ليډی صـاحبه ـش

يار آدم با عفت و عصـمت اليق اـست که اين طور زن از هزاران مرد بهتر اـست  ما و بـس  ٔاانشـ و نيک خواه و دوـست دار ـش

جای بســيار شــکر اســت اينطور با  –هللا تعالی شــانه  که همه وقت آن دوســت خورســند خواهد بود از اوضــاع زندگانی او 

. از علم قيافه چيزيکه من و دانا و صــــاحب آب و عزت خواهد بود  اين طور با وفا کم به خيال من که در تمام انگلنډموافق 

ی جناب دم از صـورت عکـس ته ـش مايان  –مذکور  ۀتجربه ها کرده ام همين قدر دانـس خداوند برکت عمر و اوالد دل خواه به ـش

    ».  اليق دارد اگر قدری شما را لت و کوب کند عيب ندارد –هللا تعالی  ٔبدهد انشا

  نامه دوم 
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  ١٣١۶رمـضان   ٢  کـشنبهيآن روز  خيتار  رـسميـست . ۀکه چهار ـسال بعد از نامه اول فرـستاده ـشده اـست، يک نام  نامه دوم 

  داده شده است. ١٨٩٩ یجنور ١۵است که به 

کـند ـکه در آن کرزن بر   یکرده بود ـبازگو م  اـفتيـ در  کرزن  جورج  را ـکه از    یـناـمه قبل  عـبدالرحمن ـخان  ريامـناـمه      درين 

ـــ  ريرا که باعث د یليدال  زيکرده اســـت. کرزن ن ديدر هند و افغانســـتان تأک یامپراتور  نيب  یقو طهراب  جاديا  تياهم   دنيرس

 ديجد مقامدر   اوبه   کيبا تبر انيکرزن، در پا ۀمضـمون نام انيپس از ب ريام اسـت.  هداد حيشـده بود، توضـ   رينامه او به ام

  ک ي  ینامه دارا ني. اه اســتکرد  ديتاک ود  نيا  نيمســتحکم ب یبر روابط و دوســت  ،نايب الســلطنه يا فرمانفرمای هند بريتانوی

  آن نوشته شده است.  اول ۀصفح یدر باالرنگ سرخ  است که با  ١٨٩٩جنوری  ٢٣ ،یسيبه زبان انگل خيتار

  الرد کرزن رفيق امير عبدالرحمن خان کی بود؟

در ـسال    ايتانيبرمحافظه کار معروف و دولتمدار  اـستمداري)، سـ Lord George Nathaniel Curzonکرزن (  ليرج ناتانوجُ 

 یهنگام وقت نيآکســفورد رفت و در ا پوهنتون  به   ١٨٧٨در ســال  بود.انگلســتان متولد شــد  خانواده اشــرافیيک در   ١٨۵٩

او . ديرسـ  ديـشد بياز اـسب فرو افتاد و به ـستون فقراتش آسـ  یـسوار  نيخود رفته بود، در ح  ینزد پدر و مادر به خانه اجداد

به تن کرد که تا آخر عمر از  یبند چرمکمر کيآن   یکرد و به جا  یاســتراحت خوددار یبرا طبی یها  هيتوصــ   رشياز پذ

ــتفاده کرد. کمر ــرف مواد  یداد، خواب را از او م یاز آن زمان به بعد او را آزار م دردآن اس گرفت، او را مجبور به مص

 .کرد یممخدر 

 موردکه در  ۀآکســفورد به مناســبت مقال   پوهنتون   یادب زهيجا  نيتریرو عال نيهمواره ســرگرم نوشــتن بود و از ا کرزن

 و آکسفورد برد پوهنتون    یسينوخيرا در مسابقه تار یگريد زهيجا  ١٨٨۴در سال   و دياو گرد  بينوشته بود نص  المقدستيب

  کار را جلب کرد.حزب محافظه یتوجه زعما

خود را   یپارلمان فيوظاوزير خارجه،   ،  یروسـالزب  دييبا تأ، اما بار عضـو پارلمان شـد  نياول  یکرزن برا  ١٨٨۶در سـال 

افغانســتان و   ،کوريا، نيهندوچ ام،يســ ،   راني، ایمرکز  یايآســ  ،هيروســ  ، و بهگرفت دهيناد  یجهان ســفر  کيشــروع  یبرا

 نيو هم  ديلندن به چاپ رس  مزيدر روزنامه تاکه  درآورد   ريبه رشته تحرمقاالتی  یجهانگرد  نيا یدر اثنا .  سفر نمود ريپام

.  د را  تشـکيل دا  دور  شـرق  ، و مسـائل رانيو مسـئله ا  رانيا ، یمرکز یايدر آسـ   هيروسـ سـه کتاب چوکات  ها بود که   مقاله

حال غرور او را به   نيکند و در ع همطالع  ايتانيهند بر یآن را برا  یامدهايو پ  اياو به او اجازه داد تا مـشکالت آسـ   یـسفرها

 دريای   در منبع  تحقيق یرا برا  یسـلطنت یايانجمن جغراف  یمدال حاماو    .دردگ  تياش تقو یامپراتور  تيکشـورش و مأمور

  کرد. افتيدرنيز ) Oxusآمو (
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الزبور لطنت  یکرزن در دوره وزارت خارجه ـس د. ا یمعاون او و مهردار ـس ال جوان نيـش ن و ـس  بيقبال نصـ  یمقام در آن ـس

 یها افتاده بود، در واشـنگتن با دختربر سـر زبان یسـ يو هنرمند انگل بايز  داسـتان عشـق او با زن  نکهينشـده بود. با ا یکسـ 

 ايکتوريرد از جانب ملکه وبا احراز عنوان ال یـسالگ   ٣٩ازدواج کرد و در بخاطر ثروتش    ثروتمند یااز خانواده  يیکايآمر

سـلطنت در هندوسـتان را   ابتيو ن يیهندوسـتان شـد و مدت هفت سـال فرمان فرما السـلطنهبينا  نيترجوان  ١٨٩١در سـال  

ــلمان نشـــين و مناطق مدت    نيدار بود. در خالل اعهده يکی از کارهای عمده اش اولين تقســـيم بنگال به مناطق شـــرقی مسـ

به   ١٩٠۵کرزن در ـسال  ،ی بود که بعدها نتيجه اش ايجاد کـشور جديد بنگلديش بودنفاق تخمهندونـشين و کاـشتن عمدتاً  غربی 

دانشــگاه آکســفورد  اســتيبه انگلســتان بازگشــت و به ر، ديمجبور به اســتعفا گرد سياختالف نظر با وزارت جنگ انگل  تعل

  .پرداخت فيو تأل قيبه مطالعه و تحق یشد و تا مدت  دهيبرگز

 ئتيه یاز اعـضا  یک يو از آن پس  ،ديرسـ   انيمجلس اع  اـستيبه روـشد   اـستيمجدداً وارد عرـصه سـ   ١٩١۵ـسال   درکرزن 

خارجه انتخاب شــد.   رياول پرداخت و در دولت پس از جنگ به عنوان وز یو امور جنگ جهان  اســتيدولت بود که به ســ 

را اجرا کرد که بر اثر  یاستيدر زمان وزارتش در امور خارجه س)  ١٩١٩اول ( یجنگ جهان انيسال پس از پا کيکرزن  

ــد. در آن تار انيرانيآن نزد ا ــاره او م خيمنفور شـ ــتوثوق انيبه اشـ دولت  ندهيکاکس نما یو پِرســـ  رانيا ريوز الدوله نخسـ

کرزن پس از . کردیم  رانيامالی و نظامی    یهارا ناظر بر سـازمان یسـ يکه مقامات انگل ديبه امضـا رسـ   یقرارداد  ايتانيرب

  درگذشت. یسالگ  ۶۶در   ١٩٢۵ چ مار ستميپنج سال خدمت در پست وزارت امور خارجه سرانجام در ب

  عبدالرحمن خان  انگليس با سوابق تماس های 

او دوم امارت امير شـيرعليخان ميرسـد.   ۀدورخان به سـال های قبل از امارتش به   سـوابق تماس های انگليس با عبدالرحمن

يای  مرکزی     ١١گريخته و برای مدت بعد از مرگ پدر و کاکايش ( افضـل خان و امير محمد اعظم خان) به ـسمرقند در آـس

امير شـيرعلی خان انگليس ها با پيروی از سـياسـت دوم  امارت  ۀسـال بحيث جيره خور روسـها در آنجا ميزيسـت . در دور

. اـشغال کردند که منتج به جنگ دوم افغان و انگليس ـشد  ١٨٧٨، افغانـستان را يکبار ديگر در ـسال ١٨٧٠پيـشروی ـسالهای  

ــيدن افراد خانواد  Lyttonاليتن    ــخت رس ــر س ــرای هند بريتانوی که مخالف س ــيرعليخان به قدرت بود، حتی  ۀوايس امير ش

فراری عبدالرحمن خان را به حيث امير به اصــطالح افغانســتان تصــميم گرفت تا کشــور را به دو قســمت تجزيه و ســردار  

اند. اما مالی به قدرت برـس فير انگليس در کابل   بعد از قيام  اليتن  ـش دن ـس ته ـش ازين   ، Cavagnari  کاويناری   ،افغانها و کـش

به او کمک مالی و  ميوند)ها در جنگ عليه دشـمن مشـترک شـان (سـردار محمد ايوب خان فاتح ننه ت وپالن  تجزيه گذشـت 

انگليس ها بعد از جنگ دوم افغان و انگليس به اين نتيجه رســـيدند که     نظامی نمود، بلکه قندهار را نيز به وی واگذاشـــت.

تـسخير و حفظ افغانـستان با قوه ناممکن اـست، لذا به گفته ـشادروان غبار، به عوض ماـشين نظامی دستگاه ديپلوماسی انگليس  

  :اميرعبدالرحمن خان قرار آتيست)  رويداد های تعامل انگليس ها با سردار (بعدا ۀ. خالصستان به کار افتادها در افغان

  با قيام افغانها عليه قوای متجاوز انگليس  عبدالرحمن خان هنوز در تاشـــکند بود که انگليس ها تصـــميم گرفتند کابل را

مکتوبی نوشتند که او به عجله به کابل بيايد. او نيز که موقع را برای تخليه و او را به امارت افغانستان نصب کنند، لذا  

برای جهاد عليه انگليس   ظاهرابه روـسای غازيان افغان مکتوب و پيام فرـستاد و   آزمايش بختش مـساعد ديد، ـضمنا

 از راه بدخشان عازم کابل شد.ها 

  پيغام فرسـتاد. در اولين پيغام تحريری از او راجع وقتی عبدالرحمن خان در قطغن بودگريفن به او سـه   ١٨٨٠در سـال

سردار رسانده شد که اقامت طوالنی او   عبه مقاصدش پرسيد، اما پيغام شفاعی اش مشخص تر بود. درين پيغام به اطال

 در ترکستان شوروی مانع دوستی حکومت بريتانيا با او نميباشد.
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  جوالی  ٢۶با رسيدن به چاريکار، سردار عبدالرحمن خان بحيث امير اعالن شد.  او بتاريخ   ١٨٨٠جوالی    ٢٠بتاريخ

    .گفتنداو را تبريک کوهدامن در خيمه گاه انگليس ها حاضر و انگليس ها امارت  ۀدر زم

 ــردار عبدالرحمن خان بارکزی خواند و او امير  ۀآينده خان مال (قاضــی القضــات) خطب ۀبروز جمع ــم س نماز را به اس

 .  به نمايندگی از حکومت بريتانيا او را برسميت شناخت گريفن ، و ليپلرسمی افغانستان شد

  در ســـال  .قندهار را ترک کرد و جنگ دوم افغان و انگليس خاتمه يافتقوای بريتانوی    ١٨٨١اپريل ســـال   ٢١بتاريخ

 يک ايجنت مسلمان هندی بحيث نماينده انگليس ها در کابل تعين شد. ١٨٨٢

  ه را ســاالنه به امير عبدالرحمن خان منظور کرد و بر بريتانيا اعطای يک مليون و دوصــد هزار روپي  ١٨٨٣در ســال

 هزار روپيه عالوه شد. ۶٠٠امضای موافقه نامه خط ديورندساالنه مبلغ   بعد از ١٨٩٣اين مبلغ در سال 

  ر کرزن به افغانستان و مالقات با اميرفس

به دربار امير نيز ميباشد، مطالب جالبی   دو هفتهکرزن در کتاب خاطراتش تحت عنوان قصه های سفرش که شامل سفر 
  دارد که قسمت های آنرا درينجانقل ميکنم: 

ــرانکرده  حکايت  وقتچيمن قبالً ه« ــتان  ريو دربار ام  تختيبه پا یطيام که در چه ش عبدالرحمن خان، حاکم معروف افغانس
که در آن   هيروسـ  اـستيسـ ، هند یمرزها  تيامن -کرده بودم  یمرکز یايرا وقف مطالعه مـشکل آسـ   یاديز یمن ـسالها ام.آمده

قلعه هند،  یها خچاليدر   واقع   یهمه کشـورها  ۀنمايشـنامکه در   ینقشـ   ،  بود  يیايکامل تهاجم و فتح آسـ  مد وجزرزمان در  
 .کرده بودم تجسس و جستجواز آنها را  یاريو من بس -شد  یم یباز نيبلوچستان، افغانستان، تبت، چ ران،يا

ــتاق بودم که از تعداد شيمناطق، من ب  نيا  انيم  از ــا ديبازد یاز حد مش   ن ي، اما کمترندآنها بود نيمهم تر ديکنم که اگرچه ش
که تاج و تخت افغانسـتان را اشـغال کرده بود، گفتگو کنم.   یو ناشـناخته ا یطوفان تي، و با شـخصـ ندداشـت  زيرا ن یدسـترسـ 
 .بودهند در لندن امور دفتر  نيهند و همچن حکومت  ،وقفه یب شداره یاضطراب، سوء ظن و حت نيمنبع چن

که او   ســـتين رممکنيکردم غ یاعتماد اســـت و فکر م یب  [هند بريتانوی] به شـــدت به دولت کلکته ريدانســـتم که ام یمن م
در ـسمت  گريمـسئول دولت هند در مجلس عوام لندن بود، صـحبت کند. هنوز، هر چند که د ريکه وز  سيانگل کيبخواهد با 

دوستانه، در مورد   هيبا روح شهيهر چند هم  ه،چند سال به طور گسترد  یآن مجلس اـست و برا  یاز اعـضا یک ي  ـست،يخود ن
  …با افغانستان نوشته و صحبت کرده است یميروابط صم تيهند و اهم سرحداتدفاع از 

  ش يب یاکنون نامش کم ديتا خوانندگانم که شـا  ميآن مرد برجسـته بگو  شـغلو  تيدر مورد ـشخصـ  یزيچ  ديو اکنون اجازه ده
ان   یخاطره برا  کياز   تم مدت زيبوده اـست که م یمانده اـست، بدانند که چه نوع موجود  یباقـش با او در ارتباط   یاديخواـس

 نيتر یدرون ز،يشگفت انگ   یقرار بود با صراحت که  ی، وکسسپری نمودهدوستانه ی طوالنی را با او  روزهاقرار بود   ،باشم
 من فاش کند.  یخود را برا یها دهيافکار و ا

، را کنار گذاـشت  ايتانيبربا خود اتحاد  ینابود یبرا ،هيروسـ  یوعده هابا فريب   خان  یرعليکه شـ  ی، زمان  ١٨٧٨ در ـسال
 عبدالرحمن  بخت  و ،  بعد جانش را از دســت داد  یابتدا تاج و تخت و کم  لهيوســ  نيو بد  ندوارد کشــورش شــد  ايتانيبرعســاکر  

ت آورد که پس از ی بدسـ چنان مقام  ١٨٨٠ تمام کشـور را تحت سـلطه خود درآورد و تا سـالسـرحدبا عبور از  بيدار شـد. او
ــکار  عقوبي  انتيخ ــومت آش ــت مگر اينکه   ۀچار دولت هند وب،يا  خان و خص ــب برا یدايبه دنبال کاند نداش تاج و   یمناس

تگی  بالفاصـله   و  داشـ تخت ب ـس  Translation is.ندنرا به عنوان حاکم منصـوب ک در کشـور  یمرد قوآن تنها   ،قبل از بازنـش
too long to be saved 

  و دولتمدار انگليس اش عبدالرحمن خان از ديد دوستخصوصيات امير 
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اين مرد کابل مهمان  مـشرف به خندق ارگ  ۀمهمانخان ايـسالم خانه من بيش از دو هفته در  کرزن در خاطراتش مينويـسد که  
تان ـسرای معروف بود،  جوارهم ۀامير در خانه يا ويالی دوطبق  . قابل توجه بودم ده بود و به بـس که با ديوار بلندی احاطه ـش

در يک اتاق بزرگ  آن ســاختمان   ما  ات. او اکنون در محوطه اين مکان دفن شــده اســت. جلســات و مکالمکونت داشــتســ 
  د.کشيميند و چند ساعت طول دبعد از ظهر شروع می ش يک ها معموالً از ظهر يا ساعتاين مالقات شد. ميبرگزار 

او  فزيکی    یـها  یژگياز و  یجـهات حت  یاو از برخ  یـها  یژگيو 
مهربان،  یتا حد توانستیالعاده ظالم ممرد فوق  نيبود. ا بارزتر

عاـشق بوها  خوارمرد خون  نيو با مالحظه باـشد. ادوـست داـشتنی  
موجود  نيو رنگـها و ـباغـها و آواز خواـندن پرـندـگان و گلـها بود. ا

د در  کرد که یاو فکر م رايبود، زتصـوف   ۀفريفت گرا عمل  داً يـش
ام ميگيرد  ايـ ؤخواب و ر دبود (اگرـچه اعو م  الـه احتـماالً فقط   نيتـق

ــانه ا  یعيمواهب ماوراء طب یاز غرور او بود) که او دارا  ینشـ
  است.

 ی به کســانو بيرحم    بودند، ديمف  يشيکه برا یبه کســان  ســخاوتمند
ــتهدوران  که  ــان گذشــ  یبودند. اما حتاز نظر افتاده  ايوبود   شــ
. ش را از دـست ندادا یـشوخ طبعهم  نامناـسب   طيـشرابد ترين در

د تن از    شدرـبارروز ـهای  از    یک يدر   بر   اتيـ آوران ـمالجمعچـن
اختالف   یـکان محلالپرداـخت شـــــود، ـبا م  ديـ ه ـباتی  کـ ايـ ســـــر ـمال

صـحبت  کبارهيکه همه آنها اصـرار داشـتند که   یداشـتند. در حال
ــر هر    کيکنند، او   ــت سـ ــرباز را پشـ از آنها قرار داد و   کيسـ

ــتور داد که هر مرد ــحبت م یدسـ  یرا که خارج از نوبت او صـ
 کنند.شديدا گوشمالی  ،کند

مبلغ را به   نيکرد و ا مهيجر هيروپ  ۶٠٠٠. پس از آن او خود را ين  دروغ ليبه دال  یعنيرا به ناحق کـشت،   یبار مرد کي
 خوشحال شد. با شروع زندگی نو دست شوهرشا خالص شدن از بهمزمان  که ، کسی پرداخت  اش  وهيب

مرد  شدسـتوربا به او اشـاره کرد که   انياز دربار  یک ي.  تبديل شـد یحالت وحشـتناکبه يک  شـوخی اش  گريموقع ديک    در
کرده  یگريدگذشــــته گناه ، در ودبار مقصــــر نب نيب، اگر او. «خ  " گناه! یب"  امير فرياد زد . ندختيرا به دار آو یگناه یب

 .»گم شد که خوب شد.  است

ً يو تقر بيعج  بيترکيک چنين   در ت کنمیفکر م ،تو وحشـ  یدولتمرد  ینيو بدب یـشوخ  یباورنکردن  با   ی ک يبه ظلم   اقيکه اـش
با  تنهاش روش برخورد نيکرد که اميادعا  اياتهام را رد کند  نيکرد تا ا تالش اغلب رياو بود. ام زيغرا  نيتراز سـرسـخت

ــل  ــت. برا  تکاريو جنا  انتکاريخنس  یقفس آهنپهلوی يک بند از  ته لکوتل   یرفتم، از باال یکه به کابل م  یمثال، هنگام یاس
و هوـشدار  برای عبرت   ،یريدـستگ ديده ميـشد که بعد از    یدزد یدر آن اـستخوان ها آويزان بود وبلند  ۀپاي  کيم که از  گذـشت

 .دزدان ديگر شاهراه، زنده به بند کشيده شده بود.

ــتناک اقتدار اجرام  نياو از از که من    – ثبت شــده  یهاداســتانيت اين  وجودمهر صــورت برد. ب یلذت م اش  يیظاهر وحش
ً يعمدرنده خويی عـشق به خـشونت و  نکهينـشان دادن ا  یبرا -  مطمئن ـشده ام ـصحت و ـسقم آنها دوانده  ـشهياو ر  عتيدر طب قا

نفر از مردم خود را به قتل رـسانده اـست.  يکـصدو بيـست هزار   کهمحرمانه گفت  در کابل   یسـ يانگل  کيبود. او به  یبود، کاف
بدون اين مجازات   ۀدر بارگناهکار را با آهک زنده کور کرد و  لهيشـــورش ناموفق، او هزاران نفر از افراد قب کيپس از 

  با من صحبت کرد. ندامت از  یاثر چيه

چاه   نييابه پ  ايشـدند،   یمبه توپ پرانده   شـد. مردان یمجازات م ديوصـفتیبا شـدت  یتجاوز جنسـ   ايمانند سـرقت   یجرائم
دند،   یپرتاب م  یک يتار تم قرار م  ايـش دند،  یزنده زنده پوـست م ايگرفتند،   یتا حد مرگ مورد ضـرب و ـش   ایعضـ ادر   ايـش

از   قطع کردن دسـت   یجزئ یسـرقت ها یمورد عالقه برا یاز مجازات ها  یک يشـدند. به عنوان مثال،  یشـکنجه م جنسـی
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برهنه  در اواـسط زمـستان ،کرده بود  نيرا خـشمگ   یکه زنرا     یاز مقامات یک ي بود.در روغن جوش فروبردن آن  ـسپس بندو  
ســـــپس آب بر او   ـکاـبل حفر شـــــده بود قرار دادـند.اطراف تـپه بلـند در    کيـ   یمنظور در ـباال  نيـکه ـبه همجری کردـند و در 

 آمد».هرگز گرم نخواهد  گريو د«ا با طعنه گفت ريامو  ،زد خيزنده  اود ووش خيبه   ليتبد نکهيتا ا  ختندير

، و او ن دربار آوردندوبسـتند و به سـالجوال  کي، در  ده شـده بورا که در وضـعيت اعتراض آميز ديداو یاز حرمسـرا یزن
  .کارش را تمام کردخود  ريدر آنجا با شمش

 گريد تا دوبه هم دوخته شـ آنها   نييباال و پا ی، دسـتور داد که لبهاممنوع موضـوع يک  صـحبت دو مرد در مورد  دنيبا شـن 
ــکارا ام  یمرد ینکنند. روزاهانت هرگز  ــد و آشــ ــق و جنا ريوارد دربار شــ زبانش را   گفت ريمتهم کرد. ام تيرا به فســ

در  ريخود را در راه ام یريپ یگدا  ی. بدبخت مرد. روزدنديدر شـــــهيلحظه او را گرفتند و زبانش را از ر  کيـ درآور. در  
 آغاز شد: ريز  یانداخت. سپس گفتگو ،ميگشت  ابانيکه در خ یحال

ســت  ني؟ منظورت ا  ی" چ ." و خيرات  ""با صــدقه ؟یکن یم نيخود را تام ی"اما چگونه زندگ .گدا"   کي""  ؟یهســت ی"تو چ
" "هرگز" «پس وقت آن اســت که از حضــور تو راحت   ؟یانجام نداده ا  یهرگز کارتو"و ،"    چي" " ه  ؟یکنينم یکار چيه

 به جالد سر تکان داد. ري» و امميشو

توانســــت  ینمولی انجام داد، هم  کار را   نيبود  و ا به عزت افزايی ام    ليقلب ما ميصــــم  از و هر چند من مهمان او بودم
من در راه در زمان ســـفر که  را   یمرد نشـــان دهند.  یمهربانبيگانه ها   هباو خودســـرانه    یاياز رعا  کي چيتحمل کند که ه

که هنگام ورود به قندهار به من انار تعارف کرد، به ـشدت   ید. مردنو به زندان انداخت ريکرد دـستگ  یکابل با من ـصحبت م
ســـــتان،  –قصـــــه های ســـــفر (کرزن ،    .»مورد ضــرب و شــتم قرار گرفت و به زندان افتاد و از اموالش محروم شــد ام افغا

 ). ۵۳تا  ۳۹صفحات  

را با وجوديکه نميخواهد    دوســتی و حمايت کشــورش از امير عبدالرحمن خان  ،يک کشــور اســتعماری  ۀبحيث نمايندکرزن 
 کيفرمانروا که همزمان   ني، اوجود آن   با «که  می افزايدتوجيه کرده  را ذکر کند، شان  درين کتابش گفتگو های محرمانه 

ً يمرد بزرگ و تقر  کي وال،يه  کيپرسـت و وطن کشـورش تالش کرد. او به  ريخ  یبرا وقفهیسـخت و ب ،بود طانيشـ  کي  با
ال   د   یـعاد  یزـندگدر    یزيو خونر  یعالقگ   یو ب  یـبدبخت   مردم خود ازارتـقای  دنـب ا ـبه    ليـ و تـب ابود  مـلت  کيـ آنـه  ليـ . او قـب

ــتقالل کامل یبرخوردار نبودند و راه را براوحدتی چنين   که قبالً هرگز ازپيوند داد  ا هم طوری افغان را ب هموار کرد   یاس
 به دست آوردند.  نانشيکه جانش

 ايـ يونيفورم    شبرقيچی و  ـتا    والـيت      کيـ حکوـمت    ايـ   اردو    یاز فرـماـنده  زيچ  چيو تنـها او حکوـمت افـغانســــــتان بود. ه  او
اخت ت  او کهن فرنيچر نبود  ـس رپرـس تان  در دـست و کنترل آن را    یـشخصـاً ـس م و گوش تمام افغانـس د. او مغز و چـش ته باـش نداـش

کشـته سـوال اسـت. او از ترس  یقرار گرفته، جا نيتحسـ  وردم ايمورد تنفر بوده    شـتريدر اواخر عمرش ب ايآ نکهيبود. اما ا
دن   ه  کرد ومينـسفر  به خارج از کـشور ـش ده   نيـشش اـسب ز هميـش  یفرار ناگهانرا برای مملو از ـسکه   با خورجين های ـش

 .اش آماده داشت

  ا يـ ـتانيبرو متـحد  ـبه عنوان دوســـــت ـثاـبت   ،ـنامطمئن و زـبان گســــــتاـخاـنه اش  یخلق و خو  رغميعل  ،او را در مجموع  ديـ ـبا من
 نيروابط ب یهرچند لحظاتو کند،  تيدوـست داـشت آنها را اذو   داـشت یاختالفات او اغلب با دولت هند  اگرچه . کنم فيتوصـ 

در آـستانه  ینکرد و ما گاه غيمن در  یامکانات متعارف برا نيالـسلطنه ـشدم، او از ا  بينا  من یبود، اما وقت  رهيت  اريآنها بسـ 
 نياو تضم  یوفادار[بريتانيا]    یـشاهنشاه اـستيمن ـشک نداـشتم و ـشک ندارم که در مـسائل گـسترده سـ  م،يبود  ینزاع جد کي

 چيها ه یسـ يدانسـت که انگل یمصـلحت عمل کرد. او م یموارد، صـرفاً از رو ريمانند سـا نه،يزم  نيشـده اسـت. اما او در ا
 .ش نيستندبه الحاق کشور ليو ما طمع ندارند

 یو گاه  زيآمنياز خود نـشان دهد که اغلب توه  یبا مردم خودخـشونتبرای نمايش،  د، بوحاکم مـستقل مجبور   کيعنوان  به او
 خيدر تار ـشهي. نام او همرجوع ميکرد  ايتانيبر  حاتيو تـسل   هيبه توصـ  ـشهيبحران، او همهنگام  بود. اما در    یبانيپـشت  رقابليغ

  ). ۵۵-۵۴(همانجا صفحات  .»باال را خواهد داشت یرتبه ها یستگ يهند شا یپراتورام خيدر تار  نيکشور خود و همچن

  (پايان) 
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