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 2022دسمبر،  20                                  داکتر عبدالرحمن زمانی

 
  

 کرزن جورجدو نامه از امير عبدالرحمن خان به نام 
 

)جانشين  کمپنی دفتر هند بريتانوی   ۱۹۴۷تا  ۱۸۵۸سالهای  مربوط به  ،آرشيف انگلستان از البالی 

که به جورج کرزن را امير عبدالرحمن خانۀ اسناد و اوراق خصوصی دو نامدر قسمت  ،هند شرقی(

ا خود ، تفرستاده شده است، درين جا نقل نموده و خدمت عالقمندان تاريخ کشور عزيزمان تقديم ميکنم 

     د.قضاوت کنن اش يک دوست و دولتمدار انگليس ديداز ش و شخصيت خصوصياتراجع به بخوانند و 

نوشته شده و در پايان هر نامه  هر دو نامه به زبان فارسی/ دری بر روی کاغذهای بزرگ سفيدجالدار

درين   يک مهر سییياه مدور با نام امير افنانسییتان  و امضییای  امير عبدالرحمن خان درج شییده اسییت .

و نام  سییییمت راسییییت باز اسییییت ۀديده ميشییییود که از  وشییییدوسییییيه بر عالوه دو نامه يک پاکت کاغذی 

 .پاکت قابل مشاهده استعقب  در آن درج  وآثار مهر و موم سرخ هنوز در ه يرند فرستنده و

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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مطابقت  ۱۸۹۹ماه جنوری  ۱۱را دارد که به  ۱۳۱۶ماه شییابان  2۸خود پاکت  تاريخ  چهارشیینبه 

 دارد،  يانی چهار روز زودتر از تاريخ روی نامه. 

يده د نخی نيز در دوسیییيه يا فايل مذکوريسیییه ابريشیییمی و يک کيسیییه دوخريطه يا ک ،پاکتعالوه بر 

يسه ک بيرونی  ویپوشش محافظحيث به نخی کيسه ازنشان می دهد که کيسه . ابااد اين دو ميشود 

 استفاده شده است. یابريشم
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 نامۀ اول:

ماه  ۱۱هجری قمری مطابق به  ۱۳۱۳ماه صفر  ۱۹به تاريخ که يک نامه شخصی است اول نامه 

 ارسال شده است . ماه جون  کرزن  ۹ماه مارچ و  ۱۵بجواب نامه های   ۱۸۹۵ا ست 

کرزن در آنوقت مااون وزير خارجه انگلسیییییییتان در امور هند بريتانوی بود. در اين نامه، امير از 

 ،و همچنين فانوس جادويی که برای او فرسیییییییتاده عروسیییییییی و عکس خانم کرزن کرزن به خاطر 

 . تشکر می کند

باد از تبريکی عروسیی آنچه درين نامه عالوه بر مناسییبات نزديک امير با کرزن بمشییاهده ميرسیید، 

در باب عروسیییی آن جناب و  اوالا »امير بر عکس  خانم کرزن ميباشییید. امير مينويسییید که  ۀتبصیییر

که نقشیییه عکسیییی جنابه را آن مهربان ارسیییال کرده بودند بسیییيار عکس جنابه ليډی کرزن صیییاحبه 

بارک خدا ما ر چه يکنفر عيال  رفته انداما بسییيار اليق عيال  رفته اند …و خورسییند شییدممشییکور 

اما از قرار علم قيافه مالوم ميشییود که اين جنابه ليډی صییاحبه شییما بسییيار آدم  –لی اهللا تاٴ کند انشییا

فهيم و نيک خواه و دوسیت دار شیما و بسیيار آدم با عفت و عصیمت اليق اسیت که اين طور زن از 
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هللا تاالی شانه  که همه وقت آن دوست خورسند خواهد بود از اوضاع  اٴ انشهزاران مرد بهتر است 

ر با اين طو کم به خيال من که در تمام انگلنډجای بسيار شکر است اينطور با موافق  –زند انی او 

. از علم قيافه چيزيکه من تجربه ها کرده ام همين قدر و دانا و صیییییاحب آب و عزت خواهد بود وفا

خداوند برکت عمر و اوالد دل خواه به شمايان بدهد  –مذکور  ۀدانسته شدم از صورت عکسی جناب

   «.  اليق دارد ا ر قدری شما را لت و کوب کند عيب ندارد –هللا تاالی  ٴ انشا

  :دوم ۀنام

تاريخ آن روز  رسییميسییت . ۀکه چهار سییال باد از نامه اول فرسییتاده شییده اسییت، يک نام نامه دوم 

 داده شده است. ۱۸۹۹جنوری  ۱۵است که به  ۱۳۱۶رمضان  2يکشنبه 

 

دريافت کرده بود باز و می کند  کرزن جورج نامه قبلی را که از  عبدالرحمن خان اميرنامه  ندري

که در آن کرزن بر اهميت ايجاد رابطه قوی بين امپراتوری در هند و افنانستان تأکيد کرده است. 

ز امير پس ا است. هکرزن نيز داليلی را که باعث دير رسيدن نامه او به امير شده بود، توضيح داد

نايب السلطنه يا فرمانفرمای هند  جديد مقامدر  اوکرزن، در پايان با تبريک به  ۀبيان مضمون نام

ه . اين نامه دارای يک تاريخ به است، بر روابط و دوستی مستحکم بين اين دو تاکيد کردبريتانوی

آن نوشته شده   اول ۀصفحدر باالی رنگ سرخ  است که با  ۱۸۹۹جنوری  2۳زبان انگليسی، 

 رفيق امير عبدالرحمن خان کی بود؟ الرد کرزن است.

(، سياستمدار و دولتمدار ماروف Lord George Nathaniel Curzonکرزن )رج ناتانيل وج  

 ۱۸۷۸در سال  بود.در يک خانواده اشرافی انگلستان متولد شد ۱۸۵۹در سال محافظه کار بريتانيا 

به پوهنتون  آکسفورد رفت و در اين هنگام وقتی نزد پدر و مادر به خانه اجدادی خود رفته بود، در 
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 بیطاو از پذيرش توصيه های حين سواری از اسب فرو افتاد و به ستون فقراتش آسيب شديد رسيد. 

بند چرمی به تن کرد که تا آخر عمر از آن کمربرای استراحت خودداری کرد و به جای آن يک 

استفاده کرد. کمردرد از آن زمان به باد او را آزار می داد، خواب را از او می  رفت، او را مجبور 

 .می کردمخدر به مصرف مواد 

ت آکسفورد به مناسب پوهنتون   ترين جايزه ادبیهمواره سر رم نوشتن بود و از اين رو عالی کرزن

جايزه ديگری را در  ۱۸۸۴در سال  و المقدس نوشته بود نصيب او  رديدبيت موردر که د ۀمقال

 کار را جلب کرد.توجه زعمای حزب محافظه و آکسفورد برد پوهنتون نويسی مسابقه تاريخ

وزير خارجه،  ، ریوبا تأييد سالزب، اما کرزن برای اولين بار عضو پارلمان شد ۱۸۸۶در سال 

آسيای مرکزی،  ،، و به روسيهناديده  رفت  جهانی سفر را برای شروع يک وظايف پارلمانی خود

در اثنای اين جهانگردی مقاالتی به  . افنانستان و پامير سفر نمود ،کوريا، ايران ، سيام، هندوچين

ها بود که چوکات سه رشته تحرير درآورد که در روزنامه تايمز لندن به چاپ رسيد و همين مقاله 

رهای سف. درا  تشکيل دا  دور شرق ايران و مسئله ايران، و مسائل  ،روسيه در آسيای مرکزی کتاب 

او به او اجازه داد تا مشکالت آسيا و پيامدهای آن را برای هند بريتانيا مطالاه کند و در عين حال 

او مدال حامی انجمن جنرافيای   .درد غرور او را به کشورش و مأموريت امپراتوری اش تقويت 

 ( نيز دريافت کرد.Oxus)سلطنتی را برای تحقيق در منبع دريای  آمو 

کرزن در دوره وزارت خارجه سالزبوری مااون او و مهردار سلطنتی شد. اين مقام در آن سن و 

يسی بر گلزيبا و هنرمند ان  سال جوانی قبال نصيب کسی نشده بود. با اينکه داستان عشق او با زن

زدواج ابخاطر ثروتش ای ثروتمند ها افتاده بود، در واشنگتن با دختری آمريکايی از خانوادهسر زبان

ترين جوان ۱۸۹۱در سال رد از جانب ملکه ويکتوريا سالگی با احراز عنوان ال ۳۹کرد و در 

دار السلطنه هندوستان شد و مدت هفت سال فرمان فرمايی و نيابت سلطنت در هندوستان را عهدهنايب

يکی از کارهای عمده اش اولين تقسيم بنگال به مناطق شرقی مسلمان نشين بود. در خالل اين مدت 

ا هندونشين و کاشتن  ايجاد کشور جديد ی بود که بادها نتيجه اش نفاق تخمو مناطق غربی عمدتا

به علت اختالف نظر با وزارت جنگ انگليس مجبور به استافا  ۱۹0۵کرزن در سال ،بنگلديش بود

به انگلستان باز شت و به رياست دانشگاه آکسفورد بر زيده شد و تا مدتی به مطالاه و تحقيق ،  رديد

 .و تأليف پرداخت

و از آن پس  ،رياست مجلس اعيان رسيدبه ومجدداا وارد عرصه سياست شد  ۱۹۱۵در سال کرزن 

يکی از اعضای هيئت دولت بود که به سياست و امور جنگ جهانی اول پرداخت و در دولت پس 
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( ۱۹۱۹از جنگ به عنوان وزير خارجه انتخاب شد. کرزن يک سال پس از پايان جنگ جهانی اول )

ن نزد ايرانيان منفور شد. در در زمان وزارتش در امور خارجه سياستی را اجرا کرد که بر اثر آ

وزير ايران و پِرسی کاکس نماينده دولت بريتانيا  الدوله نخستآن تاريخ به اشاره او ميان وثوق

کرد. ايران میمالی و نظامی های به امضا رسيد که مقامات انگليسی را ناظر بر سازمان یقرارداد

در   ۱۹2۵ چ رانجام در بيستم مارکرزن پس از پنج سال خدمت در پست وزارت امور خارجه س

 سالگی در ذشت. ۶۶

  :عبدالرحمن خانانگليس با سوابق تماس های 

دوم امارت امير  ۀخان به سال های قبل از امارتش به دور سوابق تماس های انگليس با عبدالرحمن

او باد از مرگ پدر و کاکايش ) افضل خان و امير محمد اعظم خان( به سمرقند شيرعليخان ميرسد. 

سال بحيث جيره خور روسها در آنجا ميزيست . در  ۱۱ ريخته و برای مدت در آسيای  مرکزی 

، ۱۸۷0امير شيرعلی خان انگليس ها با پيروی از سياست پيشروی سالهای دوم امارت  ۀدور

. اشنال کردند که منتج به جنگ دوم افنان و انگليس شد ۱۸۷۸سال  افنانستان را يکبار ديگر در

امير شيرعليخان  ۀوايسرای هند بريتانوی که مخالف سر سخت رسيدن افراد خانواد Lyttonاليتن  

به قدرت بود، حتی تصميم  رفت تا کشور را به دو قسمت تجزيه و سردار فراری عبدالرحمن خان 

و کشته  افنانها  باد از قيام اليتن فنانستان شمالی به قدرت برساند. امارا به حيث امير به اصطالح ا

ها در جنگ ننه ت وازين پالن  تجزيه  ذشت  ، Cavagnari کاويناری  ،شدن سفير انگليس در کابل

به او کمک مالی و نظامی نمود، بلکه  عليه دشمن مشترک شان )سردار محمد ايوب خان فاتح ميوند(

انگليس ها باد از جنگ دوم افنان و انگليس به اين نتيجه رسيدند    قندهار را نيز به وی وا ذاشت.

که تسخير و حفظ افنانستان با قوه ناممکن است، لذا به  فته شادروان غبار، به عوض ماشين نظامی 

رويداد های تاامل انگليس ها با  ۀ. خالصه کار افتاددستگاه ديپلوماسی انگليس ها در افنانستان ب

 :( اميرعبدالرحمن خان قرار آتيستسردار )باداا 

  با قيام افنانها عليه قوای متجاوز انگليس  عبدالرحمن خان هنوز در تاشکند بود که انگليس ها تصميم

عجله به  نوشتند که او به رفتند کابل را تخليه و او را به امارت افنانستان نصب کنند، لذا مکتوبی 

به روسای غازيان افنان  کابل بيايد. او نيز که موقع را برای آزمايش بختش مساعد ديد، ضمنا

 از راه بدخشان عازم کابل شد.برای جهاد عليه انگليس ها  ظاهراا مکتوب و پيام فرستاد و 

  رستاد. در اولين پينام وقتی عبدالرحمن خان در قطنن بود ريفن به او سه پينام ف ۱۸۸0در سال

 عتحريری از او راجع به مقاصدش پرسيد، اما پينام شفاعی اش مشخص تر بود. درين پينام به اطال
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سردار رسانده شد که اقامت طوالنی او در ترکستان شوروی مانع دوستی حکومت بريتانيا با او 

 نميباشد.

  حمن خان بحيث امير اعالن شد.  او با رسيدن به چاريکار، سردار عبدالر ۱۸۸0جوالی  20بتاريخ

کوهدامن در خيمه  اه انگليس ها حاضر و انگليس ها امارت او را تبريک  ۀجوالی در زم 2۶بتاريخ 

    . فتند

 نماز را به اسم سردار عبدالرحمن خان بارکزی  ۀآينده خان مال )قاضی القضات( خطب ۀبروز جما

به نمايند ی از حکومت بريتانيا او را برسميت   ريفن ، و ليپلخواند و او امير رسمی افنانستان شد

 . شناخت

  قوای بريتانوی قندهار را ترک کرد و جنگ دوم افنان و انگليس خاتمه  ۱۸۸۱اپريل سال  2۱بتاريخ

 يک ايجنت مسلمان هندی بحيث نماينده انگليس ها در کابل تاين شد. ۱۸۸2در سال  .يافت

  ه را ساالنه به امير عبدالرحمن خان مليون و دوصد هزار روپيبريتانيا اعطای يک  ۱۸۸۳در سال

 ۶00باد از امضای موافقه نامه خط ديورندساالنه مبلغ   ۱۸۹۳منظور کرد و بر اين مبلغ در سال 

 هزار روپيه عالوه شد.

 :ر کرزن به افغانستان و مالقات با اميرفس

به دربار امير نيز  دو هفتهکرزن در کتاب خاطراتش تحت عنوان قصه های سفرش که شامل سفر 

 ميباشد، مطالب جالبی دارد که قسمت های آنرا درينجانقل ميکنم:

ام که در چه شرايطی به پايتخت و دربار امير عبدالرحمن خان، نکرده حکايتوقت من قبالا هيچ»

کرده بودم من سالهای زيادی را وقف مطالاه مشکل آسيای مرکزی  ام.حاکم ماروف افنانستان آمده

 ، کامل تهاجم و فتح آسيايی بود مد وجزرسياست روسيه که در آن زمان در ، امنيت مرزهای هند -

در يخچال های قلاه هند، ايران، بلوچستان، افنانستان،  همه کشورهای واقع  ۀمنمايشنانقشی که در 

 .کرده بودم جستجو و تجسسو من بسياری از آنها را  -تبت، چين بازی می شد 

بازديد کنم که ا رچه شايد مهم ترين  یاز ميان اين مناطق، من بيش از حد مشتاق بودم که از تاداد

، و با شخصيت طوفانی و ناشناخته ای که تاج و تخت نددسترسی را نيز داشت، اما کمترين ندآنها بود

 ،افنانستان را اشنال کرده بود،  فتگو کنم. منبع چنين اضطراب، سوء ظن و حتی هشدار بی وقفه

 .بودهند در لندن امور هند و همچنين دفتر  حکومت 

بی اعتماد است و فکر می کردم  ]هند بريتانوی[ من می دانستم که امير به شدت به دولت کلکته

غيرممکن نيست که او بخواهد با يک انگليس که وزير مسئول دولت هند در مجلس عوام لندن بود، 
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صحبت کند. هنوز، هر چند که ديگر در سمت خود نيست، يکی از اعضای آن مجلس است و برای 

هند و  سرحداتدفاع از چند سال به طور  سترده، هر چند هميشه با روحيه دوستانه، در مورد 

  …اهميت روابط صميمی با افنانستان نوشته و صحبت کرده است

آن مرد برجسته بگويم تا خوانند انم که شايد  شنلو اکنون اجازه دهيد چيزی در مورد شخصيت و 

باقی مانده است، بدانند که چه نوع موجودی بوده شان اکنون نامش کمی بيش از يک خاطره برای 

دوستانه ی طوالنی را با او روزهاقرار بود  ،خواستم مدت زيادی با او در ارتباط باشمياست که م

قرار بود با صراحتی شگفت انگيز، درونی ترين افکار و ايده های خود را  که ، وکسیسپری نموده

 برای من فاش کند. 

با برای نابودی خود اتحاد  ،وعده های روسيهبا فريب   خان ، زمانی که شيرعلی ۱۸۷۸ در سال

کمی  و بدين وسيله ابتدا تاج و تخت و ندبريتانيا وارد کشورش شد، عساکر بريتانيا را کنار  ذاشت 

تمام کشور را تحت سرحدبا عبور از بيدار شد. او عبدالرحمن بخت و ، باد جانش را از دست داد

پس از خيانت ياقوب خان و خصومت ت آورد که ی بدسچنان مقام ۱۸۸0 سلطه خود درآورد و تا سال

 دشابه دنبال کانديدای مناسب برای تاج و تخت ب نداشت مگر اينکه  ۀچار ايوب، دولت هند  آشکار

 too l کنند. به عنوان حاکم منصوب را رآن تنها مرد قوی در کشو تقاعدقبل از بالفاصله  و

 :عبدالرحمن خان از ديد دوست و دولتمدار انگليس اشخصوصيات امير 

 مشرف به خندق ارگ ۀمن بيش از دو هفته در سالم خانه يا مهمانخانکرزن در خاطراتش مينويسد که 

که با ديوار بلندی احاطه  جوارهم ۀامير در خانه يا ويالی دوطبق . اين مرد قابل توجه بودمکابل مهمان 

. او اکنون در محوطه اين مکان دفن شده است. کونت داشتشده بود و به بستان سرای ماروف بود، س

ها ماموالا از ظهر اين مالقات شد. ميدر يک اتاق بزرگ  آن ساختمان بر زار  ما اتجلسات و مکالم

  د.کشيميند و چند ساعت طول دباد از ظهر شروع می ش يک يا ساعت

الااده ظالم بود. اين مرد فوق بارزتراو فزيکی ويژ ی های او از برخی جهات حتی از ويژ ی های 

عاشق بوها و  خوارو با مالحظه باشد. اين مرد خوندوست داشتنی توانست تا حدی مهربان، می

ود، بتصوف  ۀفريفت و  را اين موجود شديداا عمل رنگها و باغها و آواز خواندن پرند ان و  لها بود.

بود )ا رچه اين احتماالا فقط نشانه  تقداو م ميگيرد الهامؤيا در خواب و ر زيرا او فکر می کرد که

  ای از غرور او بود( که او دارای مواهب ماوراء طبيای است.
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از  ياوود ب  شان  ذشتهدوران به کسانی که و بيرحم   مفيد بودند، يشسخاوتمند به کسانی که براي

ی . در يکش را از دست ندادشوخ طبای اهم شرايط نامناسب بد ترين بودند. اما حتی درنظر افتاده 

 کاناله بايد پرداخت شود، با متی  کآوران ماليات بر سر مالياجمعچند تن از  شدربارروز های از 

 او يک سربازمحلی اختالف داشتند. در حالی که همه آنها اصرار داشتند که يکباره صحبت کنند، 

را پشت سر هر يک از آنها قرار داد و دستور داد که هر مردی را که خارج از نوبت او صحبت 

  کنند.شديدا  وشمالی می کند، 

ل ييک بار مردی را به ناحق کشت، يانی به دال

روپيه جريمه  ۶000. پس از آن او خود را ين دروغ

که ، کسی پرداخت  اش کرد و اين مبلغ را به بيوه

با شروع  دست شوهرشا خالص شدن از بهمزمان  

 خوشحال شد. زند ی نو

حالت به يک شوخی اش موقع ديگر يک در 

. يکی از درباريان به او اشاره تبديل شدوحشتناکی 

 .ندرا به دار آويخت یمرد بی  ناه شدستوربا کرد که 

ب، ا ر اين بار وخ. »"بی  ناه!" امير فرياد زد 

.  ديگری کرده استه  ناه  ذشت، در ودمقصر نب

 .« م شد که خوب شد

ا باورنکردنی شوخی و بدبينيک چنين در  کنم کر می، فتو وحش یدولتمرد یترکيب عجيب و تقريبا

تالش کرد تا اين اتهام را رد کند  ترين غرايز او بود. امير اغلبکه اشتياق به ظلم يکی از سرسخت

خيانتکار و جنايتکار است. برای مثال، هنگامی نسل با  ش تنهاکرد که اين روش برخوردمييا ادعا 

آويزان بلند  ۀايپم که از يک  ذشتقفس آهنی پهلوی يک بند از ته لکوتل که به کابل می رفتم، از باالی 

و هوشدار  دزدان برای عبرت  ،یدستگيرديده ميشد که باد از در آن استخوان های دزدی  بود و

 .کشيده شده بود.ديگر شاهراه، زنده به بند 

های داستانيت اين وجودمهر صورت لذت می برد. ب اش ظاهر وحشتناک اقتدار اجرايیماو ازين 

برای نشان دادن اينکه عشق به خشونت و  - مطمئن شده ام از صحت و سقم آنهاکه من  – ثبت شده

ا در طبيات او ريشه دوانده بود، کافی بود. او به يک انگليسی در کابل درنده خويی  رمانه محعميقا

نفر از مردم خود را به قتل رسانده است. پس از يک شورش ناموفق، يکصدو بيست هزار  که فت 
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بدون هيچ اين مجازات  ۀدر باراو هزاران نفر از افراد قبيله  ناهکار را با آهک زنده کور کرد و 

 با من صحبت کرد. ندامت از  اثری

ی مبه توپ پرانده  مجازات می شد. مردان ديوصفتیجرائمی مانند سرقت يا تجاوز جنسی با شدت 

شدند، يا به پايين چاه تاريکی پرتاب می شدند، يا تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می  رفتند، 

شکنجه می شدند. به عنوان مثال، يکی از مجازات  جنسی ایعضايا زنده زنده پوست می شدند، يا در 

در روغن فروبردن آن سپس از بندو  قطع کردن دست های مورد عالقه برای سرقت های جزئی 

برهنه کردند و  ، در اواسط زمستانکه زنی را خشمگين کرده بودرا   یيکی از مقامات بود.جوش 

س سپ کابل حفر شده بود قرار دادند.اطراف که به همين منظور در باالی يک تپه بلند در جری در 

ر ز و ديگر ها» امير با طانه  فتو  ،زنده يخ زد اود ووآب بر او ريختند تا اينکه تبديل به يخ ش

 «.آمد رم نخواهد 

ن وبستند و به سالجوال ، در يک ده شده بورا که در وضايت اعتراض آميز ديداو یزنی از حرمسرا

 .کارش را تمام کرددر آنجا با شمشير خود ، و او دربار آوردند

ه ب، دستور داد که لبهای باال و پايين آنها ممنوع موضوع يک با شنيدن صحبت دو مرد در مورد  

نکنند. روزی مردی وارد دربار شد و آشکارا امير را به فسق اهانت د تا ديگر هر ز وهم دوخته ش

زبانش را درآور. در يک لحظه او را  رفتند و زبانش را از ريشه  متهم کرد. امير  فت و جنايت

، ميگشت دريدند. بدبخت مرد. روزی  دای پيری خود را در راه امير در حالی که در خيابان 

 انداخت. سپس  فتگوی زير آغاز شد:

  ؟چی ."و خيرات "با صدقه"اما چگونه زند ی خود را تامين می کنی؟  ."تو چی هستی؟ "" يک  دا"

 پس»؟ " "هر ز" یهر ز کاری انجام نداده اتو"و ،هيچ کاری نميکنی؟ " " هيچ " ست منظورت اين"

 و امير به جالد سر تکان داد.« وقت آن است که از حضور تو راحت شويم

انجام داد، هم بود  و اين کار را  به عزت افزايی ام  از صميم قلب مايل و هر چند من مهمان او بودم

 مهربانی نشان دهند.بيگانه ها  هباو خودسرانه نمی توانست تحمل کند که هيچ يک از رعايای ولی 

د. نمن در راه کابل با من صحبت می کرد دستگير و به زندان انداختدر زمان سفر که را مردی 

شتم قرار  رفت و مردی که هنگام ورود به قندهار به من انار تاارف کرد، به شدت مورد ضرب و 

 ۳۹امير افنانستان، صفحات  –قصه های سفر )کرزن ،  .«به زندان افتاد و از اموالش محروم شد

 (.۵۳تا 
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ا با ر دوستی و حمايت کشورش از امير عبدالرحمن خان ،يک کشور استاماری ۀبحيث نمايندکرزن 

 »ه کمی افزايدتوجيه کرده  را ذکر کند، شان وجوديکه نميخواهد درين کتابش  فتگو های محرمانه 

ا يک يک وطنفرمانروا که همزمان ، اين وجود آن با  پرست و يک هيوال، يک مرد بزرگ و تقريبا

بدبختی   مردم خود ازارتقای وقفه برای خير کشورش تالش کرد. او به دنبال ، سخت و بیبود شيطان

هم  ا. او قبايل افنان را ببود ملتزند ی عادی  و تبديل آنها به يک در و بی عالقگی و خونريزی 

 برخوردار نبودند و راه را برای استقالل کاملی وحدتی چنين  که قبالا هر ز ازپيوند داد طوری 

 که جانشينانش به دست آوردند.هموار کرد 

 قيچیتا  واليت  يا حکومت يک  اردو او و تنها او حکومت افنانستان بود. هيچ چيز از فرماندهی 

ا سرپرستی و کنترل آن را  او کهن فرنيچر نبود يا ساختيونيفورم  شبرو  داشته ندر دست شخصا

باشد. او منز و چشم و  وش تمام افنانستان بود. اما اينکه آيا در اواخر عمرش بيشتر مورد تنفر 

فر سبه خارج از کشور کشته شدن بوده يا مورد تحسين قرار  رفته، جای سوال است. او از ترس 

اش  فرار نا هانیرا برای مملو از سکه  با خورجين های شش اسب زين شده  هميشه  رد وکمين

 .آماده داشت

به عنوان دوست  ،عليرغم خلق و خوی نامطمئن و زبان  ستاخانه اش ،من بايد او را در مجموع

اشت آنها دوست داختالفاتی داشت و  ا رچه او اغلب با دولت هند . بريتانيا توصيف کنمو متحد ثابت 

 من نايب السلطنه شدم، او هرچند لحظاتی روابط بين آنها بسيار تيره بود، اما وقتیو را اذيت کند، 

از اين امکانات متاارف برای من دريغ نکرد و ما  اهی در آستانه يک نزاع جدی بوديم، من شک 

وفاداری او تضمين شده ]بريتانيا[  نداشتم و شک ندارم که در مسائل  سترده سياست شاهنشاهی 

ا از روی مصلحت عمل کرد. او می دانست که  است. اما او در اين زمينه، مانند ساير موارد، صرفا

 .ش نيستندو مايل به الحاق کشور انگليسی ها هيچ طمع ندارند

با مردم خودخشونتی از خود نشان دهد که برای نمايش، د، بوعنوان يک حاکم مستقل مجبور او به

ات بحران، او هميشه به توصيه  و تسليحهنگام آميز و  اهی غيرقابل پشتيبانی بود. اما در وهيناغلب ت

. نام او هميشه در تاريخ کشور خود و همچنين در تاريخ امپراتوری هند رجوع ميکردبريتانيا 

 (.۵۵-۵۴)همانجا صفحات  .«شايستگی رتبه های باال را خواهد داشت
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