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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله م، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئن يو خپله ليکنه له رالي

  

  ١٩/٠٢/٢٠١١                             رحمت آريا 

  امير عبدالرحمن خان ضياء الملت و الدين
  امير آهنين افغانستان

  بخش دوم
  

  : قبل از پرداختن به بحث پېرامون امير عبدالرحمن خان دو نکته را ميخواهم توضيح کنم
  
 از [ۀ  جناب شان در برنامـلیاده بودم ومورد خطاب قرار دتلويحأ  نبيل مسکينيار را  جناب،مقاله در بخش اول -١

 به نمايندگی از .ودندنم از سايت افغان جرمن آنالين ابراز گله مندی ،جهانی آريانا افغانستانۀ شبکـ ]گپ می خېزد
 شما را منحيث ،ماۀ عرض نمايم که همـبايد به صراحت خدمت تان ر و کارکنان عزيز افغان جرمن آنالين هيأت تحري

 و اجازه بدهيد صميميت قلبی هر کدام م، وطنپرست و ملی شناخته و هر آن باالی تان حساب می نمايکشخصيت درا
 و در دفاع از منافع عليای افغانستان شما را همواره پهلوی خود ميرا خدمت تان از ورای اين سطور تقديم بدار

    .يماحساس می کن
  
از طريق تلفون وارد مذکور ۀ  در اولين لحظات برنامـ٢٠١١ برج فبروری سال ١۶/١٧ليل :  آقای منجم زاده به -٢

 اوأل خدمت شان بايد .صحبت شدند و در واقع به رد ادعای من که شرح آن در بخش اول اين مقاله آمده است پرداختند
ک  در ميان يمحضآتش آن ۀ ـي که دامنـئ و سمت و زبان گراـي ئ گراقومـي، ئگرابر قبيله نفرين نمايم که روشن 

 قطع یمنجم زاده از لحظاتآقای با را  حرفم .افغان مشتعل استۀ مشت خط خوان و خط نويس روشنفکر نمای جامعـ
تعبير را به خواننده گان می گذارم تا ۀ ، بقيـ]سالم بر همه فارسی زبانان[  برنامه گفتند ۀشده پنداشتم که در اولين وهل

 مؤيد و ، صرف همين تعبير. نزد خود تخمين نمايندـيئقوم گرازبان و را به او تعصب و محدوديت فکری ۀ درجـ
منحصر به فرد زرنگی  با  آقای منجم زادهدر بخش اول همين مقاله گفتم که شما. معيار مقايسه موقف شان هست وبس

رت با مها توانستيد سخنان زعمای وزارت خارجه آلمان و يک تأريخدان آلمانی را در البالی گزارش تان چنان خود
برايتان آفرين و تبريک و  اين حرفها را زده اندآنها گويا که د تعبير نمايطوری بيننده و شنونده از آن تا ـيد ئوارد نما
  ما جزء زند گي يکعده قلم بدستان با تأسف که،تحريف حقايق و انکار. ميتوان کتمان کرد؛ حقيقت را هرگز نمی گويم
:  اکتفا می کنم نقل قول چند صرف به واق قضاوت وجدان و مردم می سپارم شما را در محردر نهايت امر .شده است

حقيقت را با بيطرفی مطلق و  برايتان می گويم که )Descartes( رتدک از .آفتاب را نه ميتوان با دوانگشت پنهان کرد
 اخالق، ۀـ عرصیاه، بتزيست می کندا هپرستش بتدر شر امروز ب  ، يا.با روح آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنيد

    »نيچه « .اند  آنگاه پرستيده و آه خود آنها را ساختهی باطلً  آامالِنخدايا ۀ فلسفۀـ عرصیاه سياست، بتۀ گسترِیاهبت
  

  : بر می گرديم به بخش دوم اين مقاله 
  

 اعم از مستبد و صلح خواه، عقبگرا و مترقی محصول ملت يک رهبرانسياسيون و 
 و  جامعه، محصول شرايط عينی و ذهنی زيست می کننداند که در آنۀ ـجامع

. محصول تحوالت متأثر از محيط سياسی و مرزی دول همجوار خود اند
 با تأثر ، سازی در طول تأريخ دولتۀ پروسـ،همانطوريکه در بخش اول تلويحأ گفتم
و امير عبدالرحمن خان نيز محصول شرايط و تأسف که بخون نوشته شده است 

عبدالرحمن خان در چنان شرايط حساس سياسی .  همان عصر بودنیعينی و ذه
زعامت افغانستان را به دست گرفت که بازی بزرگ ميان روس و بريتانيه 

 اخيرأ يک .آهسته آهسته به تقابل روياروی ايندو ابر قدرت منجر می شد
بازی بزرگ «  تحت عنوان  پوهندی سيف الرحمناز  پرمحتویۀمقال

وزين  در سايت »يا حدود جغرافيـــــايی افغا نستان معاصر برتعين سرحدات
ول افغان به نشر رسيده که چند نکتو    :  اقتباس مې کنم را ازآن ۀملی 

  
 ميل مربع و يا ۵۵ در هر روز ،ر طی چهار قرن امپراتورید هيروس «

 امپراتوری ١٩آغاز قرن  ر د.پذيرفت  ميل مربع در سال توسعه می٢٠٠٠٠
ميل از هم جدا  ٢٠٠٠به فاصله ای بيش از  ای  را اراضی هتانيروسيه و بر

 پامير جايی که سه ۀصد ميل پائين آمده و در منطق ساخته بود، در حاليکه در اخير قرن مذکور اين فاصله به چند
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ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

جای . مينمود وری را از هم جداتاين دو امپرا ميل ٢٠مينمود، اراضی به فاصله کمتر از  وری را با هم وصلتامپرا
اسپ های شان لگام خواهند زد که پا های خويش  روس ها زمانی به« تعجب نبوده که بسياری را ترس از آن بود که 

  : و» .سازند را در آبهای گرم بحر هند مرطوب
در غرب شروع،  ا که بازی بزرگ غرض تسلط سياسی در بر ميگرفت، از کوه های پربرف قفقازراي هـساح« 

طول . ترکستان چينی و تبت را در شرق احتوا مينمود  سلسله کوه های آسيايی ميانه، افغانستان،دشتها، صحرا ها و
  اين بازی به هر انداره ایۀـبايد يادآورشد که ساح. ميرسيد ١٠٠٠عرض آن به  و  کيلومتر٣٠٠٠مجموعی اين ساحه 

ميانه، شرق ميانه و هند بريتانوی را  يیکه بزرگ بود ولی محراق آن افغانستان بود و افغانستان معبر تاريخی آسيا
، هنگامی که روسيه تزاری شروع به باز ١٩اين فعاليت ها در اوايل قرن  البته قابل ذکر است تمام. تشکيل ميداد

قفقازی، روسها نگاه های  با سرکوبی اقوام مسکون. اتفاق افتاد, راه به جانب جنوب و جنگ قفقاز آغاز نمودن
 پهناور و سلسله اراضی و توپوگرافی مشتمل بر صحرا های رق نمودند، که از لحاظ ساختمانحريصانه ای بسوی ش

ن آخوقند در  ، بخارا وه دريا ها و جلگه های سرسبز بوده که خان نشين های مسلمان خيو،رفب ر ازُپکوه های بلند و 
  ».ی لندن و کلکته به صدا درآوردرا برا ، چنانچه پيشروی روسها به سوی اين سرزمين ها زنگ خطریندقرار داشت

  
جنگ افغانها با انگليس و نبود يک دولت  دوبعد از اثرات .  از دو زاويه مورد تهديد بودبنابرين افغانستان آنوقت

خويش در واقع پادشاه ۀ  که هر خان در منطقـ ساخته بودمنقسم چنانمستحکم ، کشور را به خان نشين های محلی 
اجرا در می ۀ ، تمام اوامر و نواهی از طريق قدرت مطلق العنان وی به منصـخود بودۀ  منطقـ و مطلق العنانبالقوه
ۀ در اثر نبود دولت های مرکزی طعمـسر انجام آنوقت که ۀ درست مثل خان نشين های کشور های  آسيای ميانـ. آمد

ای کنفدريشن های قومی در هم افغانستان آنروز در حقيقت پارچه ه.  روس شدندحرص امپراتوری در حال  پيشرفت
 در محور دو قطب متضاد در حال پيشرفت و مترصد جذب  ميتوانستبود که به بسيار آسانیۀ شکسته و پارچه پارچـ

اين اجزا را از طريق ريفرم و اعمال فشار با ۀ  کشور به زعيمی چون امير عبدالرحمن خان نياز داشت تا همـلذا شود
روباه . ، اراضی زياد خود را به روسها از دست داده بودهيز ازين بازی بی بهره نماند دولت پارس ن.هم متصل سازد
ر پارس به صورت مستقيم  بخاطر بقای سياسی خود دست روس، گاه انگليس و گاهی هم فرانسه بود وۀ  گاه آلـعشوه 

 سياست امروزی آخوندان و غير مستقيم به تحريک هر کدام دست به مداخله در امور افغانستان ميزد، درست مثل
  .ايران

  
 به دست گرفت از ابعاد خارجی در را بهتر است اوضاع سياسی عصری را که طی آن امير عبدالرحمن زمام امور 

که  Land-locked states of Africa and Asiaدرين باب توجه تانرا به نکات مهم از کتاب . يک طيف وسيع نگريست
 اند Dick Hodder, Sarah J. Lloyd, Keith Stanley McLachlan   به نام هاین يک گروپ محقيقنويسنده گان آن
در جلد .  امريکا به نشر رسيده استر د١٩٩٨ در لندن و متعاقبأ در سال ١٩٩٧اين کتاب در سال . معطوف ميدارم

    :  به بعد ميخوانيم ٩٠دوم اين کتاب از صحفه 
   
- ١٨٨۴ ميان سالهای  ديگر برای چندين سال، به عبارت،ستي ب– نزده  های قرنِنميتوان گفت که افغانستا...  [

در چهارچوب تعاريف حقوقی و تخنيکی ميتوان ميان اين سالها را ولی . را داشت يک دولت حايل حيثيت١٩۴٧
آن " مرسومتعبير  "  نقش افغانستان در بازی بزرگ با درنظر داشتًامسلم.  م قلمداد کرد١٩۴٧ تا ١٩٠٧سالهای 

تحليلگران سياسی و تأريخ . هند خارج ميشودۀ بعداز ختم جنگ جهانی دوم زمانی به پايان ميرسد که بريتانيا از نيم قار
 به اين نظر است که سياستمداران  اولۀدستـ. سته تقسيم شده اندددر رابطه با حايل بودن افغانستان به دونويسان 

آدمک به اين باور است که رهبران افغانستان . برگزيدندخود ابتکار به  را  سياست متوازنطی سده نزدهم افغانستان 
 به رهبران افغانستان توازنسياست دفاعی . در صدد استحکام استقالل ملی و تماميت ارضی و منطقوی خود بودند

و قدرت  خود بدست گيرند و با پشت پا زدن به هرد امور داخلی کشور شانرا ابتکار تنظيمفرصت آنرا ميسر ساخت تا
. بودندبه ديده رقبای بنگرند که در حدود مرزهای شان برای استيالی منطقوی با هم در رقابت  بريتانوی و روسی

 .ا را در مقابل روسيه برگزيدواتحاد باهند بريتانوی سياست انز م در ١٩١٩ تا ١٨٨٠سالهای ۀ فاصلـافغانستان در 
با حفظ و  پرخاشگر بر عليه روسيه را اختيار نه کرد راهرگز هسياست انزوا،   افغانستان طیباور برين است که

   . به حفظ استقالل خود شد قادرميان دو ابر قدرتتوازن 
  

 و سالطين افغانستان با درايت قابل تحسينی توانستند از هراسهای روسيه و أ معتقد است که امر»Bilgrami «بيلگرامی 
ولی موصوف با احتياط اضافه می کند که روسيه و بريتانيا . نرا حفظ نمايندبريتانيا استفاده نموده و استقالل کشور شا

اين نکته را هم ميتوان باور کرد که افغانستان در .  ميان شان تجزيه نمايند رابا اندک مشکلی ميتوانستند افغانستان
قد است که امرای ـعت م)مامور وزارت خارجه(غوث.  را بازی کرده استیجاويدانه ساختن بازی بزرگ نقش فعال

ميان دو  در داخل کشور شان شده و به اثبات رساندند که اگر توازن  و استحکامامن  به تأميننايلافغانستان مؤفقانه 
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د رد دفاعی در مقابل فاروسسياست انزوا در واقع . ابر قدرت حفظ شود، دولت حايل هرگز قابل انقسام نه خواهد بود
  . مداخله در امور داخلی افغانستان گرديدپاليسی بريتانيا ايجاد و مانع

  
تحليل آدمک و تأريخ نويسانی که نظر مشابه با آدمک دارند برمبانی اين منطق استوار است که سياست انزوا تا زمان 

 بيشتر به نفع افغانستان بود و در مجموع به هر دو قدرت وقت ١٩٠٧ روسيه در سال -ولتدوين اولين قرداد انگ
توالی زمانی مذکور و ايجاد چنين فضا به افغانها فرصت .  نفوذ خود را در منطقه توسعه بخشندۀحيطفرصت داد تا 

منافع خود در اکناف  جرمنی آنوقت در صدد توسعه. داد تا برعليه هر دو قدرت درصدد دريافت ستون سوم شوند
افغانستان در اقدامات خويش . شد طبيعی پنداشته می ۀراه و چار/ جهان بود و برای افغانها منحيث يک انتخاب

 که وسيع نه بود ه آن اندازتا روابط با جرمنی مؤفقيت های را به دست آورد ولی طيف اين مؤفقيت ها ۀـپيرامون توسع
ولی در عين وقت جرمنی در . استفاده کنددر حدود مرزی خود از آن در اتحاد با جرمنی برعيله دو نيروی موجود 

اين حرکت افغانها منجر به تقويت استقالل شان در حيات . ستان مبدل به شريک خوبی شدانکشاف اقتصادی افغان
رديد سياسی کشور  و مطابقت نداشت انکشاف اقتصادی ومؤدت سياست با جرمنی باسياست انزوا ۀـمرحل. نيز 

   .چنانچه آدمک معتقد است افغانستان از سياست انزوا به طرف سياست بيطرفی جهيد
  

  حيثيتدر اليه های بازی بزرگ تنهاافغانستان قد اند که ـتـرينمورد عمدتأ نظر مؤرخين غربيست و معنظر دوم د
 «، تاوسی »Wilber« ويلبر .  شطرنج را داشت که امکان و توان هر نوع ابتکار عمل از آن سلب شده بودۀ پيادۀدانـ

Taussig « و هايمن »Hyman «راوسک . در واقع نماينده گان چنين تحليل اند »Roucek« به اين باور است که 
 کشور از طريق بريتانيا به حيث گيرنده ۀ م به بعد در ازای واگذاری تنظيم سياست خارج١٨٨٠افغانستان از سال 

 داشته و تأکيد می کند که یتر مييدی دولت هند بريتانوی باقی ماند ولې ويلبر در مقايسه با نظر راوسک ديد مالاسبس
 قادر به حفظ خود ،أ با اتخاذ سياست انزوأارجی نه توانسته است قادر به کنترول افغانستان شود بنهيچ قدرت خا

  استقالل افغانهامصمم بهـيد می کند که اين قدرتهای خارجی بودند که ئمعهذا نامبرده تا. مختاری داخلی خود گرديد
ولی تاوسی به اين باور است که روس و بريتانيا در نهايت ميان هم قادر به انجام اين توافق شدند تا افغانستان را . شدند

  .  سياسی و اقتصادی نگهدارندیمنحيث يک دولت حايل در محدوده يک خال
  

که عامل حايل شدن افغانستان را هايمن به اين باور است . قرن نزدهم موافق استنِ   افغانستاِقهايمن هم به تحليل فو
الرغم چندين کمپاين نظامی و فقدان تعهد  بايد در ناتوانی بريتانيا جستجو کرد و اين را هم بايد اضافه کرد که علی

يا " سر انجام بريتانيای کبير دو راه در پيش روی داشت . وانست اين کشور را به زانو درآوردنتستراتيژيک باز هم 
يک دولت حايل از طريق يک ۀ  از طريق نظامی و يا هم نگهداشتن افغانستان در هالـ"م افغانهاتسخير دژ مستحک
در بين قدرتهای استعماری منحيث عنصر ارتجاعی جابجا و چنان در خم و چم و تکاپو باشد که « تا اداره غير مستقيم 

  »مستعمرات با حدود مشخص و تعين شده قادر به انجام آن نه باشند
 

  از جانبی، ايجاد نموداين دو ديدگاه ميان طقي ايندو نظر متفاوت مشکل است توازنی ران نظر داشت موقف مبا در
يدانيم کدام نممسايلی اند که ما  ها مشکل دسترسی به آنو فقير بودن آرشيف اسناد ،نشنلزم قابل درک مؤرخين افغان

 اند که افغانستان طی قرن نزدهم و اويل قرن بيستم  يکعده مفسرين به اين عقيده.ستانوع اسناد نزد شان موجود 
 -ويه روستوافق مجموعی مفسرين نيز بر اين نکته استوار است که بعد از توافق . حيثيت دولت حايل را نداشته است

ولی علی الرغم آن وزير . خود را از دست دادارزش بازی بزرگ کماکان م  ١٩٠٧در سال  ]Russo – British[انيه برت
در افغانستان و روسيه عليه بريتانيا  و نفوذ  در برابر پروپاگند قرن بيستبريتانيا الرد کرزن طی دهه بيستم  ۀرجخا

  .آرام نه نشستايران 
   

که تمام قرای کشور را  بود » mud curtainخاکی ۀ پرد «چون  معتقد است که افغانستان ]Louis Dupree[دوپرې  یـئ لو
چکس به آن ي به آن چنان حيثيتی داده شد که همبدل نمود لذاه نبرد در برابر هر متجاوزی  دژ استحکامی آماده ببه

 و اين قدرتهای  بودبزرگ وقت فع قدرتهاین به مگر اينرا بايد بپذيريم که حالت حايل افغانستان کًال. رخنه کرده نتواند
اين قدرتهای بزرگ بودند که . ان تحميل نمودندحالت حايل را باالی افغانستبه اقتضای نياز های خود بزرگ بودند که 

ۀ تحميل خط ديورند يکی از مثال های برجستـ. سرحدات افغانستان را بخاطر تسهيالت و راحتی خود خط کشي کردند
به حساب می آيد و علی الرغم هر نوع  پاکستان خط مرجح حدود شمال که امروز اين نوع برخورد با افغانها است

   ]... قسمت های زياد خاک اين کشور به پاکستان مدغم شده است،ل افغانستان متقابادعا های
جز ۀ به هر صورت، امير عبدالرحمن خان در چنين يک فضای پيچيده و بغرنج سياسی وقت به قدرت رسيد و چار

 اصالح و  دست به،امير با وجود تمام مشکالت و بودجه خالی و حتی نداشتن سرپناه برای دفتر سلطنت. اين نداشت
وجوده را امير  اساس ارگ سلطنتي م. باانگليس ويران شده بوداخيرجنگ ۀ قصر باالحصار در نتيجـ. زدريفرم 

  مأخذ ديگر  يکدر رابطه با امير عبدالرحمن خان و اصالحات اداری وی توجه تانرا به . تشعبدالرحمن خان گذا
   



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  : مايم نمي معطوف ،ه استـوجـشايان ت که ريکا درال امــی دولت فـاتـيـقـکتاب تح ی ازشـبخ ۀترجم و
 نام دارد تصحيح آن به Afghanistan: Past and Present /Comprised of Afghanistan, a Country Study اين کتاب

.  به نشر رسيده است٢٠٠٧ الس انجلس در سال  Indo European ۀ و در مطبعصورت گرفته Peter R. Bloodۀوسيل
: ]١٩٠١ تا ١٨٨٠امير آهنين : عبدالرحمن خان: [ کتاب تحت عنوان امير آهنين چنين ميخوانيم ين ا٢٠در صفحه 

 بودند تا در افغانستان زعامتی  تا آنجاييکه به منافع انگليس ربط می گيرد، انگليس ها منتظر: تحکيم يک دولت نوين 
ير توانا و  رهبری آن بدست يک زعيم نيرومندکهبه ميان آيد  ملت پارچه و   وحدتوانسجام  قادر به  تاد قرار 

ثر فشار مستحکم انگليس ناگزير شد تا امير باأل: دهد قرار   مرکزی يک دولت زعامت زيرآنراو بوده   شدهشکسته
 ٢١موصوف طی . حايل تن در دهد دولت   موقف و به گذاشته کنترول انگليسۀ در حيطراسياست خارجی کشورش 

 را در توأميت با کنترول و وطنش و تالش فراوان توانست تا اساس مدرنيزه شدن سال زعامت خويش با سعی
 خط ًالگسترش حيطه قدرت شاهی خود در کشوری بنياد گذاری نمايد که مرز های آن به وسيله دو ابر قدرت تحمي

   . کردتاندر افغانساميرعبدالرحمن خان تمام انرژی ووقت خود را صرف ايجاد يک دولت مدرن . کشی شده بود
  

وی متعاقب احراز قدرت از طريق  : استحکام بخشيد ارضی کشورش را از سه طريق تماميتامير عبدالرحمن خان 
 توانست تمام نيرو های ياغی ، متمرد و مرکز گريز را  حتی اعدام،، سزای شديد با تطبيق اجباری، واسکان مجدد
تون را در هم شکستاندپاليسی ناقليناميرعبدالرحمن از طريق . سرکوب نمايد .  کمر نيرومند ترين مرکز اقوام پ

 اجباری آنها از جنوب و صفحات مرکزی انتقالق ي؛ امير از طر رقبا و دشمنان سرسخت امير بودندها يکی ازغلجی 
تون نشين ، جنوبی به شمال کوهپايه های هندوکش– ، توانست اين  دژ مقاوم را ضعيف  بودکه عمدتأ ساحات غير پ
. بسپاردتی  واليۀ و جای آنرا به سيستم تازشکسته قومی قديم را در هم اتحادسرانجام امير توانست دژ های . زدسا

 درقسمت جمع آوری ماليات و کوبيدن  و دارای نيروی نظامی  قوی ساحوی بودند که از مرکز اداره می شدند،واليان
رحمن خان تمام واليان کشور را از طريق سيستم امير عبدال. ياغيان و معاندين دولت مرکزی سعی می کردند

در زمان امير عبدالرحمن خان بود که سيستم . استخباراتی خيلی مستحکم  و مؤثر از نزديک زير کنترول خود داشت
 درواقع از طريق همين سيستم بود که اقوام از مرز های اداری  و قومی به فرسايش گراييد-حکومات محلی  قديمی

  .  دولت وارد عرصه داد وستد گردندمحوطه واليتی در  جديدون آمده و درتحت سيستمقومی خود بير
  

  مدرنيزه ساختن و انکشاف بنياد های اقتصادی کشور
  

نظم اداری   ونظام عسکریيک علی الرغم يک افغانستان متالشی و کوبيده شده، اميرعبدالرحمن خان دست به ايجاد 
 علی الرغم شخصيت اتوکراتيک خويش لويه جرگه را فراخواند که در آن امير عبدالرحمن خان. کشور زد مدرن
 امير عبدالرحمن خان، ۀمطابق به سطور زندگينام. شخصيت های ناب و متنفذ و روحانيون شرکت داشتند ، هاشهزاده

ق يک سرکوبی اقوام ياغی،  بسط و استحکام دولت مرکزی از طري: ر نمودن آن در نظر بوديدردِاسه هدف عمده 
  .  سلطنتیۀيت و تقويت حکام و خانوادئاردوی قابل رو

  
، انجنيران أموصوف اطب.  کشور مبذول داشت درامير عبدالرحمن خان توجه خاصی به ابعاد انکشافی و تنکالوژی

امير ماشينری . ابع خارجی را به کشور دعوت نمودط، زمين شناسان و متخصصين م)به خصوص معدن شناسان(
 توليدات چرمی و ، فابريکه های کوچک صابون سازی، شمع سازیايجادو دست به  ساختوارد کشور اروپايي را 

اروپايي به سيستم های  مواصالت و آبياری ،امير به جلب تکنيشن ها و مشاورين صنعتی، ارتباطات. اسلحه سازی زد
  . توجه خاص مبذول نمود

  
ود که از طريق دست اندازيهای سريع روسيه در آسيای  پنجده ب١٨٨۵اولين منازعه مهم سرحدی،  بحران سال 

 در همجواری سرحد افغانستان قرار کهمرو را  دشت های واحه ها و ١٨٨۴روسها در سال . مرکزی جان گرفته بود
بعد از اينکه در . با به ميان کشيدن مشکل پنجده در صدد اشغال تمامی ساحاتی عمدتأ ترک تبار بودند وتسخير داشتند
با اشغال .  پنجده را اشغال نمودندۀ واحاينها قوتهای نظامی افغانستان با روسها وارد معرکه شدند ١٨٨۵ سال بهار

پنجده نيرو های نظامی هردو ابر قدرت وقت به حالت تيارسی در آمدند ولی بعد از مدت کوتاهی وارد نوعی از 
مذکور بودند و بريتانوی ها معتقدد بودند که سازش و مصالحه شدند، بدين معنی که روسها خواهان اشغال واحه 

 کميسيون مشترک تحديد سرحدی . باشدبين بدون اينکه پای هيچ افغانی در،د شدنبااشغال پنجده، روسها بسنده خواه
 روسيه به شرط در حفظ نگهداشتن پنجده با هم توافق نمودند که هرکدام ساحات متصرفه -انگلو /  بريتانيه–روسيه 
برمبنای همين توافق بود که سرحد دايمی شمال افغانستان خط کشی شد . يشرا در اختيار خويش داشته باشد خوۀدموجو

و دريای آمو منحيث خط سرحدی افغانستان شناخته شد، بدين ترتيب افغانستان قسمت های زياد خاک خود به 
   .خصوص پنجده را از دست داد
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انگليس ها امير . خان در دهليز سرحدی واخان به وقوع پيوستبخش دوم منازعه سرحدی زمان اميرعبدالرحمن 
 دور افتاده را که محل آمد ورفت قرغز ها بود ۀعبدالرحمن خان را زير فشار های شديد قرار دادند تا استقالل اين ناحي

دور ترين تانيه پيرامون  بر–ديد سرحدی روسيه ح ديگر نداشت مگر اينکه به تصميم کميسيون تۀبپذيرد، امير چار
 اين نقطه را منحيث نقطه سرحدی به ١٩۶۴چين تا سال (  است  همسرحد چينبا  شمالی کشور تن در دهد که ۀنقط

  ). رسميت نه می شناخت
  

تونها( کشيدن خط سرحدی با هندوستان  دارای اهميت فوق العاده برای امير عبدالرحمن خان بود که ) از ورای قلب پ
 وادار به پذيرش هيأت هند شديد امير عبدالرحمن خان تحت فشار خيلی ١٨٩٣در سال . خط ديورند کشيده شدبنام 

 را  شد تا خط سرحدی ميان هند بريتانوی و افغانستانSir Mortimer Durandبريتانوی به رهبری سر مارتيمر ديورند 
تون نشين مشخص گ ن هيأت بريتانوی و امير  خط سرحدی مذکور بي١٨٩٣قبل از پايان سال . دانرددر بين ساحات پ

 در رابطه با خط ديورند عاليم و مشخصاتی وجود دارد که آنرا به نام ساحات مسوؤليت سياسی قلمداد .پذيرفته شد
کرم و (کرده اند نه منحيت يک سرحد رسمی بين المللی، و به امير هرگز اجازه کنترول ساحات مشخص چون 

  . گرفته بوددر اثر معاهده گندمک در استيالی انگليس قرار داده نه شد زيرا اين ساحات قبأل ) چترال
  

ير دايمی و حقيقی توپوگرافی، ديموگرافی و يخط ديورند از قلب قرا و قصبات قومی گذشت ولی هرگز قادر به تغ
اين خط نه اينکه اساس صلح و امنيت را در منطقه به جا نه گذاشت بلکه . حتی ستراتيژی نظامی اين منطقه نه شد

  . نهادينه ساخت افغانستان و پاکستان را ًااساس منازعات ميان دولتين افغانستان و هند بريتانوی و بعد
  

 اين است که وی نهاد کنترول افغانستان را به دست خود گذاشت و  خان سلطنت امير عبدالرحمنۀيکی از مظاهر عمد
جانشين خود يعنی فرزند خود حبيب اهللا خان سلطنت خود را در فضای يک افغانستان مستحکم و مملو از صلح به 

باوجوديکه امير عبدالرحمن خان فرزندان زيادی داشت وی جانشين خود .   تاج پوشی نمود١٩٠١گذاشت که در سال 
 تا برای سلطنت باهم وارد معرکه شوند، امير حبيب نشدندرا قبال تعين کرده بود و بدين گونه فرزندان ديگرش قادر 

  ].  برادران خود را در کابل تحت نظارت خود قرار داد همهخان اهللا
  

  ادامه دارد
  
  
 
  
  


