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 مقدمۀ مؤلف
 

 اهمیت  تاج التواریخ

 

 یکی از آگاهان تاریخ در بارۀ چیستی تاریخ، چنین مینویسد :

صل رسالت تاریخ بدون هر تعریفي كه از تاریخ ارایه دهیم، ا  »

سهانن و خهاموش  آن اینكهه تهاریخ یهد پدیهده تغییر باقي خواهدد ماددد و 

نیست، تاریخ ید شط در حال حرنت از حوادث و پیشامدها و تغییرات 

اسهت و او خهواه نهاخواه مجبهور بهوده اسهت  پدید آمده به دست انسهان 

ه براي دگرگون نردن محیط اجتماعي خویش تالش ننهد و شهرایطي به

آورد تا بتواند رشد نند، پهیش بهرود، حتهي بجنگهد یها بها طبیعهت  وجود 

پهاي خهود را  پیرامون خود وارد نزاع شهود و موانهع موجهود در پهیش 

دور نند. آنچه امروز بشریت بدان دست یافته اسهت آسهان و بهي رنه  

تهاریخ  و تعب فراهم نشده است. در این رهگذر بسي جانها فدا شده تا 

  ادامه دهد. به روند خود

در حقیقددت اگددر ادسددان یددغ موعددود میرععدداي و منفع ددي مددي بددود   

تددداریخ ت دددوي  تددداریخ هرگددد  زادش دمدددي صدددد در آن صدددور  مدددا دارا  

تههاریخ و انسههان دوعنصههر طبیعددي مددي بددودیم ددده تدداریخ مدددون ب ددر   

تاریخ ادسدان را بده دیرویدي مبدارز و خسدت ي   سازنده و خالق هستند.

ادسدان  ، دگرگون كردن و پی رعت تبدیل مي كندد و داپذیر برا  ساختن

تاریخ را به عندوان یدغ سدند پایددار و ابدد  بدرا  مبدارزاتي كده ادسدان 
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اسدت  و ایدن دو م دت هدا،  قرن هدا درگیدر آن بدودش اسدت، مبددي سداخته 

عرهنگ ها و تمدن ها، ع وم و عندون را بده وعدود آوردش اددد و ایدن یدغ 

  دابودی دمي صناسد  بالندش است و رودد همی  ي و 
1

     » 

داد مند اعغان، داکتراکرم عثمان سالهای پیش در مقالتی ت ت 

"مورخ بندتوکروچه"از قوي « تاریخ در ترازوی دی ر»عنوان، 

تا از ص فتیهای سردوصت یکی اینکه، » دامدار ایتالیائی ، دوصته بود: 

حال زمانی متمادی، تاریخ خوارترین نوع دانش به شمار میرفت، 

آنکه فلسفه بلند پایه ترین رشتۀ دانش  حساب میشد. واکنون تاریخ، 

نه تنها برفلسفه برتری دارد، بلکه برآن خط بطالن میکشد. فلسفۀ 

تاریخ، فلسفۀ جامع وکاملیست که از یک دیگاه تاریخی متصور شده 

باشد، چه نه تنها واقعیتها تاریخی هستند، بلکه همۀ حقایق نیز 

" و چه بهتر که ما به این کار خطیر وارزصناک با ندتاریخی میباش

احتیاط و وسواس ع می د دیک صویم وحقایق تاریخی را برحس 

خودی و ادادیت خویش مقدم بدادیم "
2
 

در اعغادستان پس از طالبان، موازی با ازدیاد رساده های 

تصویری، صمار کارصناسان وت  یل گران وحتی تاریخ دادان دی زیاد 

وهرکه توادسته یکی دو کتاب را مرور کند و خاطرا  خود صدش است 

را به د ررسادد، بطوراتوماتیک عنوان استاد وکارصناس وکارپوش و 

مؤرخ ومیرش را از سوی رساده های تصویری کسب کردش است و از 

برکت این القاب هرهفته و یا هرصب میتوان چهرش های صان را از 

                                                 
1
  30/6/1385،  1217شماره  روزنامه اعتماد،سام پیروز: تاریخ چیست؟  - 

2
 99، 2000اعظم سیستانی،یک نگاه انتقادی بردوجلد تاریخ غبار، چاپ  - 
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از طریق د را  ادتردتی با دام و ورای امواج ت وی یودها دید و یا 

 طرز دید صان آصنا صد 

 درعوامع متمدن امروزی کار ها ب دی تخصصی صدش است که 

اگر کسی صاعر وادیب، یا ادجنیر، طبیب ، تاعر یا مع م ریاضی و 

صیمی باصد، سعی میکند در رصتۀ خود برای خود کسی باصد ده اینکه 

، ادعای ادیب بودن و تاریخ با خواددن یکی دو کتاب صعر یا تاریخ

دویس بودن کند  بدون تردید اگر ادعا هم بکند کار او مثل کاری که 

در رصتۀ اص ی خود ادجام میدهد ، دمیتوادد عالی و بی عیب باصد، 

بدرستی  سعدیلهذا دمیتوان به اوتاریخ دان یا ادیب خطاب کرد، 

 عرمودش است:

 ندش به کارگاه حریربوریا باف گرچه بافنده است          نبر

ب ی ازبوریاباف، دمیتوان توقع باعتن پارچه های دفیس حریر را 

داصت، برای عهم تاریخ یا تاریخ د اری خواددن یکی دو کتاب تاریخ 

کاعی دیست، این کار از خود دادش خاص  ضرور  دارد  بدون 

دادستن میتودلوژی تاریخ دمیتوان خصوصیا  و ویژش گی های تاریخ 

 را درک کرد  د اری 

بیش از دیم قرن است که من بددباي حقیقت تاریخ سرگردادم، 

ود دیک به تمام تاریخ هایی که توسط داد مندان و استادان تاریخ 

اعغادستان دوصته صدش ادد، مرور کردش ام، ولی تا هنوز موعق به ک ف 

دقیق این گوهرگرادبها د دش ام و در حد یک صاگرد تاریخ هستم و 

 خود را تاریخ د ار ده، ب که تاریخ د ر میدادم  بنابرین

من هر وقتی که چ مم به گوصه ئی از حقایق تاریخ بیفتد از  

بازگفتن آن برای هموطنادم دریغ دمی ورزم  این بار با مطالعۀ تاج 

التواریخ، سرگذصت امیر عبدالرحمن خان بق م خودش، من به حقایقی 

بودم و باید ب ویم که ع ت اص ی برخوردم که تاکنون از آن بی اطالع 
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ت  یل مقایسی از دو مرح ۀ تاریخی »د ارش دو مقاله ت ت عناوین 

که « بینی ومیهن دوستی امیر عبدالرحمن خان عهان» و« اعغادستان

در پورتاي اعغان عرمن آدالین به د ر رسیدش ادد  2011در دومبر 

 دتیجه مطالعۀ عمیق همین کتاب بودش ادد 

امیرعبدالرحمن خان یکی از  تواریخ، میتوان گفت،لابنا بر تاج 

مقتدر ترین و مدبر ترین و درعین حاي با ادضباط ترین صاهان 

" امیر آهنیناعغادستان بود و به همین دلیل دویسندگان اروپائی او را "

 لقب دادش ادد  

ب ث راددن در مورد امیرعبدالرحمن خان، کسیکه در طی سه 

متباران خود یعنی پ تودها مذمت صدش است دهۀ اخیر هم از سوی ه

وهم از عادب میر پ تودها هموارش به زصتی و ام ب با ل ن توهین 

 آمی  یاد می ردد، کاری بس دصوار است  

با دریغ که امیرعبدالرحمن خان با همه خدما  ماددگار خود 

ساي هاست که ازعادب اکثریت دویسندگان اعغادستان از هر تبار و هر 

که هستند، مورد بدگوئی و هتاکی قرار گرعته و می یرد   این قماصی 

دویسندگان تا توادسته ادد در مورد عنبه های منفی امیر عبدالرحمن 

خان داد سخن دادش ادد و مآخذ اکثریت قریب به اتفاق آدها، سه کتاب 

تاریخی "اعغادستان در مسیرتاریخ" از مرحوم مبار و "اعغادستان در 

از مرحوم عرهنگ و تاریخ سیاسی اعغادستان از مهدی  پنج قرن اخیر"

عرخ )سفیر ایران در کابل درعهد امادی( می باصد که از عم ه دو 

مؤرخ اولی وابسته به عریان م روطیت سوم و م هم از ایدیولوژی 

چپی و هر یکی مدتی را در زددان های رژیم س طنت سپری کردش 

دگان این کتابها م کوم بوددد، پس از همان آماز کار هدف دویسن

کردن موسسۀ س طنت در کل و بخصوص س طنت م مد زائی ها در 

اعغادستان بودش است   به همین دلیل این دو کتاب مورد استناد اکثریت 
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دویسندگادی قرار دارد که در مورد امیر سخن زدش ادد  کتاب سوم، 

ین تاریخ عرخ، که از ل اظ پخش تخم دفاق مذهبی یکی از خطرداکتر

کتابها در مورد اعغادستان میباصد، بی تر مورد استناد دویسندگان 

 م ترم ه ارش قرار دارد 

عالب است کسادی که به استناد تاریخ مبار در مورد امیر ق م 

زدش ادد، بدون توعه به کارکرد های خوب امیرکه مبار هم از آدها به 

)که بمنظور دکوئی یادکردش ، بی تر بر عن ها و ل کرک ی های امیر 

از میان بردن رقبای سیاسی و ختم م وک الطوایفی و است کام دولت 

مرک ی صور  گرعته و داگ یرهمراش با اعماي خ ودت بودش است(، 

تکیه کردش ادد و امیر را به عنوان  کسیکه ع  ک تن و خون آصامیدن 

دگر کاری دداصته و گویا ض اک مار دوش زمان خود بودش است،  

دد و ذهنیت قوم و طایفه و عوادان خود را دسبت به برعسته ساز

قومیت امیر خراب سازدد  و از این طریق تفکر ادتی پ تودی م را در 

میان اقوام میر پ تون، تقویت بخ ند که کاری بسیار میر منصفاده 

است، درحالی که مبار هماد وده که ازمط ق العنادی و خودکام ی 

کند،  در موارد زیادی کارکرد های امیر ادتقاد و اظهار اد عار می

امیر را در عرصه های وحد  دوبارۀ خاک های ک ور و از میان 

برداصتن عیودالی م و تأمین امنیت راش ها و بالنتیجه رصد سرمایه داری 

تجارتی و مدردی ش کردن ک ور و رودق صنایع م ی و پی ه وری و 

ل و ت ریک همچنان از دقش امیر در کمک رسادی به رهبران قبای

مردمان آدسوی خط دیوردد بر ضد اد  یس ها بعنوان عم کرد های 

 مثبت و قابل توعه امیر یاد کردش است 

پس منصفاده این خواهد بود که هن ام برصمردن کاستی های 

امیر، از کارهای خوب و سودمند او دباید چ م پوصید و آن را به صفر 

سی از دویسندگان و یا ضرب کرد  سالهاگذصت ومن دمی دادستم چه ک
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" امیر آهنینسیاستمداران اروپائی امیر عبدالرحمن خان را به لقب "

دامیدش است، ولی میتوادستم حدس ب دم که هرکه اورا به این لقب یاد 

اعتماعی و ت تت  –کردش باصد، از اوضاع و احواي سیاسی 

وپراکندگی عغراعیای ب ری اعغادستان بخوبی آگاهی داصته است و 

اآلخرش می دادسته است که به سامان آوردن و به هم پیوستن دوبارۀ ب

این ک ور ازهم پاصیدش با مردمان و قبایل سرکش و یامی، بدون ارادۀ 

آهنین یک مرد مصمم و قاطع مثل امیرعبدالرحمن خان، کار بسیار 

م کل و حتی داممکن بودش است  به همین سبب او را به این لقب 

 خواددش است 

اآلخرش به این راز پی بردم که دخستین اروپائی ایکه امیر اما ب

عبدالرحمن خان را به این صفت دامیدش است، همان عرادک مارتین 

" اد  یس، سر ادجنیر فرانک. ای. مارتیناد  یس بودش است  "

( مد  صش ساي در عهد امیر 1903 -1895ماصینخادۀ کابل )

حبیب هللا خان ب یث سر عبدالرحمن خان ومد  دو ساي در عهد امیر 

ادجنیر ماصینخادۀ کابل کار کردش و در دربار امیر عبدالرحمن خان و 

پسرش امیر حبیب هللا خان از قرب و ع   زیادی برخوردار بود  او 

از د دیک با امیر و خوی و خص ت وی آصنائی داصته است  این 

 صخص بعد از بازگ ت به لندن کتابی ت ت عنوان:

  By:Frank A. Martin. London.1907 Under The Absolute Amir 

دوصت 
3
  

عرادک مارتین، در عصل دوم کتابش درمورد امیر عبدالرحمن 

امیر عبدالرحمن خان، یک شخصیت استثنائی والیق خان مینویسد: " 

وچنان کسی بود که تمام دقت وتوجه خود رابه کاری که باید تمام 
                                                 

3
ت عنوان "دپوالدی امیر این کتاب باالخره توسط نویسندۀ گرانقدر افغان معصوم هوتک تح - 

از سوی  2004تر سیوری الندی" )زیر سایۀ امیر آهنین( بزبان پشتو ترجمه شده که در سال 

 مرکز انتشاراتی دانش به چاپ رسیده است. 
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ن کاری که از زمان برخاستن میکرد، با خوشی وقف کرده بود. هما

از بستر خواب تا دوباره رفتن به بستر خواب دوام داشت. با اینهم به 

تمام کارها رسیدگی کرده نمیتوانست.  زیرا نبود پرسونل با مسئولیت 

"وقت زیاد امیر را ضایع میکرد.
4

 

برای درک صخصیت و ویژگی های روحی و بینش سیاسی 

را با دقت مطالعه کرد کتاب تاج التواریخ  امیر باید کتاب تاج التواریخ

که سرگذصت پر از عراز و عرود حیا  سیاسی امیر عبدالرحمن خان 

می باصد، آئینۀ قددمای است ازصجاعت او در میدادهای دبرد، 

ت مل او در برابر  او، از رزمجوئی او، از تدبیر ازکاردادی او، از

عرازاددی ی او  ع او، ازاز تصامیم قاط م کال ، از توکل او بخداودد،

دست اددازی های سیری  برای ساختن اعغادستان موعودش وحفظ آن از

اد  یس، از عالقۀ  مفرط او به تأمین دظم و امنیت در  داپذیر روسیه و

میهن او، از تالش او در سوق دادن اعغادستان در صاهراش ترقی و رصد 

ور ادارش در تجار  و صنعت  و تعمیم سواد و معارف و ادتظام ام

کار آزمودش  مجرب، از مبارزا  او در  دست اصخاص پاک دفس و

قطاع الطریقان بخاطر امنیت راش ها و سالمت عان  سرکوبی دزدان و

ماي مساعرین، از برخورد قاطعادۀ او با مخالفان و روحادیون  و

مفتخور، از صداقت بیان او، از توعه او به حقوق  مستمری گیر و

و اق یت های مذهبی، از ع ق او به عمرادا  و   زدان و بردگان

ک ور و احداث عادش ها و  با صکوش در ساختن عمارا  مج ل و

 کاروادسراها می باصد  رباطها و

                                                 

4
دپوالدی امیر تر سیوری الندی، فرانک.ای. مارتین، ترجمۀ پشتو از محمد معصوم هوتک،  - 

 77ص  2004طبع 
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 من کتاب تاج التواریخ را دوبار خواددش ام و برخی قسمت های 

 آدرا بیش از دو بار مرور کردش ام، و درهر بار دکا  تازش و مهمی 

ا بخود ع ب کردش است که دیدگاش مرا دسبت به امیر تغییر توعه ام ر

دادش است  اهمیت کتاب در این است که دیدگاش و دظر مرا دسبت به 

امیر که قبل از خواددن آن سخت منفی بود، بعد از مطالعۀ دقیق این 

 اثر دو ع دی مثبت ساخته است  

ش و تاج التواریخ  از سوی امیری دوصته صدش که ده مؤرخ بود 

ده دویسندش، اما رخدادهای تاریخی را با عهم و صیوۀ خود چنان به 

سادگی و روادی بیان کردش است که خوادندش عکر میکند خود در ص نۀ 

حوادث حاضر و داظر است و آدچه را میخوادد با چ مان خود دی  می 

بیند  ذکر دقیق ص نه ها و میدان های عنگ امیر با مخالفان و 

این عن ها و ذکر دام بسیاری از اصتراک کنندگان در  سرک ان و دلیل

این دبردها و یاد کرد دش ها حادثۀ دی ر و بسا رازهای حکومت داری 

در کتاب، به اثبا  میرسادد که امیر، صخص آگاش  و صاحب مطالعا  

وسیع بودش است و بقوي خودش تا هر صب کسی کتابی را برایش 

 دمیخوادد، خوابش دمی برد 

 وید: "به م ض آدکه در رختخواب می روم خوابم دمی امیرمی

برد، ولی صخصی مقرر است که به عهت من کتاب بخوادد، د دیک 

تخت خواب من  می د یند و کتابی برای من میخوادد  مثالً تواریخ 

والیا  و م ل مخت ف و کتب عغراعیا و صرح حاال  سالطین و 

م تا به خواب روم  مدبرین عظام و کتب پولیتیکی، ومن گوش میده

خودم چندین کتاب تصنیف کردش ام و آدها هم در مطبع کابل به طبع 

رسیدش است  رسم خواددن کتاب به آواز ب ند برای من بعضی عواید 
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دارد، از آدجم ه درمد  عمرم که ه ارها کتاب برای من خواددش ادد، 

هر روزی به عهت ترقی و ت صیل ع م سبقی گرعته ام 
5
" 

ید، امیر خاطرا  صاهان و سالطین گذصتۀ ممالک بدون ترد

اسالمی، مادند خاطرا  امیر تیمور گورکان )ت وک تیموری( و 

خاطرا  ظهیرالدین م مد بابر )ت وک بابری( و عهاد  ای دادری 

)سرگذصت دادراع ار( را مطالعه کردش وبه تأسی از روش همان 

ن از این صاهان، خاطرا  خود را دوصته است   و چون هر سه ت

صاهان ترک تبار تاریخ ساز و در ک ور گ ائی بیرحم بودش ادد چنادکه 

در عن ها برای ایجاد رعب و ترس در دي مخالفان به برپا کردن ک ه 

منارها از عمجمۀ ک ته صدگان و تبعید عبری طوایف صورصی می 

پرداختند، امیر دی  درس های ایجاد رعب و ترس در دي دصمنان را 

ی خاطرا  این صاهان عبار تاریخ عرا گرعته بود و به ساختن از کتابها

ک ه منارها و تبعید اعباری طوایف صورصی می پرداخت  که این عمل 

 وی مورد ادتقاد بسیاری از پژوه  ران و خود من دی  هست 

در مقدمۀ چاپ دو ع دی تاج التواریخ آمدش است که ع د اوي این 

هق( 1303م )1885درساي  کتاب بق م صخص امیر دوصته صدش و

باخط دستع یق و قطع ب رگ در مطبعۀ کابل به طبع رسیدش است  

سپس من ی دربار امیر من ی س طان م مد، این ع د را به اد  یسی 

عنراي قودس  ری  ترعمه کرد که بعداً مالم مرتضی قندهاری  معاون

 اعغادستان درتهران آدرا از اد  یسی به عارسی برگردادد 

م تاج التواریخ توسط من ی س طان م مد، یکی از من ی ع د دو

های مورد اعتماد امیر مطابق آدچه امیر برایش حکایت میکردش و یا  

آدرا بچ م خود می دیدش است، دوصته صدش وهرمط ب  وهر صف ۀ 
                                                 

5
 375،ص1375خان،تاج التواریخ، چاپ پشاور، امیرعبدالرحمن  - 
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ت ریر صدش دوبارش از دظر امیر می ذصته و بعد از ص ه گذاری امیر 

ت  ع د دوم خاطرا  امیر در درج صف ا  خاطراتش می دمودش اس

( که ک ور را از وعود 1894ساي پاد دهم س طنتش) ظاهراً در

قطاع الطریقان تصفیه کردش بود،  مخالفان ومدعیان س طنت و دزدان و

 دوصته صدش است   

تاج التواریخ تا کنون در ایران و هندوستان و اعغادستان چندین 

پ اور از سوی مرک   بار به چاپ رسیدش است  چاپ موعودش آن در

ش از روی چاپ ایرج اع ار سیستادی که 1375د راتی میودد در ساي

سفرنامه و خاطرات امیر ت ت عنوان " 1990ش /1369در ساي 

"  طبع صدش ، صور  گرعته است  متأسفاده این چاپ عبدالرحمن خان

نادرست نام جاها و دارای امالط عراوان امالئی و اد ائی و ضبط 

بطور مثال:  ات فارسی ایران بجای لغات دری  می باشد.کاربرد لغ

درچاپ تهران از سوی امیر عبدالرحمن خان کلمات تهرانی: قرمز، 

غزلباش،غدیرخان بلیت، فشنگ، شش لول، صندلی، گالسکه،

بجای کلمات:سرخ، تکت، کارتوس، تفنگچه، چوکی،  ،تالیخان؛

ه عکر دمی ود ومیرش بکار رعته ک قزلباش، قدیرخان وتالقانگادی،

به هرحاي اگر از لغا  وک ما  تهرادی  امیر آدها را بکار بردش باصد 

که برای عهم خوادندۀ ایرادی در آن وارد صدش ب ذریم،  میتوان گفت 

"، دارای اطالعا  مهم و دست اوي از اوضاع تاج التواریخکه: "

سیاسی و اعتماعی و اقتصادی و عرهن ی اعغادستان است که دظیر 

 ا در هیچ کتاب و منبع دی ری دمیتوان یاعت آدر

ت  یل و ت ریح اوضاع سیاسی و اقتصادی و اعتماعی ک ور 

در یک مرح ۀ ب رادی و تصامیم عدی امیر برای رعع آن ب رادا  از 

طریق توسل به عنگ و ل کر ک ی ها، چنان در تاج التواریخ عالب 
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دارد ب وید در و عذاب مطرح و بررسی صدش است که خوادندش را وامی

 بسا موارد حق با امیر بودش است  

 13/1/2012سویدن  -کاددید اکادمیسین سیستادی

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 امیرعبدالرحمن خان قبل از رسیدن به قدرت

 

 

 

 ساله، امیر آینده: 13ان  حکمر

امیرعبدالرحمن عرزدد امیر م مد اعضل خان ابن امیر دوست 

)وزیر صاش زمان(، ابن حاعی  م مد خان ابن سردار پایندش خان

میالدی هن امی 18۴۴عمالخان بارک ی معاصر احمد صاش درادی، در

که پدرش م مد اعضل خان والی ترکستان )ب خ ب موي سرپل، آقچه، 

صبرمان، میمنه و تاصقرمان( بود، متولد صد و دوران کودکی و 

عوادی خود را در م ار صریف سپری کرد  به تفنگ و صکار و 
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بازی و اسپ سواری و مسایل دظامی عالقۀ عراوان داصت و  چوگان

 از درس خواددن متنفر بود 

سال ی از کابل به م ارصریف رعت و  9عبدالرحمن خان در 

سال ی به حیث حکمران تاصقرمان مقرر صد و دو ساي در این  13در 

سمت باقی مادد و وقتی پدرش برای وارسی امور تاصقرمان رعت، دید 

  وعواید دولت را یا به مالیا  دهندگان بخ یدش و یا به پوي مالیا

خدمت اران خود ادعام دادش است  م مد اعضل خان دستور داد آن پوي 

را که در حقیقت معاش و تنخواش عساکر بود، دوبارش از د د صان 

واپس ب یردد، صه ادش این عمل پدر را کسر صان خود دادسته از کار 

ساي  15رصریف برگ ت   در این وقت او خود استعفا داد و به م ا

 داصت 

سال ی از کابل به  9امیر در خاطرا  خود می وید :" در

ب خ د د پدرم رعتم و ب کم پدر م غوي درس خواددن 

صدم  اگرچه سعی میکردم که تمام روز م غوي خواددن 

و دوصتن باصم، ولی خی ی کند ذهن بودم و از خواددن 

بی تر مایل به سوارکاری و درس دفر  داصتم  خیاالتم 

صکار بود  هرچه امروز میخواددم عردا عراموش 

میکردم  اگرچه مع م من خی ی ساعی بود بمن درس 

بیاموزد ولی عایدش ای دداصت " چهار ساي بعد که پدرم به 

دیدار پدرکالدم امیر کبیر به کابل رعت، مرا بجای خود 

ش کار عرمادفرمای ترکستان دمود  در مد  صش ماش رو

من چنین بود که تا چهار ساعت ماددش بظهر م غوي 

بعد از ظهر به دربار می  2درس خواددن بودم، بعد تا 

د ستم، بعد از اتمام دربار میخوابیدم وعصرها عهت 

گردش سوار می دم   پدرم از کابل بمن دوصت که عدم 
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مرا به حکومت تاصقرمان مفتخر عرمودش است )در 

( باید عوراً با ه ار سوار و دوه ار ساله بود13اینوقت او

دفرخاصه دار و صش عرادش توپ به آدجا بروم  سردار 

م مد امین خان برادر وزیر م مد اکبرخان حکومت آدجا 

را بمن تفویض دمود و خودش عازم کابل گردید  پدرم 

یک دفر دایب به عهت من تعیین دمود که اسمش حیدر 

خی ی م ترم وعاقل  خان و یکی از خوادین ق لباش و آدم

و با وقار و صاحب طبل وع م بود  دراینجا از اوي صبح 

الی سه ساعت به ظهر ماددش م غوي درس خواددن بودم 

بعد الی دوی بعد از ظهر به دربار می د ستم  بعد ازآن 

میخوابیدم و پس ازآن م غوي م ق دظامی و صکار و 

ً تم ام چوگان بازی ومیرش می دم  روزهای عمعه عموما

روز م غوي صکار بودم بعد از دوساي پدرم به تاصقرمان 

آمدش حسابا  والیت را از من مطالبه دمود، چون دید من 

تخفیفا  و ادعاماتی دادش ام، از تخفیفاتی که دادش بودم 

ادکار دمود و عرمود که عاید کم است و مخارج ل کر 

ً صد ه ار روپیه تخفیفا  که من به رعایا  زیاد، تقریبا

ادش بودم استرداد دمودش به ب خ مراععت عرموددد  بعد از د

رعتن پدرم من هم از حکومت استعفا دمودش به تخته پل 

ساي داصت ( مجدداً م غوي  15رعتم  )دراین وقت او 

درس خواددن صدم 
 

عصرهای پنج صنبه همی ه به صکار 

میرعتم و صام روز بعد مراععت میکردم  عموماً در دستۀ 

تازی وقوش و چرخ و دی ر پرددش  200ریباً صکار من تق
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های صکاری و صد دفر مالم بچه و همراهان و سواران 

که تعداد همۀ آدها پنجصد دفر می صددد موعود بوددد 
67

 

می وید که  قلعۀ تخته پلامیر در مورد اعمار 

ساله بودم در باب ق عه  12بخاطردارم در ایامیکه »

ساي  43و اکنون که  مذکور این مذاکرا  را می صنیدم،

قلعه دارم، مثل اینکه دیروز صنیدش باصم، مقصود از بنای 

که پدرم و عدم امیردوست م مد خان بنا کردش  تخته پل

بوددد و در مد  پنج ساي به اتمام رسیدش بود، این بود که 

اگر روزی کابل را از دست بدهیم،  باید پناهی برای  -

-کابل داصته باصیم حفاظت خادوادۀ س طنتی در خارج از

»
8
 

و در عای دی ر مینویسد: پدرم در عایی موسوم 

یکی » به تخته پل، مدرسه و باغ عدید ساخت بدو دلیل: 

اینکه صهر ب خ کهنه وهوای بدی داصت و دی ر اینکه 

پدرم میخواست اوقا  عباد  خود را در حرم 

م ارصریف بعمل آوردش باصد و تخته پل به م ارصریف 

ب خ د دیکتر از
9
بود، حرم سرا و دربار و سربازخاده ها  

و کارخادجا  خود را درآدجا بنا دمود، مرس اصجار هم 

                                                 
6
 24 -22،ص 1تاج التواریخ، چ - 

7
 24 -22،ص 1تاج التواریخ، چ - 

8
 192،ص 1تاج التواریخ،ج - 

9
 کیلومتر دورترواقع است. 20بلخ ازشهر مزارشریف  - 
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دمودش در ظرف سه ساي باما  و صهر تازش و خوبی 

«احداث صد 
10
 

این ق عه از چنان است کامی برخوردار بود که وقتی ل کر  

تان ترکستان مقیم تخته پل برضد عنراي مالم حیدرخان حکمران ترکس

بنای صورش را گذاصتند، عنراي با هژدش توپ و سه ه ار سوارش دظام 

برای سرکوبی صورصیان به تخته پل ل کر ک ید و ق عه را به توپ 

بست، ولی ق عه در برابر ضربا  توپخاده مقاومت کرد و سربازان 

داخل ق عه عریاد برآورددد که ما بخاطر دعاع ازخاددان س طنت برای 

مد سرورخان پسر امیر م مد اعظم خان که بدست ادتقام قتل م 

عنراي مالم حیدر خان ک ته صدش است برخاسته ایم  این عریاد سمت و 

عهت عنگ را ع یه عنراي مالم حیدرخان تغییر داد و سربازان 

صورصی یکجا با سربازان مهاعم بر مالم حیدرخان عنان یورش 

ر صریف عرارکرد برددد، مالم حیدرخان با همراهان خود بسوی م ا

وچون ل کریان در تعقیب او بوددد عنراي مذکور در م ار صریف دی  

توقف دکردش زن و عرزدد و امواي خود را گذاصته با اسپ خود را به 

دریای آمو ادداخت و با زحمت زیاد از آمو گذصت و بسوی بخارا 

رعت و سربازان امواي او و حامیان او را مار  کرددد وزن و عرزدد 

.را اسیر گرعته با خود به تخته پل برددد او
11
  

 

 شهزاده، درکسوت یک کارگر:

                                                 
10

 20،ص1تاج التواریخ،ج - 

11
 192،ص 1تاج التواریخ،ج - 
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عبدالرحمن خان از کودکی، ادسادی مت بث و ععالی بود وعالوش 

بر اسپ سواری و صکار و چوگان بازی به کارهای عم ی و صنایع 

دستی صوق بسیار داصت  او در مورد آموختن حرعه های بنائی و 

 ص اعی و تذهیب کاری کتب مینویسد: آهن ری و تفنگ سازی و

"وقتی که طفل بودم از خواددن و دوصتن متنفر بودم، 

اوقا  خود را در کارخادجا  پدرم در کار دمودن با 

عم ه عا  مصروف می داصتم و اصتیاق مجداده زددگادی 

من در آن زمان، عقط این بود که عمل بنائی و تفنگ 

و کارهای  سازی و ریخته گری و دجاری و آهن ری

در همۀ این صنایع بخوبی ماهر صدم  دی ر را بیاموزم و

وهر اسبابی را میتوادستم بدست خود به همان خوبی که 

استادها می ساختند بسازم، بدون اینکه از سایر عم ه 

عا  کارخاده اعادتی بخواهم، دولوله تفنگ که بدون 

اعاده احدی از اوي الی آخر ساخته ام، ال اي درکابل 

عود است  حاصل کالم در اوایل عمرم بغیر از این مو

صنایع، مایل به صنعت دی ری دبودم  در زمادیکه در 

خاک روسیه سکنا داصتم، اوقا  عرامت خودرا 

مصروف مینمودم به اینکه هرقدر ممکن باصد، از صنایع 

کار زرگری و میناکاری وحرعت ت صیل دمایم  درآدوقت 

   تم.و تذهیب کاری و غیره را آموخ

دراینجا امیر اسامی سه تن از استادان خود را دام می برد و 

می وید: سه دفر از استادان کارخادجا  حالیۀ من که اسم یکی "مالم" 

و رئیس کارخاده سوهان کاری است، و اسم یکی ]دی ر[ "زمان" و 

تفنگ ساز است و اسم یکی ]دی ر["دجف" و استاد کارخادۀ آهن ری 
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اصی می باصند که این صنایع را به من آموخته است، از عم ه اصخ

ادد "
12
 

عالوش بر این حرعه ها، امیر می وید که به ت ویق عنراي 

صیرم مد
13
سه ساي م غوي ت صیل عن » سپهساالر ل کر ترکستان  

عراحی و عنون حربیه بودم  وقت ظهر بعد از اتمام درس و ت صیل 

ست خودم کار ع وم، به کارخادۀ "تفنگ سازی" میرعتم و به د

آهن ری و سوهان کاری را آموختم  به این طور من صنعت تفنگ 

«سازی را ت صیل دمودم و سه تفنگ دو لولۀ به دست خود ساختم 
14
 

 

 یک سال در زندان پدر:

امیر حکایت میکند که عبدالرحیم خان از خاددان سردار رحیم 

و  داد خان بارک ائی از ددمای پدرم، آدم خی ی بد ومداری بود

میترسید که اگر اقتدار من د د پدرم بی تر صود، از اعتبار او کاسته 

خواهد صد، بنابرین هموارش از من بدگوئی میکرد و پدرم را دسبت 

بمن متغیر میساخت  روزی به پدرم گفته بود که پسر  ب راب و 

چرس معتاد صدش است، حاالدکه من ابداً چنین عم ی دداصتم  چون 

عوان( بودم و از سرزد های پدرم بتنگ آمدش خی ی عاهل )خی ی 

بودم، تصمیم گرعتم از ب خ عرار کنم و د د خسرم وزیر دربار، 

                                                 
12

 303تاج التواریخ، ص  - 

13
شخص اصالٌ انگلیس بود و دروقت جنک قندهاربا شاه شجاع بدست امیردوست این  - 

محمدخان اسیر ومسلمان شده بود وامیر نام او راشیرمحمدگذاشته بود واکنون باپدرم سهساالر 

 کل قشون در بلخ بود.

14
 24 -23،ص 1تاج التواریخ، چ - 
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م مدخان
15
حاکم هرا  بروم  درحینی که مخفیاده م غوي تهیه عرار  

بودم دوکرهایم ارادۀ مرا به پدرم اطالع دادش بوددد و پدرم وقتی از این 

ن ادداخت  و این اصتباش من تمام قصدم مط ع ومتیقن صد، مرا به زددا

اتهاما  عبدالرحیم خان را د د پدرم تائید دمود  مد  یک ساي مغ والً 

)زدجیر پیچ( در زددان ماددم وخی ی م وي بودم  یک ساي بعد عنراي 

صیر م مد خان سپهساالر ل کر ترکستان، عو  کرد وعبدالرحیم خان 

ررکند، اما چون پدرم مترصد بود که پدرم او را بجای آن متوعی مق

دسبت به او هم بدگمان بود، یک دفر دی ر از اعراد مورد اعتماد خود 

وف را ب یث سپهساالر ادتخاب کرد، اماعبدالرؤوف خان ؤبنام عبدالر

عوراً به پدرم می وید : بهتراست پسرخود را که یک ساي است زددادی 

عبدالرؤوف  است، ب یث سپهساالر ل کر مقرر عرمائید  پدرم می وید:

خان دیواده صدش است که می وید ل کر را درت ت حکم پسرم قرار 

بدهم   بر اثر اصرار درباریان پدرم مرا ب ضور ط بید، منهم با همان 

وضع که از مد  یک ساي موی سرخود را اصالح دکردش بودم و 

لباس هایم دی  تعویض د دش بود، و پاهایم درمل و زدجیر بود به 

قتی پدرم مرا دید  اصک از چ مادش عاری صد و مرا حضور رعتم، و

در آموش گرعت و گفت "چرا مرتکب این وده حرکت صدی؟" عرض 

کردم خطایی دکردش ام، قصور از کسادی است که خود را خیرخواش 

صما وادمود میکنند  در همین عرصت  عبدالرحیم خان وارد صد 

 وي کردش است  همینکه اورا دیدم ، گفتم اینست خاینی که مرا مغ

                                                 
15

حمدافضل خان حکمران این محمدخان چه زمانی حاکم هرات بوده است؟ درزمانی که م - 

ترکستان بود ومحمدخان دخترش را به عبدالرحمن خان نامزد کرده بود، هرات در تصرف 

سردارسلطان احمدخان سرکار بودکه از جانب دولت ایران به هرات گماشته شده بود.شاید این 

ده اشاره امیر به مقام محمدخان به خکمرانی او در هرات متعلق به عهد سلطنت خود امیر بو

 باشد؟
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عبدالرحیم خان مضطرب صدش چی ی گفته دتوادست و پدرم خطاب به 

صاحب منصبان گفت: از امروز ببعد من این پسر دیواده ام را 

سپهساالر صما مقرر دمودم  صاحب منصبان عواب داددد که خدا دکند 

که پسرصما دیواده باصد، ما خوب میدادیم که او عاقل  وهوصیار است 

اهی دادست که این کار اصخاص دمک به حرام بودش  و صما خو

است 
16
   

دقت در سرگذصت امیر د ان میدهد که دراین وقت او بیش از 

میالدی   در  1861ساي دداصت و این سن او مطابق است با ساي 16

این زمان، هنوز قته من و قندوز و بغالن از امیر بخارا عرمان 

ته من و بدخ ان به امیر بخارا برداری داصتند و میراتالیق حکمران ق

باج و خراج میداد  پس از ادتصاب سردارعبدالرحمن خان در رأس 

سپاش ترکستان و رعتن به تاصقرمان است که پدرش به میر اتالیق 

توسط برادرش پیغام عرستاد تا از امیر دوست م مد خان اطاعت کند، 

حبس  ستام ر میراتالیق برادرخود را بخاطر آوردن این پیام میخو

کند، برادر از د دش عرار میکند، سپاهیان میراتالیق برادرش را در 

راش عرار می ک ند  سردار عبدالرحمن خان دعش برادر میر اتالیق را 

به تاصقرمان آوردش با احترام بخاک می سپارد و سردار اعضل خان 

موضوع را به کابل به امیر دوست م مد خان اطالع میدهد  بدستور 

بیر، م مد اعضل خان، پسر خود سردار عبدالرحمن خان و امیر ک

ه ار عسکر  20برادر خود سردار م مد اعظم خان را در رأس 

برای تصرف قته من مامور میکند  در این ل کرک ی و پیروزی او 

بر ل کر چهل ه ار تفرۀ میراتالیق است که سردار استعداد دظامی 

بغالن و قندوز و ال اق آن خود را تبارز میدهد و با عتح قته من و 
                                                 

16
 25 -24،ص 1تاج التواریخ،ج - 
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والیا  با مرک ، ت سین و تائید پدر و پدرکالن خود امیر دوست 

م مد خان را بدست می آورد  از این تاریخ ببعد است که در هن امه 

های ضد س طنت در والیا  قته من و بدخ ان صرکت می عوید و در 

اکثر این دبردها میدان را عتح میکند 
17
 

ودکی تا رسیدن به س طنت کابل هموارش با بدین وده امیر از ک

ادارش کردن  مم کت و اعماي قدر  سر و کار داصت و در بسیاری 

هن امه ها برای سرکوبی صورصیان س طنت امیردوست م مد خان و 

پدرش امیر م مد اعضل خان، صرکت عسته و در اکثر این دبردها 

جاع و میدان را عتح کردش بود، این تجارب عن ی او را مرد ص

عن جوی مصمم و پر طاقت بار آوردش بود که صکست در عن ی دمی 

 توادست روحیۀ قوی او را ضعیف کند 

 

 نبردی که سرنوشت سلطنت کابل را رقم زد:

این دبرد، دبرد دو قوماددان عن جو و بیباک: یکی لوی داب  

خوصدلخان مداعع سرسخت امیر صیرع یخان و دی ری سردار 

بستۀ امار  امیر م مد اعظم خان  در صش گاو عبدالرحمن خان، دل

 بود  1868م دی در سرمای طاقت صکن ساي 

پادصاهان متأخر »میرزا یعقوب ع یخان خاعى، مؤلف کتاب 

که خود صاهد و داظر کاردامه دبرد لویناب خوصدلخان با « اعغادستان

بودش، دامه  قلعه زنه خانسردارعبدالرحمن خان در عنگ ص  او، در 

عبدالرحمن خان را عنوادى سردارطمیع کنندش و تهدید آمی هاى ت

 لویناب خوصدلخان و عواب آن دامه ها را اینطور ثبت کردش: 

 مضمون رقعه بندگان عالى: »
                                                 

17
 45 -25، صص1تاج التواریخ،ج - 
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عالیجاش ع   د ان صداقت بنیان ای ک آقاسى خوصدلخان 

بدیدن رقعه خوصدي باصند و یقین بدادند که آمدن بندگان عالى به این 

تصرف کردن ق عه میباصد، باید و صاید که به توکل خداودد حدود بقصد 

باز د ردم تازمادى که ق عه را تصرف دارم، الکن س اوار ب رگى 

اطالع دهى بود، به صما اطالع دادم که هم قوم پادصاش و هم خدمت ار 

صادق مى باصید و امروز ای ک آقاسى کالن حضور سرکار امیر 

که عوراً به حضور بندگان عالى آمدش  صیرع ى خان مي باصید، دمی ویم

سالم کنید، امراست که عنگ با تدبیر کنید و مقدمه را پیش گیرید 

وخود را از بددامى برى ساخته ثادى ق عه را واگذارید و رقعه بندگان 

عالى را دست آوی  ع   خاددان خود د هدارید که سراسر احسان و 

نید به یارى خداودد به دوازش و مرحمت خواهد بود و هرگاش چنین دک

دو ساعت ق عه را باخاکدان دهر برابر خواهم کرد، بعد از آن اسباب 

«دوستى ثمر دخواهد بخ ید  والسالم 
18
  

چون دامه سردار عبدالرحمن خان بدست لویناب خوصدلخان 

رسید، عوابى به ق م میرزا یعقوب ع یخان خاعى بدین مضمون دوصت 

 و عرستاد:

ان عالى متعالى را دیدم و بوسیدم و عدایت گردم، عرم» 

برتارک گذاصتم، امروزما خاددان دمک پروردۀ حضور سرکار 

امیرصیرع ى خان میباصیم و سرکار واالتبار به عضل خداودد قهار 

حاضر و در حدود ص  او با ل کرهاى عراوان قرین ص ت میباصند، 

ریضه س اوار خدمت ارعریضه عرستادش بود قبل از این روز گذصته ع

                                                 
18
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عرستادم، هرگاش تا عردا دماز پی ین عواب آمد، عهوالمراد و اال عرمان 

«عالى را عرمادبردارم، زیادش حد ادب است 
 19

  

وقتى این عواب را سردار عبدالرحمن خان مطالعه کرد، با 

 خ م رقعه اى دی ر بدین مضمون به لویناب خوصدلخان عرستاد:

یجاش ای ک آقاسى عال مضمون رقعه ثانى بندگان عالى: » 

خوصدلخان را واضح باد! عریضه صما که سراسر عریب بود از دظر 

گ ارش یاعت و از مکر و عریب صما دادسته بندگان عالى گردید  

مه ت یک ساعت ممکن دیست یا از در ص ح سخن سازید یا از در 

«عنگ پیش آئید  عقط 
 20

   

 طور دوصت : و لویناب خوصدلخان بجواب سردار عبدالرحمن خان این

سرصت ما خاددان راستى  مضمون عریضه : صاحب من!» 

میباصد، ده مدر و عریب، اما مالم خوصدي دام دارم و پسر صیردي 

مینامند و پدرم صیردي دام دارد و صیردي ادد، دخواهد که از پسر 

صیردي روباش صفتى پیش آید، هرگاش عریضه مالم عریب باصد و قبوي 

لى د ود، مختاردد، سرمالم و کن رش ق عه خاطر خطیر بندگان عا

«س اوار است  والسالم 
 21

  

خالصه چون امور ق عه به ص ح ادجام دیاعت و دوبت به صم یر 

سردار عبدالرحمن خان که شخص تی  و تفنگ خون ری  رسید، 

، حکم دمود که دود از دمار ق عه گیان برآردد، غیور و شجاعى بود

چنان گ وله ری ى کرددد که گوئى  حسب االمر توپچیان چابک دست

                                                 
19
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ت رگ از آسمان عرو میریخت، مد  دو ساعت دود از دهاد ق عه 

برآوردش در و دیوار ق عه را باخاک یکسان کرددد و دو پخسه از در و 

دیوار ق عه باقى مادد، الکن ل کر درون ق عه در مقابل خروش ل کر 

ب می فتند و به بیرون، داد مرداد ى داددد و با تفنگ عان سوز عوا

میر  مي کوصیددد تا آدکه دو ساعت از صب گذصت و در و دیوار 

یک طرف ق عه باقى دمادد  بعد ازین کار دبرد به عنگ تن بتن ک ید و 

هردو طرف مادند ببر بیان و صیرمران در میدان دبرد پیش رعتند و با 

کارد و خنجر و صم یر بهم درآویختند و در عان ع ادى سرموئى 

غ دکرددد، تقریباً یک ساعت کامل باهم در زد و خورد بوددد و از دری

طرعین تعداد بی مارى درخاک و خون م طیددد و سر ادجام دیروهاى 

سردار عبدالرحمن خان صکست خورددد و از دیوار ق عه به عقب 

د ستند و در من ي عاش خود که تپه مامودى بود رعتند، سردار 

ت خود را تصور دمى کرد، سخت عبدالرحمن خان که اصالً صکس

مکدر و خ م ین صد و یک بار دی ر دامه اى براى لویناب 

خوصدلخان عرستاد و ضمن تعریف از او با وعدش و وعید بی مار از او 

خواست تا ق عه را تس یم کند و بی تر سبب مرگ ل کر دو طرف 

د ردد، زیرا که دیت دارد تا بار دی ر بر ق عه یورش ببرد و در 

صور  او دچار م نت و پ یمادى خواهد صد آد
 22

لویناب در عواب   

 سردار عبدالرحمن خان دوصت :

عدایت صوم،  مضمون عریضه ایشک آقاسى خوشدلخان :» 

عرمان بندگان عالى که سراسر خوف و بیم و ترس بود، رسید، معراج 

سپاش و رسم سپاهى گرى مرگ است و به رکاب بادار مرگ عخر 

زهى سعاد  خدمت ارى که به حضور پادصاش عان خدمت ار است، 
                                                 

22
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خود را عدا سازد و یک قطرش خودیکه دارد به رکاب ولینعمت خویش 

ری د و دام دیک حاصل دارد و تا قیامت به دیکى یاد صود و در عریدش 

ها ثبت گردد، امروز که پدر و اعداد مالم که همه کوش د ین بوددد و 

کار امیر کبیر و بعد از آن به صهرستان ددیدش بوددد به دولت سر

میراث حضور سرکار عدالت پرور مج س د ین صدش، رگ و ری ه 

مالمان از دمک سرکار امیر صیرع یخان پرگ ته و دام ب ند و مقام و 

مرتبه ارعمند یاعته ایم و از حضور صهریار ع   تمام حاصل کردش 

گان ایم، تا عان در تن و رمق در بدن داریم به خدمت حضور بند

اقدس اصرف همایون میکوصیم و مى خروصیم و خود را عداى 

حضورش میسازیم و آن چی ى که از روز ازي به سردوصت مالم 

رعته باصد از دصیبه ازلى میدادیم خواش عتح حاصل صود، خواش صکست 

 چنادچه عرمودش :هللا و ما النصر االمن عند

 چون رفته به تقدیر دگرگون نشود       

 نچه هست افزون نشودیک ذره از آ 

«باقى عناب قب ه ام در هر خصوص مختاردد 
 23

  

این کمینه بى » میرزا یعقوب ع ى خان خاعى مینویسد که  

بضاعت که ت ریر کنندش این گ ارصا  و م رر این کتاب )پادصاهان 

متاخر اعغادستان( میباصم به درون ق عه به خدمت ای ک آقاسى 

ب عناب صان عان ع ادى داصتم و خوصدي خان حاضر بودم و به رکا

همین سواي و عواب را که از طرعین مى صد از عادب ای ک آقاسى 

مذکور چقدر که عریضه عرستادش صد، بدست خط ت ریر کنندش کتاب 

«بود 
 24
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این دبرد گرچه برای سردار عبدالرحمن خان پایادی ع  صکست 

ی وزیرستان و در بردداصت، و آدرا با عمویش  آوارۀ کوش ها و درش ها

دصت های ب وچستان دمود ولی دزدان وزیرستان و ب وچستان تصور 

میکرددد عراریان اعغان با خود خ اده داردد، و به همین این دیت بر 

 آدها حم ه میکرددد  امیر می وید: 

قبل ]ازعنگ[ در خ ادۀ من ه تصده ار طالی بخارائی و » 

ار مثقاي طال، و بیست ه ار اصرعی سکۀ هندوستان، و بیست ه 

یازدش لک روپیۀ کاب ی و پنج لک روپیۀ قندوزی که مساوی روپیۀ 

هندی میباصد ودش ه ار توپ خ عت موعود بود  و بقدر کفایت دو 

ه ار دفر که هرروزش با من مذا میخورددد، از ظروف آصپ خاده مهیا 

داصتم  مالک یکه ار صتر بودم که در حقیقت من از دی ر اهالی 

ً این خ اده سرصار از دقود بدست « ان متموي تربودم اعغادست طبعا

» دیروهای طرعدار امیر صیرع یخان اعتاد و ب فتۀ امیر بعد از عنگ 

عقط یک ق یان و یک گ یم کوچک و یک صم یر و یک تفن چه برایم 

«باقی ماددش بود 
25
معهذا سردار عبدالرحمن خان با همراهان خود،  

نثی میکرد و با عنگ و گری  خود را هریک از حمال  دزدان را خ

از وزیرستان به ب وچستان و سپس به سیستان و خراسان و سرادجام 

به بخارا رسادید  این آوارگی چنان با م کال  همراش بود که 

اگرهرکس دی ری بجای او می بود، دی رهرگ  ددباي سیاست و 

قدر  دمی گ ت، اما  صکست در عنگ ها هرگ  دمیتوادست روحیۀ 

 قوی او را ضعیف کند 

 طاقت و تحمل امیر:

 که امیر قبل از رسیدن به قدر  با  برخی از حوادث و اتفاقا 
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 با  آدها مواعه صدش، چنان طاقت صکن و توان عرسا است که بی تر

 صباهت دارد   هفتخان رستم در شاهنامهحوادث 

یکی از این حوادث پرخطر، داستان بازگ ت امیر از تاصکند به 

ند و از سمرقند به بدخ ان و گذصتن از کوش ها و کوتل های سمرق

 پوصیدش از برف منطقۀ حصار و کوالب است  

صدم  اوچیعازم گدار  اوره تپهامیر می وید: از 

که از کوهی می ذصت و راهی است که هرکس از 

سمرقند بیاید باید ازاین کوش عبور دماید  توکل برخدا 

یم  وقتی د دیک ق ۀ دمودش صروع به باال رعتن دمود

کوهی رسیدیم به سبب باد سختی که میوزید، سرما صد  

پیدا کرد، برف تا زادوی ما می آمد  اسپهای خود را به 

ع و ادداخته، دُم )دمب( اسپها را گرعته باال می رعتیم  

ً یک عرسخ ) کی ومتر( باال رعته بودیم   6- 5تقریبا

دد، من به دوکرها و همراهان من از سرما وح ت دمود

آدها دلداری دادش میرعتم، ولی چند دفر آدها را سرما ضایع 

دمود  من به موذن گفتم آذان ب وید، موذن عقط هفت 

مرتبه آذان گفته بود که از عضل الهی باد ایستاد و سرما 

تخفیف یاعت  چون اعتقاد ما صاف بود، خداودد ما را از 

خود را  این ورطه دجا  داد  منکه دمب اسپ را گرعته

باال میک یدم، گمان کردم هر دو صاده هایم از بند عدا 

همراهان من  صد نفرصدش است، ولی مجبوراً میرعتم  از

به ق ۀ کوش رسیدیم  آدقدر خسته  فقط خودم و ده نفر دیگر

بودم که پاهایم را دمی توادستم حرکت بدهم ع یهذا روی 

ان من برف د سته خ یدش پائین رعتم  پنج دفر از همراه

ع وتر پائین کوش رسیدش بوددد  وقتی من پائین رسیدم دیدم 
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ً سیصد دفر از اهالی آدجا حاضردد  هی مها را  تقریبا

اعروخته خود را گرم دمودیم  اهالی آدجا مرا بخاده های 

خود برددد  وقت ط وع آعتاب وارد ق عه صدیم، همین که 

  از اسپ پیادش صدم، آدقدر خسته بودم که ضعف کردم

اهالی ق عه مرا دراتاقی گرم بردش در رختخوابی 

خوابادیددد ،  تامروب آعتاب خوابیدم "
26
    

 

 شجاعت امیر:دونمونه از

امیر از سمرقند تا رسیدن به بدخ ان چندین بار در کام مرگ 

عرو میرود ولی گاهی بخت با او یاری میکند و زمادی با عرئت 

ین یکی دو مثاي از زبان خود خودش، ازکام مرگ دجا  می یابد   به ا

 امیر توعه کنید:

وقتی درکنار رود »امیر در تاج التواریخ می وید: 

عی ون رسیدیم دامه ای به صاه ادش حسن )کاکا خسرم( 

دوصتم که من به خواعه گ  ون رسیدش ام و عردا از 

رودخاده عبور کردش د د صما می آیم، ولی صاه ادش حسن 

عهد کردش ایم که » عواب داد:قاصد مرا حبس دمودش بمن 

اگر پای صما که اعغان هستید به یکی از قطعا  خاک ما 

برسد، قطعۀ مذکور را که دجس صدش است با صما یکجا 

امیر می وید این « از والیت خود خارج خواهیم دمود 

ای » مراس ه بمن رسید و من بجوابش چنین دوصتم: 

چندین ساي احمق دامرد داسپاس! تورا و برادرهایت را 

پرستاری کردم، با خادوادۀ صما وص ت دمودم به خیاي 
                                                 

26
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 36                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

اینکه در وقت ل وم به درد من خواهید خورد، حاال می 

بینم اصتباش کردش ام  از طینت اص ی صما اطالع یاعتم  اگر 

از مرگ می ترسیدم، تا اینجا دمی آمدم  ای دامرد عردا 

ر مع وم خواهد صد از ما دو دفر کدام یک پر زورت

است 
27
» 

امیر عالوش میکند، همان صب صاه ادش حسن ه ار سوار را 

موظف کرد تا مادع عبورمن از رودخاده صودد  وقتی هوا خوب 

تن از اعراد خود هدایت دادم تا برآدها گ وله ص یک  20تاریک صد، به

و ما از  -کنند، آدها به خیاي اینکه اعراد من زیاد ادد پا بفرار دهاددد 

من عقط صد سوار  -صتیم  و در رستاق وارد ق عه یی صدیم رودخاده گذ

ه ار ل کر دصمن  12دفر بیرقدار داصتم و روز بعد با  20عن ی و

مقابل می دم  اگرچه میدادستم مقابل اینقدر ل کر کاری از پیش بردش 

دمیتوادم ولی چون میخواستم سرخود را در راش عهاد قربادی بدهم، 

به مجاهدین وعدش دادش است در دظر داصتم  آیا  قرآن را که خداودد 

 دش ه ار دفر و یک می یون دفر برای من تفاوتی دداصت      

امیر ادامه میدهد: عردا توکل برخدا دمودش رواده 

صدم تا با ل کر صاه ادش حسن روبرو صوم  بعد از طی 

 12مساعت سه عرسخ دیدم ل کر دصمن که تعداد صان 

ا خود داصتند به طرف ما می بیرق ب 12ه ار دفر بود و

آیند، وقتی که به عاص ۀ ربع عرسخی از یک دی ر دور 

ً پراکندش می ودد، مثل  بودیم، مع وم صد دصمن متدرعا

اینکه آدها را دیو زدش باصد  هرچه عکر میکردم دمی 

عهمیدم که چه واقع صدش است  در این بین دیدم عمعی از 
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دش حسن می د سواران میر بدخ ان که پسرعموی صاه ا

از طرف دی ر تکبیر گویان می آیند، به سوارهای خود 

گفتم ایستادش صوید، خودم با چند دفرسرکردش ع و رعتم تا 

از خیاي]صان[ مط ع صوم  وقتی به آدها رسیدم گفتند به 

سالم عبدالرحمن خان آمدش ایم، گفتم اگر صما از او 

یائید  بعد اطاعت میکنید باید متدرعاً دسته دسته د د او ب

ازآن چند دفر از سرکردش های خود را منتخب دموددد که 

با من بیایند  آدوقت به آدها گفتم من عبدالرحمن خان 

هستم   خی ی متعجب صددد، به من سالم داددد و از من 

پرسیددد آیا میل دارید ل کر صاه ادش حسن را تعقیب 

 مادان کردش آدهارا به قتل برسادیم؟ گفتم من دیامدش ام مس

را بقتل برسادم، ب که برای عهاد آمدش ام "
28
  

 

یکی دی ر از وقایع خطرداکی که امیر در بدخ ان با آن 

روبروصد و از مرگ دجا  یاعت، این است که صبی امیر یکی از 

)میربابا بیگ( را مهمان کرد و منتظر آمدن عیض ابادمیران ب رگ 

 کری برم ل اقامت امیر وی به مهمادی بود، ولی میر بابا همراش با ل

حم ه آورد و درب اوي ارگ را با زور اصغاي دمودش  عریاد می دد که 

 عبدالرحمن بیرون بیا!

امیر می وید: داگاش "خدمت ار خبر آورد که تباش 

صدیم  من با لباس عراخ و کمر گ ودش د سته بودم  عقط 

یک صش لوي )تفن چه( در عیب خود داصتم عوراً 

اهان خود بطرف درب ارگ رعته دیدم برخاسته با همر
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قریب پنج ه ار اعراد مس ح بیرون درب ارگ ایستادش 

ادد، به دوکرهای خود گفتم با اینقدر عمعیت عن یدن 

ممکن دیست، لهذا خود به تنهائی بیرون رعته با مردم 

صامل می وم  اگر قبل از اینکه مرا ب ناسند توادستم 

اهم مادد و اگر مرا گردن میر بابا را ب یرم سالمت خو

ک تند صمارا بخدا میسپارم  بعد تف نچۀ خود را زیر 

آستین پوستین خود پنهان دمودش از دروازش عقبی ارگ 

خارج صدم  خوصبختاده چون هوا تاریک بود کس مرا 

د ناخت و از میان مردم گذصته از عقب گردن میر بابا 

یر، این تفن چۀ خود را بر صقیقۀ او گذاصتم و گفتم حاال ب 

همان اعغادی است که به او دصنام میدادی، زودباش 

صم یر خود را بینداز و اال صش لوي را خالی میکنم  میر 

بابا بنای عج  و زاری و البه را گذاصت و گفت صما 

صش لوي خود را بردارید من صم یر خود را می اددازم، 

ولی من سخت او را پیچادیدم تا اینکه مجبور صد صم یر 

را به زمین اددازد  گفتم به کسان خود حکم کن از خود 

ارگ خارج صودد  گفتۀ مرا اعرا دمود، من به زبان 

اعغادی )پ تو( به دوکرهای خود گفتم دروازۀ ع و را 

متصرف صودد  آن وقت به میر گفتم من صما را دوستاده 

بخادۀ خود دعو  کردم، صما چرا اینطور مداراده 

الی بدخ ان را مخاطب داصته حرکت کردید؟ بعد ازآن اه

گفتم، آیا حاضرید به کمک من بجن ید یا به کمک این 

دامرد که دمیتوادد دست خود را حرکت بدهد؟ مردم دیددد 

میر آدها در قبضۀ اقتدار من است، گفتند به کمک صما 

حاضریم، به آدها حکم دادم به خاده های خود برگردید  
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رق صددد، خودم میر وقتی مردم حکم مرا قبوي دمودش متف

بابا را با دش دفر سوار به خاده اش بردش به عیاي هایش 

گفتم به عهت من صام حاضر دمائید  صبح روز بعد به 

ارگ خود مراععت کردش بخوبی استراحت دمودم "
29
   

 

 :والیات شمال هندوکشاز تاشکند به  امیرورود         
 

 اوز اد  یسهن امی که وضع در اعغادستان براثر دومین تج

سردارعبدالرحمن خان از  (1889)دومبرروبه وخامت دهادش بود

برای و ع م دمود تاصکند به ع م صرکت در عهاد مردم اعغادستان 

 بمنظور )عنراي کاعمن(از عرمادفرمای تاصکند بازگ ت به وطن 

عنراي کاعمن دی  به او  اعازش خواستصرکت در عهاد برضد اد  یس 

ن امیر قبل از همه به اسپ ضرور  داصت تا به اعازش داد بعد از آ

خود رعوع تاعربناچار به یک دوست  دداصت یپولوطن برگردد م ر

وبا آن پوي به امیر داد مب غ دوه اراصرعی آن دووست تاعرکرد و 

در گذاصت  امیر  همراهان اعغان خود دراختیارتعدادی اسپ خرید و

وش ها وکوتل های عبور کالصعب راش م قا   1879سرمای زمستان 

تا ها اسپ کهدرحالیسمرقند را برخود قبوي کرد و« به گدار»موسوم 

 ،توان رعتن در میان برف را  دداصتندزدو در برف موطه میخوردد و

 کوتل رسادددد و عرازامیر وهمراهان با گرعتن دم اسپان خود را تا 

 خود را بروی برعها رها کردددمثل یخ مالک بعد برای عرود آمدن 

   وب یرکوتل عرود آمددد

صرح م کال  بعدی امیر تا عبور از عی ون وم احمت  از

درمی ذرم  از رودخاده آمو امیردرهن ام عبوربدخ ی  صه ادش حسن

                                                 
29

 188اج التواریخ،ص ت - 



 40                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

( حواله 180-170وعالقمندان را به ع د اوي تاج التواریخ) صف ا  

بدخ ان رستاق وارد میدهم وازاینجا صروع میکنم که باالخرش امیر 

    صد

 : برضد انگلیسها بدخشان  برای جهاد امیر از مردمفراخوان 

از این ببعد امیر موادع را یکی بعد دی ری با سرپنجه تدبیر 

به سران بنام عهاد با اد  یسها  دامه هایی وسیاست می  اید و

وسرکردش های بدخ ان وعیض اباد وقندوز وب خ میفرستد واز آدها 

دس دینی یاری وهمراهی کنند والبته با میخواهد تا او را دراین امر مق

دراین راش او را یاری دکنند، قبل از عهاد با کفار عهاد ع یه که کسادی 

او را آماز خواهد دمود 
 
 

آمادگی خود را برای مردم رستاق وک م دیری دمی گذرد که 

دفر دوه ار دستورمیدهد که عهاد برهبری امیر ابراز میکنند  امیر 

 عازمبسرکردگی میربابا بیگ آمادش صودد تا ادش سوار ویک ه ار پی

به سرکردش ها ومیرها دوصته به میر بابا امیر دامه یی  وددصعیض اباد

میرصه ادش حسن وسرکردش های »بود:چنین دامه   مضمون ردسپ بیک

اهالی عیض اباد بدادند که من آمدش ام مم کت اعغادستان را از دست 

راین اقدام خود کامیاب صدم عبها، اد  یس ها مستخ ص دمایم ،اگر د

همه صما میرهستید دباید ب ذارید والیا  اهل   واال باید عنگ دمائیم

د عرض ف عرد ی ها بیفتد  اگر آدها والیا  ما را ب یردراسالم به تص

وداموس ما برباد خواهد رعت،اهالی ددیا هم خیاي خواهندکرد میرها 

یا  ودین خود را از دست تعصب ومیر  دداردد وبه سبب دفاق ، وال

داددد  ای میرها دصایح مرا بپذیرید،اگر صما گوش به حرف های من 

ددهید صری اً  تک یف من اینست که باصما مثل کفار عهاد دمایم  رأی 
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خود را مستقیم دمائید یا اینکه حامی دین خداوپیغمبرباصید یا بجهت 

«عنگ با من حاضر باصید 
 30

   

ای اهل اسالم، من دیامدش ام با »ه بود:وبه  صه ادش حسن دوصت

اعغادها که اهل اسالم می باصند عنگ دمایم،ب که بجهت عهاد آمدش ام 

لهذا الزم است همه صما از من اطاعت دمائید  حکم من ازعادب 

خداودد ورسوي اوست ما همه بندش خدا هستیم وهمه ما مک ف به عهاد 

«هستیم امضای یک دفرمس مان 
 31

  

 ماقدر  »عواب میدهد که از بدخ ان  طان مراد اما میرس 

دداریم به مخالفت اد  یس ها برخی یم یا آدها را خود بردجادیم،لهذا 

«دمیتوادیم صمارا ب ذاریم از والیت ما عبوردامائید 
 32

  

با کفار همدست  ازاین مع وم می ودکه  مینویسدامیر بجوابش 

ولی میرس طان بیک صدش اید، پس باید من اوي باصما عهاد دمایم 

یک ه ار تصمیم می یرد تا امیر توعهی به این اخطار امیر دمیکند  

ای اهالی اعغادستان :»  مضمون بنویسدبدین عساکر ب خ  یرقعه عنواد

به صما اطالع میدهم که من عازم ب خ صدش به رستاق رسیدش ام لیکن 

«میرس طان مراد دمی ذارد  بیایم وبا صما م  ق صوم 
 33

  

این رقعه عا  را توسط صخصی که م بس به  »رمی وید:امی

عرستادش به او دستور دادم این رقعه عا  را در  لباس دروی ی بود

مساعد ومعابر وسربازخاده ها بیندازد واهالی آدجا خود صان این رقعه 

«عا  را دیدش از طرف من کارس طان مراد را خواهند ساخت 
 34
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 :بردن  امیرتالش های میربابا برای از بین 

امیرمی وید : چند روز بعد به میربابا که او را به عیض اباد 

بال کرترکستان مراععت دماید تا دو ل کر را :» عرستادش بودم دوصتم 

یکجا دمودش با میرهای قته من که دمیخواهند اهل اسالم درددیا ترقی 

بیائید دمایند عهاد دمائیم  میربابا عواب داد بهتراست صما به عیض اباد 

من می ویم لهذا  وخود رابه اهالی اینجا بنمایادید، بعد از آن عازم  قته

که حاکم رستاق مقرر داصته بودم با بعضی سرکردش میرم مدعمر را 

ها و دوه ار سوار باخود برداصته عوراً حرکت دمودم ووارد مقام 

 موسوم به اراکوصدش درآدجا اقامت دمودم  صب وقتی خوابیدش بودم،قهوش

چی مرا بیدارکردش گفت صخصی دیم برهنه که دیواده مع وم می ود 

میخواهد صما را ببیند، صخص مذکور را احضارکردم م ارالیه 

من که دویسندش این کامذ »کامذی به من داد که مضمودش این بود:

ا چند هستم یک دفرتاعر اعغان می باصم وصنیدش ام که میر بابا ب

دمودش است که صما را اسیر دمودش  صب ت دفرسرکردش های بدخ ان 

د داد  یس هابفرستند که بعد ها حکومت بدخ ان درخادوادش های آدها 

«باقی بمادد ،م ض هللا به عیض اباد دیائید 
 35

  

من خی ی پری ان صدم وتمام صب درخیاي به » امیر می اع اید:

سربردم صبح  میرم مدعمر)حاکم رستاق( را با سرکردش های رستاق 

ر دمودش با آدها م ور  کردم م ارالیه هم پس ازمالحظۀ کامذ احضا

گفتند میربابا صخص دامرد ودمک ب رامی میباصد، صک دیست که 

حرف تاعر ص ت داصته باصد میرم مدعمر گفت من همی ه با 

 گفتم اگرمیخواهید میربابا دصمنی دارم وبه عیض ابا دخواهم رعت

 با ددارم بنابرین به میر، زیرامن ترسی از میربامراععت دمائید
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م مدعمر اعازش دادم با سوارهای خود به رستاق برگردد وآدجا را 

م اعظت دماید  ودی  سردار عبدهللا خان]عرزددکوچک سردار س طان 

احمدخان م هور به سرکار[ را هم با او عرستادم تا مواظب حرکا  

از طی او باصد  وخودم توکل برخدا دمودش عازم عیض آباد صدم  بعد 

چند عرسخ به کوش موسوم به زرکان رسیدم دیدم صش ه ارسوار به 

د  به سوارهای خودحکم دادم سرکردگی میر بابا به طرف من می این

د،گفتم خودم ع و میروم اگر صما دیدید سوارها دسبت بمن بایستن

خ ماده حرکت دموددد صما ص یک دمائید  بعد اسپ تاخته ع و رعتم 

من پذیرائی کرددد  به سوارهای خود اصارش کردم دیدم بطورگرمی از 

ً ص بت کنان رواده صدش به سوارهای   آمددد به من م  ق صددد  متفقا

عیض ابادگفتم صنیدش ام صما سوارهای خوبی هستید میل دارم اسپ 

تازی صما را ببینم  سوارهای مذکور م غوي اسپ تاختن صددد، من به 

دگفتم دور میر بابا را ب یرید، به زبان اعغادی ]پ تو[به همراهان خو

این قسم می رعتیم ومیر بابا در وسط ما بود تا اینکه وارد عیض اباد 

صدش به همراهان خود حکم دادم که ق عه را متصرف صودد وسی 

 سواررا به قراولی)د هبادی( دروازش مقررکردم 

بعد از سه روز کامذی از مالم حیدربابا)والی ب خ( به میربابا 

که چرا مرا اسیردکردش ود د او دفرستادش است؟ کامذ دی ری  رسید

ازامیر بخارا با خ عت وچهار راس اسپ یراق طال به م ارالیه رسید  

امیر بخارا دوصته بودعنراي مالم حیدر خان هوا خواش من است و 

کردش است که این والیت را بمن بسپارد لهذا باید عوراً  تعهد

ه عراردمودش است، هرکس او را بقتل عبدالرحمن خان که از روسی

برسادد قصاص دخواهد صد  میربابا که معتقد بخدا دبود وعقط معتقد به 

مردمان متوي وامواي آدها بود اهالی بدخ ان را به مخالفت من اموا 

 می کرد 
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روزی آمدش گفت بیائید به صکار برویم که اینجا کبک زیاد 

چه وقت حاضرادد با من  است، قبوي کردم ولی از او پرسیدم ل کر

برودد؟عواب داد باید بیست ه ار اصرعی به من بدهید تا به مردم 

ه دارم به عهت خرج رصوش بدهم که ل کر حاضرصود گفتم پولی ک

ها د اش داصته ام  وسواری که رصوش ب یرد الزم ددارم، عنگ با اد  یس

ی رستاق  زیراکه  ععالً دش ه ار دفراز اهالی قته من ودش ه ار ازاهال

دور من عمع صدش ادد وهمین که وارد کابل صوم ه ارها دفرمردم 

]باخودحمل اعغادستان به من م  ق خواهند صد  درواقع صندوقهای که 

 میراحمق خیاي میکرد پر از طال می باصد پر از ع نگمیکردم[

)کارتوس( بود و این وقت درهمه ددیا عقط  دارای یک ه ار اصرعی 

ه صکار دیدم،ولی چند دفر از بدخ ادی هامرا  مط ع خالصه تهی بودم 

دموددد که میربابا دسبت به صما خیاي خیادت دارد و باسرکردش ها خود 

قرار دادش است که عردا صما را دست یرکردش به قتل برسادد  پس از 

استماع این عقرش به سی دفراز همراهان خود حکم دادم با من به صکار 

ردادم مواظب میربابا بودش حاضر به ص یک به آدها دستو بیایند و

باصند،ولی تا من تفنگ خود را بطرف میرحرکت ددهم ص یک دنمایند  

پس از دادن این دستور العمل به اتفاق میر باباعازم طرف کوش صدیم  

وقتی پای کوش رسیدیم، دیدم پادصد سوار مس ح با من م  ق صددد، 

نگ می رودد مس ح بوددد  چون پیادش های میر بابا هم مثل اینکه به ع

کبکی دیدش د د به میر بابا که طرف دست چپ من بود گفتم وقتی از 

بدخ ان حرکت کردم صنیدم صما خیاي دارید مرا اسیردمودش د د 

اد  یسها عرستادش به آدها حسن خدمت بجا آورید، اگراین حرف ص ت 

خود رابه دارد، ازاین موقع بهتربه دست صما دخواهد آمد وبعد تفنگ 

طرف سینه میربابا حواله دمودم و بیست دفراز همراهان من تفنگ 

های خود را به طرف همراهان میر بابا حواله کرددد  همراهان میر 
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 بابا ترسیدش عریاد ک یددد ما را دک ید  ما ها که میر خود را دمی

خواستیم، صما او را برما میرقرار دادید  ازاین اظهارا  سوارها 

میر بابا راضی صدش دی ر اقدامی دکردش به صهر مراععت  دسبت به

«دمودیم 
 36

 

این میربابا یک باردی ر دی  هن امی که امیر او را به مهمادی 

دعو  کردش بود با پنجه ارل کرخود اقامت گاش امیر را م اصرش 

کرد ومیخواست امیر را ازمیان ببردولی امیر با زیرکی خود را ازاین 

یربابا را اسیرگرعت اما او را دک ت وعفوکرد ته که دجا  دادوم
 37

  

کرد   امیردیت ( 1880مارچ 21ق)1297در روز اوي دوروز 

قبل از صدور این به مناسبت دوروز تعدادی از م بوسین را عفوکند، 

را میربابا ک ته  شخود که همراهاداعراد معتمد بوسی ه یکی از عرمان 

را در رودخاده ادداخته  او از دست عالدان عرارکردش خودو بود 

را به امیر رساددش قضیه قتل همراهان خود  شودجا  یاعته بود، خود

داد تا   امیر همان دم حکم را به دستور میربابا به امیر حکایت دمود

میر بابا وم اوران اورا زددادی کنند ،ودرعوضش میرم مد را ب یث 

عرمان دمود و ب یث حاکم رستاق تعیینرا حاکم عیض اباد وبرادر او 

تمام اسرای دسوان را از زددادها رها سازدد وبه اقارب وخادوادش  ددا

های صان تس یم کنند  در دتیجه مع وم گردید که صش ه ار زن ودختر 

 ددبودش ا موعودبا  بامیر اعغان در زددادهای
 38
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رقعه عاتی » وید:ب خ می دردامه های خود تاثیر  امیر به ارتباط 

که قبالً در ب خ ادت ار دادش بودم به دست صاحب منصبان دظامی  را

رسیدش  به مالم حیدرخان اطالع داددد که میخواهم با میرس طان مراد 

عهاد دمایم مالم حیدرخان خیاي کردکه این بهاده خوبی عهت 

مان میکرد چون متصرف صدن والیت میرس طان مراد می باصد ودی گ

یها هستم خایف خواهم صد که مبادا ل کراو به درهمین د دیک من هم

 دمایند  من حم ه بیاوردد واحتماي دارد اهالی بدخ ان مرا دست یر

ع یهذا م ارالیه برادرزادش خود رابا پنج عوج پیادش دظام وه ار 

ودویست سوار وپنج باطری توپخاده به عنگ میرس طان مراد عرستاد  

 س طان مراد ازاین عقرش صددد لیخان)تالقان(وقتی این ل کروارد تا

به میر بابا ومیرم مد دوصت عبدالرحمن خان را بی تر  مط ع صدش 

ازاین د د خود د اش ددارید واال ل کر ب خ از صما ومن تالعی خواهند 

کامذی هم از میرس طان مراد به من رسید که به قته من بیایید  دمود 

کامذ مت یرصدش خیاي  وصوي این  ما پذیرائی دمایم ازحاضرم از ص

 اعتراض داصت حاال کردم میرس طان مراد درباب رعتن من قبالً 

که از من دعو  مینماید چون حامل مراس ه دید من در  چطور صدش

دامه های عنوادی میربابا م توای )صک اعتادش ام صدق مط ب را 

عردا  گفتم حاال که چنین است همین  اظهار دمودبمن را ( ومیرم مد 

به میر بابا حکم دادم پنجاش رأس اسپ بازین  عازم بدخ ان می وم 

پنجاش دفراعغان که از صهر سب  آمدش بمن  ویراق وپنجاش تفنگ عهت

بعد از دو روز عازم صهر بدخ ان  خود بیاورد  با م  ق صدش بوددد

موسوم به ک م صدم  دربین راش به ق عه کهنه موسوم به ق عه ععفرخان 

ودم هرچه عرستادش میرس طان مراد اصرارورزید ع و بروم ، من ي دم

من از رعتن ادکارکردم گفتم دمی روم منظورم این بودتا س طان مراد 

بجهت اینکه مرا معطل کردش بود کامالً تنبیه صود بعد از صش 
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روزخبر رسید که میرس طان مراد از ل کر ب خ صکست خوردش با 

 دش است  عیاي ومیر سابق کوالب  عرار دمو

بسوی  ما می  تعدادی از عراریانخبر رسید که بعد  ،می وید رامی

، سردار عبدهللا خان را با چهل سوار به استقباي آدها عرستادم که ندیآ

از عادب من از آدها استقباي دماید ووقتی د د من رسیددد به آدها تس ی 

خواهد  دادم وگفتم اگر با وعاداری بمن خدمت دمائید باصما س وک دیک

صد به س طان مراد دی  وعدش دادم  که وقتی به اقتدار خود رسیدم 

مجدداً حکومت قته من را به تو خواهم داد  وم ارالیه را با سردار 

ان] تالقان[ عرستادم  که از عادب عبدهللا خان وصش صد سوار به تالیخ

ه ار روستاقی  6من بامن به مردم اطمینان بدهند وپس از دو روز 

 ارک می وارد تالیخان)تالقان( صدمه 2و
»39

  

 

 وفرار والی بلخ به بخارا شورش سپاهیان  بلخ

  

قتل سردار سرورخان پسر ع ت صورش سپاهیان ب خ را امیر 

 می وید:دادسته امیرم مداعظم خان توسط مالم حیدرخان والی ب خ 

هن امی که از سمرقند عازم اعغادستان بودم به سرداراس اق خان 

سرورخان وسردار عبدالقدوس خان دستور دادش بودم که از وسردار 

سمرقند عازم ترکستان )ب خ ومیمنه( گرددد، آدها وقتی به ب خ د دیک 

صدش بوددد، حاکم ب خ کردیل مالم حیدرخان وردکی که در زمان امیر 

م مدیعقوب خان ب یث والی ب خ مقرر صدش بود، ل کری برای 

چون سرداران از دیت والی ب خ آگاش دست یری ادها گسیل کردش بود  

صدش بوددد، بسمت میمنه رعته بوددد  درصبرمان  سردارسرورخان با 
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وعود ممادعت سرداران دی ر،به دیدار حاکم میمنه میرود وحاکم 

میمنه  قدیرخان ق لباش از دست د اددگان مالم حیدرخان او را 

رخان هم سردار دست یرکردش به ب خ د د والی  ب خ میفرستد ومالم حید

سرورخان را در ق عه دهدادی م ار صریف به قتل میرسادد  این 

عنایت سبب مخالفت وصورش  دیمی از ل کر ب خ صدش در ق عه تخته 

مالم حیدرخان با دصف دی ر پل ع یه والی ب خ دست ب ورش می دند  

ل کر ب خ با سه باطری توپخاده )هجدش عرادش توپ( وسه ه ار سوارش 

ک ه ار پیادش ردیف]م ی ه[ به تخته پل رعته بود وتخته پل را دظام وی

که پدرم وعدم امیردوست م مدخان بنا کردش بوددد ودرمد  پنج ساي 

از خارج ق عه  حکم ص یک به مالم حیدرخان  به اتمام رسیدش بود،

صورصیان که داخل ق عه بوددد داد ولی بعد از عنگ طوالدی که هیچ 

ددد،صورصیان به آواز ب ند عریادکرددد ما یک از طرعین صرعه دبر

یامی دیستیم، ولی بمخالفت مالم حیدرخان وق لباصها می عن یم، به 

باید  ما سبب اینکه پسرپادصاش ما وصما را در دش دادی ک ته ادد 

از صنیدن این ک ما  ل کر مالم ، باخادوادش س طنتی خودوعا دارباصیم

ول کر ق لباش م حیدرخان مال حیدرخان عنگ را متوقف ساخته  بر

تن از همراهان خود به  200حم ه دموددد عنراي مالم حیدرخان با 

طرف م ار صریف عرارکرددد ول کر آدها را تعاقب دمودش چنان در 

حیدرخان بدون آدکه زن وعرزدد خود تعاقب عد وعهد کرددد که مالم 

ر ابدو رود عی ون تاخته ازگذرا از ب خ با خود ب یرد، به استقامت 

سربازان صورصی به ب خ وارد صدش   خاده  گذصته به بخارا عراردمود 

وامواي مالمی حیدرخان وسربازان طرعدار او را تاراج میکنند 

وعیاي او را به اسار  گرعته دودفر صاحب منصب قاصد امیرا از 

  م بس ک یدش برخود سرکردش می ماردد 
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قطغن ازاین  وقتی ل کرهای مقیم سرپل وصبرمان  وآقچه و

خان واقعا  مط ع صددد تمام صاحب منصبهای را که مالم حیدر

به برادرزادش مالم وقتی  قندوز ل کر مقررکردش بود دست یر دموددد 

صاحب منصبان اوگریختند وبرادرزادش اوخود  حیدرخان حم ه دموددد،

را به گ وله زد تا از ت دد آدها خود را آسودش کردش باصد بعدازاین تمام 

«عساکر د دمن آمدش سالم دموددد من سجدۀ صکر بجا آوردم 
 40

  

امیر می وید به سردار اس اق خان کامذی دوصتم که بعد از رعتن 

صما بجادب میمنه اطالعی ددارم اگر صما تازمادی که من م غوي 

امورا  قته من هستم، امور ترکستان را بدست گیرید خوب 

اراس اق خان سه روز بعد خواهدصد  به م ض گرعتن این دامه سرد

 کمبوداز و را بدست گرعتامورادارش خود را بم ار صریف رساددش 

: دراین وقت پیغام میرها خبرداد، امیرمی ویدعساکر ب خ بمن آذوقه 

ه ارروپیه دقد به صما  300وسرکردش های قته من بمن رسید که 

که  دوصتم برایش  میفرستیم وحاضریم تا حدممکن ب ما کمک دمائیم ،

ه ارصترد دمن بفرست تا آذوقه باردمودش  عود  دهم   12
41
 

سردارعبدهللا خان را با مراسالتی د د درتالقان  می وید:امیر 

ل کری که درقندوز ماددش بوددد عرستادم واز وعادری آدها اظهارامتنان 

دمودم آدها ازاین پیام من اظهار خوص الی دمودش آتش بازی دمودش 

ظر میربابا، میرعیض اباد صدم تا به من م  ق صود، بوددد  دو روز من

واگر  م ارالیه درسید واز او استفساردمودم که چرا دیامدش است 

با ومیرم مدعمر خود د د  خواهم آمد  روز بعد میربا دیامدی مجبور

بدربار من  دعو  دمودم ا سرکردش های  آدها ومیر س طان مراد ر

خطاب به آدها گفتم من برای حاضرصودد  وقتی آدها حاضر صددد، 
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عهاد آمدش ام ول کرما به پوي وآذوقه ضرور  داردد باید حکمرادهای 

رعایا باید از  این مم کت برحسب صئودا  خودصان پولی بیاوردد و

هرخاده باید یک راس گوسفند ویک کیسه گندم  سوارها پذیرائی دمایند 

دها دخواهیم داد یا عو تقدیم دمایند،بعد ازآن دی رهیچ زحمتی به آ

آدها را مرخص  بدهند و وخواهش کردم تا عردا عواب این عقرش را

کردم  یک روز بعد میرهای بدخ ان وعیض اباد به امیر احواي داددد 

که سیصده ارروپیه به صما کمک میکنیم ودر آیندش دی حاضریم کمک 

«  دمائیم  من دستوردادم در خان آباد مقداری آذوقه حاضردمایند
 42

 

 

 غیبی:خزانه 

در این وقت تاعری بنام یارم مدخان از اهالی »امیر مینویسدکه :

تاصقرمان بعضی هدایا بجهت من آورد،مت یرصدم که ازمیان همه این 

مردم چطورصدش که عقط همین صخص بجهت من ت ایفی آوردش است؟ 

طولی دک ید دریاعتم که عرمادفرمای سابق ب خ لویناب، چهار 

وسی ودش ه ار طالی بخارائی  وصصت ه ار ه ارسکه طالی ر

روپیه کاب ی و دوه ار ب یت که یکصده ارروپیه قیمت داصت، با 

چنده اراصرعی د د این صخص سپردش است واین وعه را از خ اده 

ب خ برداصته بود  تاعر مدکورآمدش بودکه ازاین عقرش بمن اطالع بدهد  

ساالر هرا  است به م ارالیه را با مالم خود عرامرز که حاال سه

تاصقرمان عرستادم که وعه ذکور را ضبط دمودش د د من 

«بیاورد م ارالیه هم رعته با این پوي گ اف مراععت دمود 
 43

  

به دظرمیرسدکه وقتی امیرصیرع یخان درم ارصریف عو  کردش 

وپسرش امیرم مدیعقوب خان کردیل مالم حیدرخان وردکی را بجای 
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والی ب خ تعیین کرد، لوی داب برای اینکه لویناب خوصدي خان ب یث 

قرارد یرد این پولها را از خ اده مردم خ اده مورد مار  وچپاواي 

تا پس از برقرار بودگرعته ود د تاعر تاصقرمادی بطورامادت گذاصته 

آن پوي دوبارش بخ اده دولت صاش عدید ثبا  ورویکار آمدن یک 

میداصت میتوادست آن  برگ اددش صود، واال اگر لویناب قصد مار 

پوي را باخود گرعته درهرا  د د سردار ایوب خان ببرد ودر راش 

ولی او چنین قرار بدهد ایوب خان اختیارسردارامیاي خود یا در 

 که قصد صخصی دداصته است  دکردش است ومع وم می ود

 

 :وپاسخ آن گریفن ۀمناورود امیر به قندوز ووصول 
 

امیر وارد قندوز (1880مارچ 21ق)1297در روز دوم دوروز 

میکنند ص یک توپ به استقباي ورود امیر 101می ود وعساکر آدجا

دش دست یرکردفر از صاحب منصابادی را که بنام دصمن امیر  200و

اما امیر  در حضور امیر به قتل رساددش صود،تا مینمایند بوددد حاضر

  همه آدها ازاد صوددکه میدهد هدایت 

روز بعد وقتی که م غوي سان دیدن توپخاده امیرعالوش میکند، 

بودم، صخصی د دیک آمدش سالم کرد وخود را به پاهای من ادداخت 

،تعجب کردم کیست، او را ب ندکردم م تفت صدم که م ارالیه 

م مدسرورخان پسرداظر حیدر است که در سمرقند از د د من رعته 

گفتم ترا بود  ابتدا خی ی اظهارددامت کرد بعد از آدکه به او

بخ یدم،گفت حامل مراس ه ای ازکابل برای صما می باصم من به خیمه 

اد  یس به عهت  خود مراععت دمودم م ارالیه گفت از طرف سفیر

صما کاعذی آوردش ام وازکوش هندوکش که در آدجا سردی وبرف زیاد 

بود عبوردمودش ام  مراس ه مذکور راگرعته گ ودم مضمودش به 
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ت محترم من سردار عبدالرحمن خان،بعد از دوس»قرارذیل بود:

ً زحمت افزا تبلیغات رسمیه وارزومندی مژده سالمتی  شما اطالعا

دولت انگلیس ازاستماع اینکه شما وارد قته غن شده اید  میشودکه

شد بدانند که شما اروسیه به چه  مشعوف هستند وخوشنود خواهند

دوست شما اراده وخیاالت شما چیست؟ قسم حرکت نموده اید و

«گریفن
 44

  

چون این اولین مذاکرا  من با دولت اد  یس بود »امیرمینویسد:

خیاي کردم ص یح دیست بدون م ور  با عساکر خود عواب این 

ودی  دادستم موقعی به دست آمدش است که بتوادم بفهمم مراس ه را بدهم 

 د درباب مراودش خارعه م ت من تا چه اددازش اقتدار  به من خواهند دا

ئت دمودش الهذا مراس ه مذکور را به آواز ب ند به عهت ل کرخودم قر

گفتم م عوف خواهم صد اگر سرکردش ها در دوصتن عواب این مراس ه 

با من معاودت دمایند، زیرا که دمیخواهم بدون اینکه قبالً با دوستان 

تازش خود م ور  دمودش باصم اقدام درکاری دمایم واز همه صما 

دوروز مه ت خواستند  د دردوصتن عواب همراهی ام دماینندم خواه م

ً یکصدکامذ دوصته د د من آورددد مضمون بعضی  روز سوم تقریبا

ای م ت اد  یس باید ازمم کت ما خارج صوید یا صما »ازاین قرار بود:

« را بیرون خواهیم کرد یا عان خود را درسراین کار خواهیم گذاصت 

ازاینکه باصما م غوي مذاکرش باید قبل »دی ری چنین دوصته بود:

« مرامت خسار  وضررهای که به اعغادستان واردآوردش اید، بدهید 

خراب کردن کرور روپیه مرامت  باید صد»ودی ری دوصته بود:

اال دخواهیم گذاصت یک دفر اد  یس  توپها وق عه عا  ما را بدهید و

دفراز  یک «زددش به پ اور برسد، چنادکه در زمان سابق کردیم 
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 و ای کفار مدار صما هندوستان را به مکر»سرکردش ها دوصته بود:

عریب متصرف صدش اید وحاال میخواهید اعغادستان را هم به همین قسم 

به هندوستان م  ق دمائید  تا وقتی قو  داصته باصیم دعاع خواهیم کرد، 

بعد دولت دی ری مثل دولت روس با ما م  ق خواهد صد که به 

 «ما عنگ دمائیم مخالفت ص

آورددد، همه را به آواز ب ند  مم خرعا  را د د خالصه تمام این

خواددم بعد از آن اظهار داصتم من هم عوابی درحضورصما می دویسم 

ق می وتا صما خیاي دکنید که قبالً باکسی م ور  کردش ام کامذ 

برداصته از خداودد مسئ ت دمودم که بمن الهام دماید عواب س اواری 

دفراز اعغادها واوزبک ها به ان پس از آن درحضوره ار  نویسمب

این عادب سردار عبدالرحمن خان به دوست  » قرار ذیل دوصتم:

م ترم خودگریفن صاحب دمایندۀ دولت بریتادیای عظمی سالم عراوان 

بت آمی  صما وازاینکه سالماً وارد قته از وصوي مراس ه م  میرسادد 

  درعوابرمودش بودید م عوف گردیدممن صدش ام اظهار مسر  ع

مرقوم داصته بودید که از روسیه به چه قسم حرکت دمودش ام  که سوالی 

اظهار می دارم که من به اعازش ژدراي کاعمان عرمادفرمای دولت 

وارادش من ازاین اقدام عقط این است  روس از روسیه حرکت دمودش ام 

زیادش  د همراهی دمایم که دراین پری ادی واصکاال  زیاد از م ت خو

«والسالم 
 45

 

امیرمی وید :مراس ه مذکور را به آواز ب ند به عهت عساکر 

آیا عوابی که دوصتم ام پسند دارید یا : خودم قرائت دمودش سواي کردم

خیر،عواب داددد ماحاضریم ت ت عرمان صما به عهت حفاظت 

ن به چه مذهب]دین[ ومم کت حود عنگ دمائیم ولی دمیدادیم با سالطی
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مراس ه مذکور را  وقتی این عواب را پسندیددد قسم باید مکالمه کرد 

به م مدسرورخان دادم  م ارالیه بعد از توقف چهار روز از قندوز 

عازم کابل گردید  من هم به آهست ی به طرف چهاریکار درحرکت 

ً پیغام صفاهی هم به صاحب منصبان اد  یس مقیم کابل  بودم وضمنا

این مضمون که من به چاریکار می ایم که باصما قراری  عرستادم به

 گریفن  هجری قمری 1297عمادی الثادی ساي درکار ها بدهم  در ماش 

مرا وادارد به کابل  رعته  عنان  ودمجدداً کامذی بمن دوصته سعی دم

مردم میخواهند قبل  »س طنت را به دست ب یرم  درعواب او دوصتم:

واب سواال  ذیل را بدادند وسواال  به ازاینکه عازم کابل صوم ع

 قرارذیل است:

 حدود مملکت من تا کجاخواهد بود؟-1

 بود، دآیا قندهارهم داخل مملکت مذکورخواه-2

 ماند، آیا یک نفر انگلیسی درافغانستان خواهد-3

 دولت انگلیس توقع دارند کدام دشمن ایشان را دفع نمایم. -4

وعده میدهد که به من واهالی مملکت دولت انگلیس چگونه منافعی را - 5

 من عاید دارد،

  درعوض چگونه خدماتی توقع دارند؟ -6

عواب این سواال  را باید به م ت خود بدهم وقبالً از م ت خود 

آن صرایط و مع وم دمایم که تا چه اددازش می توادم دراین کار اقدام

آدها قبوي عهددامه را که پذیرعتن واعرای آن ممکن باصد به صوابدید 

«  خواهم کرد
46
  

 

 درچاریکار:امیرپاداشاهی اعالم 
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زمادی که از پنج یرواردچاریکارصدم تقریباً سیصده ار امیرمی وید ،

مازی عمع صدش بمن م  ق گردیددد صکرخداودد را بجاآوردم که 

اینقدرمردم مرا پادصاش آتیه خود می صناسند وهمه وعدش داددد که از 

مت دمودش با دولت بریتادیا عنگ خواهیم روی اخالص به صما خد

به آدها گفتم ل ومی ددارد با دولت بریتادیا بجن ید، زیرا که   دمود

 دمودش ادد قبوي س طنت کابلبه مرا دعو   اد  یس ها
 47

  

( تمام 1880عوالی 27مطابق هجری) 1297صعبان ماش  17روز در

راهی کردش همامیررا عهادی که از بدخ ان تا چاریکارسرکردش های 

  را داخل خطبه دموددد  پذیرعتند واسمش خودرا به پادصاهی او بوددد 

واین پادصاهی مصادف به روز پیروزی سردار ایوب خان برقوای 

(1880عوالی27=1297صعبان  17اد  یس درعنگ میودد بود)
 48

 
 

 :مذاکرات گریفن با امیر درچاریکار

پادصاهی امیر  وقتی گریفن دمایندۀ سیاسی اد  یس درکابل از

مج سی منعقدکرد و  ،گردیدمط ع درچاریکارعبدالرحمن خان 

ازامار  امیر عبدالرحمن خان به سرداران کابل وصاحب منصبان 

درچاریکار رعت و دستور اد  یسی خبرداد وخود به مالقا  امیر

 حکومت هند برتادوی را به وی چنین بیان کرد که :

لت هندوستان را درباب به من امر صدش است که عوابهای دو"

سواالتی که دمودش اید به صما ابالغ دمایم،اوالً درباب اینکه حکمران 

کابل با دولت های خارعه چه مناسبا  خواهد داصت؟چون دولت 

اد  یس اعازش دمیدهد دوي خارعه دراعغادستان حق مداخ ه داصته 

باصد واضح است که حکمران کابل میر از دولت اد  یس با هیچ 

کی داصته باصد، واگریکی از دولت ت خارعه دمیتوادد روابط پولیتدول
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های خارعه بخواهد دراعغادستان مداخ ه دماید ومداخ ه مذکور منجر 

به تعدیا  بی موعب دسبت به حکمران کابل صود، آن وقت دولت 

اد  یس حاضر خواهد بود از امیر اعغادستان معاودت دماید واگر الزم 

دعع دماید م روط به اینکه امیر م بوردرباب صود دولت مذکور را 

 روابط خارعی خود به صالح دید دولت اد  یس رعتار دماید 

 ً در باب مم کت اعغادستان به من امر صدش است اظهار بدارم  ،ثادیا

که تمام والیت قندهار به حکمرادی مستق ی تفویض صدش میر از 

خواهد بود  م اال  پ ین وسیبی که به تصرف خود دولت اد  یس 

ع یهذا دولت اد  یس دراین مسایل و در باب قراردادی که با امیر 

م مد یعقوب خان دادش است )منظور معاهدش گندمک
49
است( دمیتوادد  

  دولت اد  یس مایل یاتجدید مذاکراتی با صما بنماید  با این مستثن

است صما اقتدار کامل و مبسوط خود را بر اعغادستان چنادکه قبالً 

رای خادوادۀ صما داصته ادد، مست کم دمائید و در تصرف هرا  ام

دولت اد  یس دمیتوادد ب ما اطمینان بدهد، ولی از اقداماتی که خود 

 تان خواسته باصید به عهت تصرف هرا  بعمل آورید ممادعتی ددارد  

دولت اد  یس دمیخواهد درامورا  داخ ی این مم کت دخالت دماید 

دمیخواهند  که سفیری که اد  یسی باصد درهیچ واین را هم از صما 

عای اعغادستان اعازش اقامت دهید م ربه عهت سهولت مراودا  

متعارعی ودوستاده بین این دو دولت همجوار قرین مص  ت خواهد 

                                                 
49

حكومت برتانیه » (در ماده نهم آن قید شده بود: 1879می  26اهده گندمد )مورخ در مع - 

شهر هاي قندهار و جالل آباد و عالقه هایي را نه اننون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد 

نه تحت تسلط ‹ طبق نقشه ملحقه› تخلیه نرده و واپس میسپارد. به استثناي نرم، پشین و سیبي 

یه است، اما این سلطه دایمي نبوده و مالیات آن بعد از وضع مصارف داخلي و انتظام برتان

 (۶11، ص1)غبار، در مسیرتاریخ، ج« ساالنه به امیر افغانستان پرداخته خواهد شد. 
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بود که برحسب قرارداد یک دفر وکیل مس مان از عادب دولت اد  یس 

«درکابل اقامت دماید 
50
 

ی  به امیر خاطرد ان کرد که:" بهترین گریفن البته این را د

 وضعی که ]امیر[ دوستی خود را دسبت به دولت اد  یس ثابت دماید 

 این خواهد بود که با رعایای خودش که به اد  یس خدمت دمودش ادد به 

طور رأعت )مهربادی( س وک دماید "
 51

  

گریفن در همین دیدار اظهار میکند که عنراي رابرتس عازم 

ست و خودش با بقیه سپاش خود عازم پ اور می ردد و از امیر قندهار ا

میخواهد به کابل آمدش زمام امور را بدست گیرد  امیرکه دید اد  یسها 

از در مذاکرش و مصال ه پیش آمدش و آمادگی خود را برای تس یمی 

تخت س طنت به او و خروج خود از اعغادستان اعالم میداردد، او هم 

ی ی را میخواست، صرایط اد  یس را مبنی برقبوي که از خدا چنین چ

معاهدۀ گندمک و اینکه مرا در امور داخ ی آزاد ب ذارید، و به امور 

خارعی کاری ددارم، از چاریکار به کابل رعت و در یک مالقا  

پاد دش دقیقه ئی از دمایندۀ اد  یس گریفن تقاضا دمود تا سی عرادش 

که اد  یسها به عنوان مالیا  از  توپ موعود در صیرپور را با پولی

لک روپیه می د به او تس یم دمایند و  19مردم گرعته بوددد و بالغ به 

دی  ق عه های که اد  یسها در صیرپور ساخته بوددد، تخریب دکنند  
                                                 

50
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51
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کرده بود که میخواهد افغانهای خدمتگزار انگلیس را بشناسد تا به آنها  از سوی ماموران سوال 

وی اذیت وآزاری  نرسد، ولی درواقع هدف امیر این بود تا آنها راشناسائی کند وخود را از شر 

آنها نجات دهد. امیر بعد از گرفتن نام ونشانی آنها از انگلیسها، همه را بطورمرموزی از میان 

برداشت. مگر انگلیسها از طریق پیشخدمت امیر این راز را کشف نمودند که ترور تمام اجنت 

های شان به دستورشخص امیر صورت گرفته است، موضوع را به امیر گوشزد کردند، ولی 

 امیر همان پیش خدمت را نیزکه از اسرار ترور اجنتان انگلیس خبر داشت ، سر به نیست نمود. 
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ً با بقیه سربازان و  گریفن این خواهش امیر را قبوي دمودش  و متعاقبا

 ( 1880ری )دیمه اگست هج 1297اعسران خود در اوایل رمضان 

عازم پ اور صد 
 52 

است   در اصارش به آدهای که می ویندامیردست د اددش اد  یسامیر

اگر کسی مذاکراتی را که بین لیپل گریفن )مامور پولیتکی( :»مینویسد 

دولت اد  یس و]من[ صدش است بخوادد، به آسادی مع وم خواهد دمود 

د وپیش ازاینکه سرلیپل گریفن که     قبل ازاینکه امیرداخل کابل صو

را مالقا  دماید، مردم اعغادستان او را در م ل چاریکار به س طنت 

«قبوي دمودش بوددد 
53
  

ماش در صماي هندوکش مد  هفت امیر واقعیت اینست که 

اصتراک در عهاد برضد  مردم برایوترمیب مصروف ت ویق 

تخویف تهدید ووچه از راش از راش ت ویق چه توادست بود و هااد  یس

والیا  قته من وبدخ ان وعیض اباد وقندوز وب خ  میرها وبیگ های

بدون تردید   دتع خود ساخته بعد بسوی پروان وکابل ب رکت اعمطیرا 

امیر وقاطعیت صالبت وخود از توادائی عواسیس اد  یس ها توسط 

چون ودد ش بودبدست آورداطالعا  کاعی برای ادارش اعغادستان 

آبرومنداده از اعغادستان خارج صودد، دامه ای به امیر  میخواستند

عویا از زبان خود او به اعغادستان او را  آمدن هدف وع ت دوصتند و 

بسیار زددادی وساي دیمه  12مد  صددد وامیر دی  که در روسیه 

دیستند استوارمیدادست که روسها در دوستی توهین وت قیر صدش بود و

دد ودر آیندش دی  با مردم مردی کردامیر صیرع یخان دادسبت و

 عواب مناسبی به دامه اد  یسها داد و کرد، اعغادستان دامردی خواهند
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آرزومندی خود را برای مذاکرش با دمایندش سیاسی اد  یس خاطرد ان 

مبنی  ازگریفن دامه ای گرعت وقتی به چاریکار رسید بار دی رو کرد 

سواالتی از گریفن صود امیربراین که بیاید وس طنت کابل را تس یم 

امیر  دمودازخودش اد  یس  ادتظارا  دربارش ق مرو س طنت خود و

از تاصکند به کمک اد  یس ها صور   اواین صایعا  را که آمدن 

گرعته  است، یا اد  یسها از روسها تقاضای عرستادن او را کردش باصند 

ست است ،همه را تردید میکند ومی وید که این صایعا  هم ی دادر

 وحتی اد  یسها تا رسیددم به پروان گمان میکرددد که من گماصته

ام  درحالی که واقعیت اینست که  من براثر تقاضای خود روسها 

اعغادها از تاصکند عازم اعغادستان صدم وچون اد  یسها از سوی م ت 

ومردم اعغادستان از هرسو ت ت ع ار قرار داصتند، برای اینکه 

 با من وارد مذاکرا  صددد  دد،خارج صواعغادستان  زابطورابرومندی 

خالصه سیاسیون اد  یس او را که مرد آهنین وبا ارادش بودبا 

صرط قبوي وابست ی سیاست خارعی به اد  یسها و پذیرعتن معاهدش 

گندمک وآزادی کامل در سیاست داخ ی به پادصاهی اعغادستان قبوي 

 کرددد  
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 فصل دوم

 

 ر عبدالرحمن خان و اعادۀ نظم و امنیت در کشورامی

 

 

 پادشاهی که جای خوابیدن نداشت:

هن امی که امیر عبدالرحمن خان به تخت س طنت کابل ع وس 

کرد، صیرازۀ دولت در اعغادستان ازهم پاصیدش بود  خ ادۀ دولت خالی 

و از اردوی م ی خبری دبود  ک ور ده تنها به بخش های مج ا ازهم 

دست مدعیان قدرتمندی چون سردار ایوب خان و سردار و در 

صیرع یخان و سایر  عیوداالن مرک  گری  قرار گرعته بود، ب که از 

این عهت که امیر به عنوان دوست اد  یسها مورد تنفر مخالفان وطعن 

و لعن روحادیون و مالیان و هواداران سردار ایوب خان قرار گرعته 

ش بوددد، دی  در وضعیت دصواری قرار عتوای کفر او را  صادر کرد

 داصت  

امیر مینویسد:" در خ ادۀ س طنتی دیناری موعود 

دبود که مواعب ق ون یا دوکرهای دولتی )مامورین 



 61                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

دولتی( دادش صود، ده عقط همین ع ت بود، ب که خ اده ابداً 

وعود دداصت  مالیا  مم کت را قبالً صیرع ی خان و 

  یس یا بطور مساعدش م مد یعقوب خان و ل کر اد

گرعته بوددد یا یک ساي و دو ساله را پیش از وقت 

دریاعته داصته بوددد  از این عهت دمیتوادستم مالیاتی 

]ازمردم[ اخذ دمایم ]عالوتاً[ هرا  از مم کت من مج ا 

صدش ت ت حکمرادی م مد ایوب خان بود که مردم را به 

ر[ مخالفت من ت ریک مینمود و به عهت عنگ ]ل ک

تهیه می دید  اد  یس ها قندهار را به سردار صیرع ی 

خان تفویض دمودش بوددد که در آن وقت والی قندهار بود 

و م ارالیه هم از یک طرف مردم را م رک بود که با 

او صامل صودد  در میمنه حاکم آدجا موسوم به دالور خان 

به مخالفت من م غوي عساد بود  در خود مم کت به سبب 

لی پادصاهان سابق یعنی صاش صجاع  و صیرع ی خان کم حا

و م مد یعقوب خان، هر سرکردش و سید و مالیی خود را 

حاکم باالستقالي می فتند و از رعایا پوي اخذ مینموددد  

حامیان خادوادۀ صیرع ی خان در کابل و مال های بی ع م 

ومازی هایی که عقط اسم صان مازی بود و مردم آدها را 

ی فتند، مردم را به مخالفت من برمی اد یختند "تازی" م

و می فتند من کاعر هستم، زیرا که دوست اد  یس ها می 

باصم و آدها کاعر هستند، لهذا هرمس مادی باید با من عهاد 

کند "
54
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امیرعبدالرحمن خان، دولت آدروزی اعغادستان را به بامی 

و ده دیوار و ده ت بیه میکند که ده درخت داصته باصد، ده گل و سب ش 

دروازش و آد اش باغ دامیدش صود  امیر می وید:" دولت اعغادستان به 

عینه همان حالت را داصت که هرچه الزم بود ولی وعود دداصت " 

بطور کل  وضع چنان مایوس کنندش بود که حتی خود امیر برای بود و 

 باش خود عایی دداصت  امیر در تاج التواریخ چنین می وید:

که پادصاش مم کت هستم، در موقع ع وس به تخت من » 

س طنت دچار این م کل صدم که خاده بجهت سکودت 

دداصتم، چرا که عمارا  باالحصار را که خادۀ اعدادی 

من بود، ل کر اد  یس خراب کردش بود و دی ر خادۀ 

ً آدجا  موعود دبود  خادۀ کرایی هم پیدا دمی صد که مؤقتا

کمتر حتی هیچ دیدش د دش است  بمادم  بخیالم در تواریخ

 که پادصاش برای خوابیدن اتاقی دداصته باصد و تا زمادیکه 

عمار  تازش به عهت خود بنا دمودم، در چادر )خیمه( و 

خاده های گ ی ماي رعایا عاریه می د ستم 
55
» 

امیر به خوبی میدادست که برقراری دظم و دسق در ک ور و 

اقوام و خوادین اکثراً هوادار مطیع ساختن مدعیان س طنت وسران 

سردارایوب خان بدون داصتن یک اردوی قوی و یک صبکۀ وسیع 

استخباراتی کاری بسیار دصوار و دا ممکن است، پس قبل از هر چی  

دی ر امیر به عکر تأسیس این دو دهاد امنیتی اعتاد  ایجاد و تقویت 

ک ور  اردو و بدست آوردن اطالعا  از وضعیت مخالفان در سراسر

به پوي دیاز داصت و امیر باید منابع تهیۀ این پوي را تدارک میدید  این 
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منابع درحالی که خ اده خالی بود از کجا مهیا صدش میتوادست ؟ طبعاً 

مردم ی اده منبع چنین عوایدی صمردش می ددد  برای این منظور امیر 

از مجبور به ت صیل مالیا  های عقب اعتادش و قروضی صد که مردم 

دولت گرعته و دپرداخته بوددد  همچنان امیر مجبور صد مالیا  

اراضی و مالیا  مواصی و مالیا  گمرکا  و سایر مدارک عایداتی 

را باال ببرد ولو که باعث داخوصنودی بی تر مالکان و مالداران و 

پی ه وران می ردید، ولی چارۀ دی ری دداصت  البته یک منبع دی ر 

 ود که ساالده  از اد  یسها دریاعت میکرد عواید امیر پولی ب

امیر مینویسد:" پس از ع وس به تخت س طنت 

اعغادستان، درهر صهری که در این وقت ت ت حکمرادی 

من بود مامورین و اصخاص خی ی با کفایت و قاب یت را 

مقرر دمودم و این مامورین قرار ذیل بود: یک دفر حاکم 

یک دفر مفتی، یک با من ی و اع ا، یکنفر قاضی با 

دفرکوتواي )پولیس( با عمعیت پولیس و اع ای ادارۀ 

رهداری یعنی پاسپور ، ادارۀ تجارتی با اع ای مج س 

تجارتی و ادارۀ مالیاتی و دخل و خرج والیت و ادارۀ 

گمرک و قوای عسکری که به عهت م اعظت مم کت 

الزم بود "
 56

 

ان به ق مرو امیر هم مان با عرستادن حکام و ماموران کارد

حاکمیت خود، دست به ایجاد صبکۀ عاسوسی زد تا اوضاع والیا  و 

روش کارمندان او را در امر ادارش بدون وقفه به او گ ارش بدهند  

پس از اددک مدتی او بسرعت دصمنان خود را در ق مرو حاکمیت خود 

صناسائی و تصفیه دمود و دوستان خود را بخود د دیک تر کرد، ب که 
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ورزید تا اقتدار دولت خود را روز تا روز توسعه دهد و از تالش 

بخ های پراگندش و متفرق، ک وری واحد و منضبط و با امن بسازد 

که ساخت  همین سیاست مدبرادۀ او باعث است کام دولت مرک ی 

 اعغادستان گردید  

امیر می وید:"چون در مم کت حالت یامی گری ظاهر 

خفییاده مقرر داصتم که بود، عاسوس ها و مفتش های م

هرچه بین مردم واقع می ود به من گ ارش دهند  به این 

قسم با دالیل کثیرش آدهایی را که وعادار و دوست بوددد 

دریاعتم و با اینها بطور مهرباداده س وک دمودم، ولی 

اصخاصیکه خیاال  خصماده داصتند و م رک عتنه و 

متعصب و عساد بوددد کامالً سیاست دمودم  مالهای 

رؤسای سرک ی که با خادوادۀ صیرع ی خان متوعی 

هواخواهی )منظور همنوائی با سردار ایوب خان( 

داصتند، سرح قه و بدترین مقصرها بوددد  با اینها 

برحسب حرکا  صان رعتار دمودم، بعضی از آدها را از 

مم کت تبعید کردم و بعضی به عهت حرکا  داصایستۀ 

همۀ این اوقات تها رسیددد  خودصان به بدترین سیاس

بکلی مصروف کار بودم. تمام مراسالت را بدست خود 

مینویشتم، زیرا که در این کار به دیگری اعتبار نداشتم.
 

"
57
 

 امیر به دو دکتۀ مهم اصارش کردش می وید:

خی ی اهمیت داصت که م تاج به توعه  فقره" دو 

مخصوص بود  از این عهت توعه مخصوص خود را 
                                                 

57
 206تاج التواریخ، ص- 



 65                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

این بود که پوي دقد  فقرۀ اولن کار میکردم  صرف ای

عهت مواعب ل کر و دی ر اخراعا  دولتی موعود 

این بود که اس  ه و قورخاده )مهما (  فقرۀ دومدداصتم  

 و ذخیرش حربیه دداصتم 

در عقرۀ اوي چنین اقدام کردم که ضرابخاده تأسیس دمودم 

که  که توسط من نه های دستی، دقرش سکه می زددد، زیرا

عهت این کار ماصین دداصتم  دولت اد  یس پولی به من 

دادش بود که در ضرابخادۀ ک کته سکه ]ضرب[ صدش بود، 

حکم دادم که این پوي را آب دمودش صدی صش عیار مس 

داخل کردش مجدداً روپیۀ کابل سکه ب دند و دی  به 

مامورین خود حکم دادم که دقرش از والیا  خود خریدش و 

مس ]درآن[ داخل کردش روپیه سکه ب دند  به  آب دمودش،

این قسم منفعتی حاصل دمودم وعالوش براین حکم دادم 

مبالغی را که در زمان حکومت سابقه مردم قرض گرعته 

بوددد یا تاراج کردش بوددد به خ اده مسترد داردد و دی  

مبالغ دی ری را که دولت اعغادستان به عهت مخارج 

د پس بدهند  زیرا که این مبالغ را به رسمی به آدها دادش بو

تصرف خود د اش داصته به مصارف دی ر رسادیدش بوددد  

بعد از این اعالن عمومی اکثر مردم پولهایی را که 

مدیون بوددد مسترد داصتند و به عهت اینکه بقیه پوي را 

از اصخاصی که دمیخواستند مسترد داردد وصوي دمایم، 

ها دستورالعمل دادم که مامورین مقرر داصته به آد

مقروضین را مجبور دمایند قرض خود را بدهند و دی  

م اسبین را مقرر داصتم م اسبا  را مالحظه دمایند و 

 مواظبت کنند تمام مالیاتی که درم ل ماددش وصوي صود 
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به عهت اینکه مم کت را از مخاطرۀ امت اش و 

در عنگ م فوظ بدارم حکم دادم ذخایر حربیه و آذوقه بق

کاعی عمع دمایند و ماي به عهت حمل و دقل  ابتیاع کنند 

و دی  چی ی که متع ق به عساکر است مرتب دمایند  به 

این قسم به عهت اتفاقی که بغتتاً حادث صود حاضر بودم 

و به عهت پی رعت  اصکاي ثادوی، یعنی عدم ادوا  

حربیه هر قدر کارگر ممکن بود عراهم آوردم که تفنگ 

توپ و گ وله بری دد و ع نگ )کارتوس( با  بسازدد و

دست بسازدد، چرا که درمم کت اعغادستان ماصین دبود، 

ولی کارخاده های دستی که عدم ت ت ریاست پدرم و 

دظار  خودم دایر کردش بود، هنوز هم در کابل دایر بود، 

ولی ع یی بوددد  چون حالت کارخاده ها مغ وش صدش 

دمودش وسعت دادم و دی  به بود  آدها را مجدداً مرتب 

مامورین خود حکم دادم هر قدر ادوا  حربیه که بتوادد 

از اهالی مم کت که اس  ه و قورخاده را تاراج کردش 

بوددد یا به عهت عروش ذخیرش داصتند ابتیاع دمایند "
 58

 

به این طور بعد از مد  ق ی ی که الزم صد به 

گ وله  عنگ با]سردار[ ایوب خان بروم پاد دش ه ار

داردجک اگرچه تا اددازش ای معیوب و ضایع صدش بود 

ابتیاع دمودم و دی  اس  ه و آال  حربیه هم به همین قسم 

ت صیل و این تدبیر به عهت مم کت خی ی داعع ثابت صد  

بعد م غوي ادتخاب دمودن چند دفر صاحب منصب 

دظامی ممتاز از عساکر صیرع ی خان متوعی گردیدم و 
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حب منصبادی را که ت ت حکم من قبل از دی  تمام صا

عراری صدن ]به بخارا[ خدمت کردش بوددد احضار دمودش 

و به این قسم ل کر زیاد و قوی در مد  ق ی ی ت کیل 

 دادم 

      قرار دادم هرکس مایل داخل صدن دظام و مایل 

خدمت دظام باصد به میل خود قبوي خدمت دماید  در 

عوج مریض خاده دایر هرم  ی معسکر و به عهت هر 

دمودم که سربازهای مریض و زخمی را معالجه دمایند  

دی  مکاتب به عهت تدریس سربازها دایر کردم  بجهت 

مساعرین، مست فظین در راش ها مقرر دمودم  و به تجار 

مم کت اطمینان دادم که بدون بیم در راش ها عبور و 

که دخوي مرور دمایند و هر گوده ت ویقا  به آدها دمودم 

و خروج )واردا  و صادرا ( ماي التجارش را ترقی 

بدهند  مهندسین دولتی را مقرر داصتم که راش هارا بسازدد 

و کاورادسراها بنا دمایند و همه قسم ادتظاما  الزمه را 

عهت راحت و حفاظت مساعرین عراهم کنند تا مردم مرعه 

ال اي و در امنیت باصند "
59
 

 

 سردار ایوب خان: ر وجنگ باسوقیات امیر به قندها

 امیر مینویسد:  

"وقتی به تخت کابل ع وس دمودم، ابداً راحت دداصتم و دچار 

اصکاال  گوداگون بودم  حاال دخستین عنگ سخت من به مخالفت 

اقوام و رعایا و اهالی وطنم صروع ]می[ گردید  هنوز بخوبی در کابل 
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ودم که مجبور به متمکن د دش بودم و عرصت تهیۀ دظامی دکردش ب

رعتن به عنگ صدم  بعد از اینکه م مد ایوب خان از اد  یس ها 

]برهبری عنراي رابرتس[ در عنگ قندهار صکست خوردش بود، 

اوقا  خود را صرف تهیه عنگ میداصت و عمعیت خی ی زیاد عمع 

«دمودش ازهرا  بطرف قندهار رواده صد      
60
 

 ادستان بدون قندهار مثل  به دظر امیرعبدالرحمن خان س طنت اعغ

صورتی است که بینی دداصته باصد و یا مثل ق عه ای است که دروازش 

 دداصته باصد  

 امیر می وید" من صخصی دبودم که در ادظار م ت خود را عبون 

و کم عرئت ع وش دهم یا از تصرف پایتخت اعدادم مخاطرش ای در 

«خاطر داصته باصم 
61
  

 

 وند:فاتح می سردار ایوبخان

سردارایوبخان عرزددامیرصیرع یخان 

وپسرعم امیرعبدالرحمن خان بود  

سردارایوبخان عاتح عنگ میودد در عنگ 

عنگ میودد  دوم اعغان واد  یس بود 

بخش مهم و سردوصت ساز عنگ دوم 

اعغان و اد  یس است که ه ت ماش بعد از 

قیام کابل و حومه، درمرب ک ور، در 

سردار ایوب خان مازی بسر آوردش صد که  دصت میودد در ت ت قیاد 
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« عنگ میودد»به پیروزی اعغادها و صکست اد  یسها ادجامید و به 

 صهر  یاعت    

قبل از روبرو صدن قوای اد  یس ت ت سرکردگی وهدایت 

عنراي بوروز با قوای سردارایوبخان در دصت میودد )ک کنخود 

قوای خود که از  حالیه(، سردار صیرع ی خان والی قندهار در رآس

طرف اد  یسها تجهی  صدش بود تا گرصک پیش رعت و در کنار 

رودخادۀ هیرمند منتظر قوای سردار ایوب خان مادد  اما در اولین 

حم ۀ قوای سردار ایوب خان به قوای صیرع ی خان اکثر دیروهای 

قندهار به قوای سردار ایوب خان پیوستند و سردار صیرع ی خان قبل 

صم یر خود را از دیام بک د، صکست خورد و مجبور به از اینکه 

 عقب د ینی صد  

قوای اد  یسی هنوز تا میودد درسیدش بوددد که خبر صکست قوای 

سردار صیرع ی خان را در کنار ه مند )گرصک( گرعت و بدادسو 

مارش دمود  دیری د ذصت که قوای اد  یس در د دیکی قریۀ میودد 

ب خان ت ت عرمان صاش آماسی خوصدي خان با سوارش دظام سردار ایو

میالدى بود که دصت میودد در 1880عوالى 27رو برو صد  آن روز

زیر آعتاب سوزان چون کورش حداد گرم و توان عرسا بود  رزمندگان 

اعغان ابتدا با توپخاده بر دصمن آتش باری دموددد که با عواب متقابل 

پیادش دظام اعغادی به  توپخادۀ دصمن پاسخ دادش صد  در حوالی ظهر

حم ه آماز کرد  هرچند این حم ه از سوی اد  یسها دعع صد، اما 

بعد از ظهر اعغادها باز حم ه کرددد  توپخادۀ دصمن ت فا   2بساعت 

سن ینی به اعغادها وارد کرد، در ل ظاتی که پ ه عنگ به دفع دصمن 

ک لندى ی» سن ینی میکرد، یک دوصی ۀ اعغان بنام ماللى با سرودن 

کاردامۀ اعتخار براد ی  آعرید و در تن اعغادهای صکست « پ تو 

خوردش روح  و روان تازش دمید و صکست آدان را به پیروزی بر 
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دیروی دصمن اصغال ر مبدي کرد  گویند ماللى دوصی ش ایکه با م ک 

آب در میدان عنگ به مبارزین آب میداد، داگاش چ مش به پرچم دار 

گرعت و پرچم از دستش بر  هدف گ وله دصمن قرار اعغادى اعتاد که

زمین م تید   دوصی ش ماللى م ک آب را بر زمین گذاصت و دویدش 

پرچم اعغادى را ب ند کرد و آدرا به اهت از در آورد و این لندى ) سرود 

 عولک وریک( را با آواز ب ند خوادد: 

 که په میــــــونــد کې شهــیـد نه شوې

 ې ننګۍ ته دې ســاتینهخدایږو اللیه ب

 ) اگر در عنگ میودد صهید د دى، بخداکه ، براى بى دن ى زددش خواهی بود!(

 

از صنیدن این بیت دوصی ۀ عوان که عریاد مقاومت در برابر 

دصمن را با تکان دادن پرچم م ى سردادش بود، حمیت اعغادها ت ریک 

د که صد و خون میر  در رگ و صرائین مبارزین چنان بجوش آم

بدون ترس از مرگ، همه از سن ر هاى خویش بیرون عستند و بر 

ق ون دصمن یورش برددد و درحالى که با ص یک توپ هاى دصمن 

عن جویان اعغان مثل برگ درخت روى هم در دصت میودد مي 

ریختند، اما تا گرعتن سن ر دصمن به پیش تاختند تا آدکه دصمن از 

 ح دصیب اعغادها صد  سن رهای خود پا بفرار دهاد و عت

عرهنگ از قوي یکنفر صاحب منصب اد  یسی، در دامۀ خود به 

» خادوادش اش منظرۀ میدان عنگ میودد را اینطور تصویر میکند: 

تباهی ب رگی رخ داد، بیرقها، د ادها، آال  موزیک و تمام بنه 

مهما  ما بدست دصمن اعتاد که تعداد آن به سی دش ه ار دفر یا بی تر 

آن بالغ می د و ازهرطرف مارا احاطه کردش بوددد  آدها ع  ه را از 

توپ داصتند، درحالی که تعداد توپ های ما  34سرتا پا اصغاي دمودش 

تجاوز دمیکرد        گرما و ت ن ی طاقت عرسا بود  پس از آن  8از 
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که صفوف ما درهم صکست، من سه بار از خست ی بر زمین اعتادم 

با خوف و ده ت در حاي عرار بود  کپتان ما به  درحالیکه دیروی ما

قتل رسید من بدواً در بین دو دفر سپاهی هندی اعتان و خی ان راش می 

پیمودم بعد یک دفر سوار مرا ردیف خود ساخت و باالخرش درحالی 

که قوایم بک ی به ت ی ل رعته بود، باالی یک توپ عا گرعتم  صب تا 

تش دسته عمعی رعیمنت های ما دصمن صبح ما تعقیب می صدیم       آ

را موقتاً متوقف ساخت اما قوای بومی صکست کرد و بعد ازآن خوف 

و ده ت همه را عرا گرعت   من تصور کردم که راش بازگ ت ما 

«بریدش صدش       
62
 

 

  
 1880سپاه انگلیس درجنگ میوند       ماللی میوند غازیان را فرامیخواند

                                                 
62

 373، ص 1فرهنگ، افغانستان در پن  قرن اخیر،ج - 



 72                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

   
   لیس در حال فرار و آشفته حالیسواره نظام انگ

 Richard Caton Woodville   اثر 

 

داکترع ی احمدعاللی)مولف تاریخ دظامی داد مند اعغان 

اعغادستان( درمورد ترکیب قوای اعغادی واد  یسی مع وما  دقیقتری 

قوا به  نیا بیبر اساس منابع دست اوي ترک »ارایه کردش مینویسد:

از   1880عون   لیش اعغان که در اواراس ارت دربود: لیصرح ذ

قرار داصتند  در  ی یو قبا یدظام یهرا  حرکت کرد، رهبران مس ک

تاج م مدخان  ،یهللا خان لوگر ظیساالر( حف بیآدها عنراي)دا انیم

خان م ورش  وبیداب خوصدي حضور داصتند که به ا یو لو ییم  ا

ش و توپخاده بود  سوار ادش،یپ یروهایمت کل از د یداددد  ق ون و یم

مجه  به تفنگ برچه  یروید ۴100مند منظم با  9صامل  ادشیپ یقوا

 صدش بوددد: میلوا تنظ 3مندها در قالب  نیدار بود  ا

 راخور،ی(، مکیتاج م مد خان )تاع یاوي، به عرمادده یلوا •

سرباز بود که  ۵00 یدارا کیهر  ،یکاب  ادةیپ یمت کل از مندها

 صد  یدفر م 1۵00عمعا 
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خان)پ تون( که صامل دو مند  دايیس یدوم، به عرمادده یلوا •

 ۵00 یدارا کیصد و هر  یم یمند دامنظم قندهار کیو  یمنظم کاب 

 تن بود  1۵00سرباز عمعا 

سه مند  ی( داراکیمفارخان )تاع یسوم، به عرمادده یلوا •

دفر  1100سرباز و عمعا  3۶۶ یدارا کیبود که هر  یهرات ادةیپ

  بود

( مت کل عیاهل ت  -کایعبدالرحمان )ر یسوارش به عرمادده یلوا

 دفربود 900عمعا  ،یدفر 300مند سوارة  3از 

( صامل قطعة یاحمدگل )کاب  یتوپخاده به عرمادده یروی  د

)قاطردار( و چهار قطعة توپ ص را )اسپ دار( بود که هر  یکوه

ضرب  30و  ،یتوپچ ۵00عمعا  ،یتوپچ 100 یاز قطعا  دارا کی

 توپ مت کل بود 

 ۵00و ازبک و  یسوار هرات 1۵00دامنظم مت کل  یروهاید 

 بود   یسوار دراد

   دیرسیعن جو از تمام درعا  م 7۵00به  روهاید نیتعداد  ا 

بوددد، و  دشیبر یرع یکه از سپاش سردار ص ی یسوار قبا ۵00بعداً 

خان  وبیدر عراش به ق ون ا  ید ادشیدامنظم پ یعن جو 1000

در طوي حرکت  یو مردم م   ی یقبا نیاز مبارز یاری  بسوستندیپ

   وستندیپ یق ون و هب وددیخان از هرا  به م وبیا

کهنة  یتفنگ ها ایو  یم   ییابتدا یبه سالح ها انیماز

داصتند و   شیو د ریاز آدان صم  یاریمجه  بوددد  بس ییدهادپراروپا

سعاد  حضور در  ایو  متیمن دیبدون سالح بوددد و عقط به ام ای

 سندگانیاز دو یخان راش اعتادش بوددد  برخ وبیعهاد به ددباي ق ون ا

زدش ادد که  نیتخم  یه ار دفر د 1۵را تا  انیزما نیتعداد ا یسیاد  

   دیآ یبه حساب م  یمبالغه آم یرسم تیروا نیا
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 یبرتر یسیاد   ادةیپ یسبک، مندها یل اظ سالح ها از

 ۶۶اعغان به دست آوردش بوددد  مند  ادةیر سربازان پب یریچ م 

از مودي  یهند ادةیبود و مند پ یهنر-ینیمارت یمس ح به تفنگ ها

 یبرخوردار بود؛ مند سوارش تفنگ ها دریاسنا یتر تفنگ ها یمیقد

 یبرتر یهنر-ینیمارت یهاداصت  تفنگ  دریکوتاش و سبک اسنا

تفنگ با برد  نیبود  ا دشی بخ یسیاد   یبه قوا کیتکنولوژ ریچ م 

توادست که در  یمترمیم  11.۴متر و با قطر )چاپ(  ۴00متوسط 

 یاز تفنگ ها یمودل دری  اسنادیدما کیبار ص  1۵-12 قهیدق کی

کرد و با  دایبود که به تفنگ تهپُر ت وي پ 18۵3دهادپر ساخت 

بار با برد  10تا  قهیتوادست که در هر دق یم متریم  1۴.7رقط

 یبه گوده ا یسیاد   ادةیپ یروهای  ددیدما کیمتر ص  ۴00سط متو

 کیص   یمتر د 2000با برد  یبودددکه در ساحه آت بار دشیآموزش د

 توادستند  یم

  دینفیدهادپر ا یبا تفنگ ها یکاب  ادةیمقابل، پنج مند پ در

بار  3تا  2 نیب قهیمجه  بوددد که در هر دق 18۵3بورساخت 303

دست  یتفنگ ها یو قندهار یهرات یتوادست  مندها یکردش م کیص 

تفنگ  یمترکه بر اساس مودي ها 300با برد متوسط  یساخت م  

 یروهایکرددد    د یبود، حمل م شصد دیتول دریو اسنا  دینفیا یها

تاور، براون  یمیقد یدهادپُر چخماق یدامنظم مجه  به ادواع تفنگ ها

به  سیاوي اعغان و اد   )که احتماال در عنگ کیو برادسو سیب

با حداکثر  یاعغاد ییدهادپر ابتدا یتفنگ ها ایگرعته بوددد( و  متیمن

مجه  بوددد     قهیدر هر دو دق کیص  1متر و  100تا  ۶0برد متوسط 

به دفع  1به  8سبک  یسالح ها ثیرو، تناسب قوا از ح نیاز ا

 بود  یسیاد   ادةیپ یروهاید
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 یبا توپ ها ژشیبه و ،یتوپخاده بهتر حاي ق ون اعغان از نیا با

با سد ورخ دوع آرمسترادگ  یادچ 3و بغ پُر یپودد 12موثر  ی یخ

بود   قهیدق کیبار در  ۵توپ ها حداقل  کیبرخوردار بود  تعداد ص 

 12تا  ۶ضرب توپ ص را ) 1۶همچنان، توپخادة اعغان صامل 

صامل  یسید  ورخ بوددد  توپخادة ا  سد ی( که همه ادها توپ بیپودد

 12و  ۶سدورخ   یتوپ ب ۶و  یپودد 9توپ دهان پر با سد و رخ  ۶

اعغان با توعه  انیتوپخادة عن جو تیدبرد موثر انیبود  در عر یپودد

 یتوادستند که توپ ها تیو در دها اعت،ی شیاع ا وستهیپ یبه مادور ها

 دبرد نیقرار دهند  در ا ییایتادیبر یخط قوا یمتر ۵00خود را در

 «کرد  فایرا ا یتوپخاده دقش مس ط

 بدست  آقای داکترعاللی تعداد ت فا  هردوطرف عنگ را چنین

مط ب ذکر صدش  نیا لیکه در ذ یم رم برتادو یاسناد رسم »میدهد:

که صامل  دهدیدفر د ان م 17۵7را  ایتادیبر یاست تعداد ک ت ان قوا

 هعم تن  ۴۵۵اعراد خدمت و  331سرباز و اعسرم ارب ،  971

صد  تعداد  یزخم  یدفر صان د 17۵صد   یادتقاال  و ساربادان م

ت فا  صامل از دست  ری  ساودب نیاز  تریم ارب و خدمت ب انیزخم

 وانیراس ح 2۴2۵تفنگ،  لیم 1000دادن هفت ضرب توپ، 

تفنگ و  یه ار مرم 278اسپ ، 200از   تریاز ب  تریبارکش، ب

سرباز  12۵0بل، ق ون اعغان صد  در مقا یضرب گ ولة توپ م ۴۴8

 (1سرباز دامنظم را از دست داد ) 1۵00 یال 800منظم، و 

بالغ بر  ایتادیحکومت بر یبرا یعنگ بطور ک  یمال هنیاماه 

ارتش  یاز مند ها یپودد بود که در اثر آن، برخ ونی یم 20

  همچنان، دددیمن ل گرد یهندوستان به خاطر کاهش مصارف مال

را مت مل  ینیسن  یو ماد یعنگ ت فا  ادساد نیر ادر اث ایتادیبر

 یم یصامل اعراد ک ته و زخم هک ور ک نیارتش ا ی  ت فا  ک دیگرد
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از  یریصود و به صکل چ م  یزدش م نیه ار دفر تخم ۵0 د،یگرد

ک ور کاسته صد  دگرواي  نیماهر ارتش ا ی یصاحب منصبان خ

کردش است که  دیدفر ق ه ار ۴0( تعداد ک ته ها را 2هادا ) یبرتادو

بر  یراد ریو ریعنگ تاث نیاعراد خدمت باصند   ا دیآدها صا تیاکثر

 یدر صماي مرب هند بر عا سیبارکش ارتش اد   وادا یح لیخ

 ه ار راس بود  90ت ف صدش  یگذاصت  تنها تعداد صترها

1 .General Staff India 1940, Military Report (classified), 

Afghanistan, Part I-History, Ref No. D. 46720, P. 62; The 

Second Afghan War, 1878-1880, Official Account, pp. 526-528) 

2 .Hanna, Colonel H. B. Afghan War 1878-79-80 Its Causes, Its 

Conduct and Its Consequences, Westminster, Archibald 

Constable & Co. 1899» 

 (2021جوالی  liJala Ahmad Ali 28 داکترجاللی  برگه فیسبوک )برگرفته از

 

پس از این پیروزی سردار ایوب خان دصمن را تا قندهار تعقیب 

کرد و صهر را ت ت م اصرش در آورد، اد  یس ها دست به حی ه زددد 

و قوماددان قوای اد  یس سنت عان در قندهار به د د بیوۀ سردار 

رحمدي خان که او را مادر خواددش گفته بود، رعت و اورا به د د 

دار ایوب خان عرستاد تا برای خروج اد  یسها از صهر بدون عنگ سر

خان هم به احترام وساطت بیوۀ چهل روز مه ت بدهد  سردار ایوب 

پدرش این مه ت را به اد  یس ها داد  اما عنراي رابرتس در  عم

( با قوای دش ه ار دفری مجه ی 1880اگست31-9روز) 22ظرف 

و در اوي سپتمبر بطور داگهادی بر  خود را از کابل به قندهار رسادد

قوای سردار ایوب خان که در کوتل بابا ولی در صماي مرب قندهار 

موضع گرعته بود حم ه برد  پس از دبردی مختصر اما صدید که در آن 

قوای م مد ایوب خان مرداده رزمیددد، باالخرش مقاومت اعغادها درهم 

خان با تنی چند صکست و به هرطرف متفرق صددد و سردار ایوب 

https://www.facebook.com/aajalali?__cft__%5b0%5d=AZWzaS3C-4Ol8_3NAKEnDMgOOlMnge1w9UZVuSAqQa7clpkGCBpR7BioNPdFwbno4yrxhNmy0sx2sg1wRuXOK2XjdgOIY6pOwOBW28nhBpELTHOzHl3hd78owE1bM08H1E8&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
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دوبارش به هرا  رعت و در تدارک ل کر برای حم ه مجدد به قندهار 

گردید
63
  

 

 :خان  سردارایوب باآهنین امیرنبرد

،هردوپسران عمو بوددد وسردارایوبخان امیرعبدالرحمن خان 

که برای تصرف قندهاربا هم زورآزمائی کرددد وعن یددد وسرادجام 

وقندهار  ردارایوبخان را صکست دادسدیروهای امیرعبدالرحمن خان 

   را متصرف صد

اعتراف میکند که صرایط از هر ل اظ  امیرعبدالرحمن خان  

برای پیروزی سردار  م مد ایوب خان در تصرف قندهار عراهم بود  

م(، اد  یسها 1881هق )اواخر اپریل 1298در اواخر عمادی االوي 

ان اطالع داددد که آدرا قندهار را تخ یه کردش به امیر عبدالرحمن خ

متصرف صود  امیر ابتدا سردار هاصم خان  و سردار صمس الدین خان 

را برای تصرف قندهار موظف دمود و سپس برای عنگ با سردار 

 ایوب خان در رأس ل کری حرکت کرد 

 امیر مینویسد: 

ه ار سرباز تربیت صدش ت ت حکم صاحب 12" ایوب خان 

حسین ع یخان سپهساالر، دایب حفیظ " منصبان ]مجرب[ ذیل داصت:

هللا خان، دایب ساالر عنراي م مد خان والد ارسالن خان م جائی، 

سردار م مد حسن خان، سردارعبدهللا عان پسر سردار س طان عان ) 

دواسۀ دختری امیر دوست م مد خان( سردار احمد ع ی خان پسر 

اری، سردار م مدع ی خان، دورخان، سردارعبدالسالم خان قنده

قاضی عبدالسالم خان پسر قاضی م مد سعید )ع ومی(  ]سردار[ 
                                                 

63
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م مد ایوب خان، موسی عان پسر ]امیر[ م مد یعقوب خان را با 

خوصدي خان لویناب و چند ه ار سرباز درهرا  گذاصته بود "
64
 

امیر عالوش میکند که "سردار صمس الدین خان و سردار هاصم 

را داصتند اصخاص ذیل را به خان که از عادب من حکومت قندهار 

مقاب ۀ ل کر سردار م مد ایوب خان مامور دموددد: مالم حیدرخان 

توخی سپهساالر، سردار م مد حسن خان پسر سردار خوصدي خان 

قندهاری، قاضی سعدالدین خان ]ع ومی[  این اصخاص با هفت عوج 

پیادش دظام و دو باطری توپخاده و چهار عوج سوارش دظام وسه 

سوارۀ والیتی و هفت عوج پیادش ردیف به طرف دصمن رواده ه ار

 صددد 

م( در عن ی که 1881هق )عون1298در اواخر رعب ساي 

میان طرعین در م  ی موسوم به کاری  در حوالی گرصک رخ داد، در 

اوي دبرد به دفع امیر عبدالرحمن خان تمام صد، زیرا سوارش دظام 

دفر  80پراکندش صددد  و عقط سردار ایوب خان صکست خوردش تماماً 

از سران و سرداران ل کر او با دسته ق ی ی از همراهان سردار در 

میدان عنگ ماددش بوددد  این اعراد با خود عیص ه کرددد که بجای عرار 

بهتر است در میدان عنگ ک ته صودد و بنابرین بطور دسته عمعی 

ً بطرف خود را به ق ب سپاش امیرعبدالرحمن خان زددد و مست قیما

سپهساالر مالم حیدر خان توخی و قاضی سعدالدین خان حم ه دموددد  

سپهساالر و قاضی  از ترس عان پا به عرار عادب قندهار دهاددد  با 

عرار این دو سرل کر صکست در ل کر امیر اعتاد و عنگ به دفع 

سردار ایوب خان تمام صد  ب فته امیر عبدالرحمن خان، در این حم ه 

ر عبدهللا عان ]سرکار[ وچند تن دی ر از صاحب منصبان سردا
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سردار ایوب خان ک ته صددد  سردار ایوب خان با بقیه قوتهای خود 

م(1881بدون کدام مادعی برصهر قندهار دست یاعت )عوالی 
65

  در 

دمازهای عمع خطبه بنام او خواددش می د  درعین حاي سردار ایوب 

ان را از روحادیون قندهار دی  خان عتوای کفر امیر عبدالرحمن خ

 گرعته بود 

وقتی امیر عبدالرحمن خان از دتیجۀ این عنگ باخبرصد، در 

سرباز عازم قندهار گردید  عرهنگ برویت  دفره ار  12رأس

اطالعیه ایکه از طرف سنت عان دمایندۀ سیاسی برتادیه در کویته به 

وقتی که امیر در » ادارش امور خارعۀ هند ارساي صدش بود، می وید: 

به قندهار د دیک صد، ایوب خان هنوز بفکر مصال ه با او بود  

دمایندش مذکور مضمون دامۀ یی را که م مد ایوب خان همدست 

سرداران م مدزائی برای مصال ه با امیر عرستاد چنین دقل قوي 

میکند: پس از تعارعا  "ما هردو در تبعید بسر می بردیم  من خورد 

ن، با وصف این صما چنین رعتار کنید که ما هردو در هستم و صما کال

مقابل عرد ی همدست صویم  اگر چنین دمی کنید، مرا ب اي خودم 

ب ذارید  پی نهاد من اینست: صما به ترکستان بروید که سهم پدر تان 

بود  اوالدۀ اعظم خان ُکرم را ب یردد، کابل به یعقوب خان، قندهار به 

گرصک هم به هاصم خان وهرا  بمن دادش اوالدۀ م مد امین خان، 

صود  من با کفار عنگ میکنم و اگر صما دوست من باصید، یعقوب خان 

را از دست ای ان رها می کنیم ورده خود را در این راش برباد می 

دمائیم  اگر صما با این پی نهاد مواعقت دکیند من به صما حم ه دمیکنم 

«است اما اگر پیش بیائید آن کار خود صما 
 66
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ازاین دامه سردارایوبخان مع وم می ودکه او میخواسته اعغادستان 

میان پسران عموبه پنج حوزش قدر  )کابل، زرمت، ترکستان، هرا ، 

( بدون مرک یت 1837-1818وقندهار( مثل دورۀ سالهای عتور) 

 کابل درحاي تج یه وتقسیم ادارش صود 

مندی بود و اما امیرعبدالرحمن خان که مرد هوصیار وهدع

میخواست سراسر اعغادستان دوبارش باهم م  ق ومت د گردد واز عادب 

یک دفر وآدهم خودش ادارش صود، این پی نهاد سردار ایوبخان را ده 

پذیرعت وحتی عوابی هم به آن دداد و برای رسیدن به هدعش خود را 

هق 1298برای حم ه برحریف آمادش ساخت و در اواخر ماش رمضان 

م( اولین حم ه را بر قوای ایوبخان در م ل 1881آگست )اواخر 

سرپوزش قندهار آماز کرد  در دتیجه چند حم ه دی ر امیر عبدالرحمن 

خان، باالخرش دیروهای سردار ایوب خان صکست خورد 

 ( و به هرا  عقب د ست 1881سپتامبر22)

امیر عبدالرحمن خان ع ت صکست  سردار ایوب خان را چنین 

" به سبب چند اصتباهی که قبل از صروع عنگ م مد برمی مارد: 

 والً ایوب خان کردش بود، ل کر او تا یک درعه خود را باخته بوددد، ا

از صهر قندهار ابداً بیرون دیامد که از ل کر من ع وگیری دماید و به 

عوض اینکه خودش به من حم ه دماید، موقع حم ه را بمن داد  از این 

ً به ل کر خود ظاهر دمود  کار کم عرأتی خود را  اصتباهش این  ثانیا

ً بود که صهر قندهار را خالی گذاصت   از ق عه خیل مالع م عقب  ثالثا

ً د ست   از بدو عنگ تا خاتمه خودش درعنگ حاضر دبود و  رابعا

عنگ را از روی کوش چهل زینه که دیم عرسخ از اردو دور بود 

 کریادش دي خود را مالحظه میکرد  همه این اقداما  مکفی بود ل

ببازدد که به آدها ظاهر داصت خودش از داخل صدن در عنگ میترسد  

 ً هفت ه ار سوار ل کر خود را عقب کوش مذکور پنهان کردش  خامسا



 81                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

بود تا در موقعی که عنگ خوب م تعل صود، به ل کر سوارۀ خود 

حکم یورش بدهد، ولی م ارالیه اینقدر ترسیدش بود که ل کرسوارش 

ا بک ی عراموش کردش بود که از صروع عنگ تا آخر هیچ موقع خود ر

عن یدین به عهت آدها عراهم دیامد  درحقیقت این ل کر سوارش در 

ظرف تمام مد  عنگ عقب کوش بوددد و خودش یک مرتبه هم به 

میدان دیامد که ل کر خود را دلداری بدهد  باوعود این بعضی از 

 جوی او خی ی خوب صاحب منصب های دلیر و سربازان عن

عن یددد 
67

 " 

امیر می اع اید: بعضی چی ها برای م مد ایوب خان عراهم بود 

که همه آدها با حالت من ضدیت داصت  م ارالیه ادوا  حربیه و 

اس  ه بهتر و ل کر بی تر از من داصت  عالوش برآن مالهای عاهل به 

رعت م مد مخالفت من اعالن عهاد دادش بوددد و این کار به عهت پی 

ایوب خان خی ی مساعد بود، اینها )مالها( می فتند: من دوست اد  یس 

ها هستم وحریف من مازی می باصد ]یکی ازاین مالها، مولوی 

عبدالرحیم آخندزادش، پدرکالن پوهاددعبدال ی حبیبی بود که عتوایی به 

روحادیون قندهار صادرکردش بود و درآن  مهر و امضای مالها و

د ایوب خان مازی و امیر عبدالرحمن خان به دلیل دوستی سردار م م

با اد  یسها کاعر و عهاد ع یه او صرعاً روا گفته صدش بود، م ر مولوی 

عبدالرحیم وقتی ازصکست ایوب خان و پیروزی  امیرعبدالرحمن خان 

مط ع صد، به خرقۀ قندهار داخل بست د ست  امیر بعد از تصرف 

، خود به زیار  خرقۀ قندهار رعت و قندهار اولین کاری که کرد
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دستور داد مولوی عبدالرحیم را از داخل بست بیرون بیاوردد وسپس 

اورا ک ت 
 68

  

معصوم هوتک به استناد خاطرا  م مودطرزی مینویسدکه 

امیربعد از دمازعمعه درحالی که صم یردردستش بود در بیرون 

خودد زادش[را از مسجد خرقه ایستادش وامرکرد که مولوی ]عبدالرحیم آ

 -بست بیرون بیاوردد مولوی عبدالواسع]مولوی عبداالحد پوپ  ی

[ آوردش صد امیربه آواز ب ند ک مه طیبه را خوادد وبه معصوم هوتک

مال گفت خوب گوش کن! سپس به ماموران م کی وعساکر خود امر 

کرد که ک مه بخوادند آدها ک مه خوادددد  امیر خطاب بمال گفت حکم 

صما چیست؟ما چی هستیم؟ مال گفت که ما چنین عتوائی ددادش ایم دینی 

که دام صما وعساکرصما درآن آمدش باصد ب که گفته ایم که همکاری 

باکاعر بیدینی است   امیر به مضب صدش باصم یر خود برصاده اش 

چنان ضربتی زدکه تا کمراو را دودیم کرد بعد امرکرد مولو  

یک ضربت سراو را هم از تن ضعیفش  عبدالرحیم را حاضرکنند وبا

"عداکرد ومثل توپ عوتباي به یکسو ادداخت  
69
 

 

 :شکست ایوب خان ازامیر و پناه بردنش  به ایران

سردار ایوب خان و سپاش او پس از صکست از امیرعبدالرحمن خان، 

بنابر گ ارش مؤلف عین الوقایع: وقتی"به کنار رود هیرمند 

ود سردار عبدالقدوس خان و گرعتن )گرصک( رسیددد خبر یأس ور

اوهرا  را به سردار م مد ایوب خان داددد، آش از دهادش برآمد و 

مضطر و پری ان صدش در من ي دی ر با دهایت اعسردگی و پری ادی 

سردار معظم له امر کرد بیرق او را از پوش در آوردد چوب خ ک 
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مخاطب ساخت بیرقها را در مقاب ش سر پا دموددد و همراهان خود را 

و گفت هرکس مرا به این حاي میخواهد در پای بیرقهای خالی حاضر 

صدش آمادۀ رعتن به عادب ایران صود و هرکس میل دارد به هرا  برود 

خود دادد، این را گفت و صدا را به گریه ب ند کرد! اعسر و سپاش آدچه 

نه، داصتند بنای گریه را گذاصتند  پس ازدیم ساعت داله و عغان اعام

سپاهیان و سردار سواران هراتی عوقه عوقه از پیش دظرش بع ت 

اینکه ماددگان ما در هرا  ادد می گذصتند و خدا حاعظی میکردن م ر 

معدودی اعسران از عان گذصته و دوکران وعادار که تعداد صان همه 

دفر دبود در رکاب مادددد   سپس از آدجا طرف  1400متجاوز از 

خاک ایران رعتند "
70
 

سردار ایوب خان با یاران همدي و همرکاب خود به ایران رعت 

و دولت ایران هم او را در خراسان ت ت دظار  گرعت و برای 

سردار و همراهادش عیب خرعی می پرداخت  هن امی که والی 

میمنه، دالور خان سر از اطاعت امیر عبدالرحمن خان برتاعت و خود 

ایوب خان احواي داد که خود را  را برای عنگ آمادش میکرد به سردار

به میمنه برسادد، سردار ایوب خان همراش با صخصیت های معروعی 

چون: لویناب خوصدي خان، سردار هاصم خان و قاضی عبدالسالم خان 

ع ومی، وعبدهللا خان داصری، احمدع ی خان در رأس یکصد سوار 

عی به ع م پیوستن با دالورخان از خراسان حرکت دمود  ولی حا

م مد دام که از عواسیس امیر عبدالرحمن خان در تهران بود بوسی ۀ 

ت  راف از موضوع به اد  یسها و اد  یسها به امیر عبدالرحمن خان 
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گ ارش داددد و در دتیجه امیر به دایب ال کومۀ هرا  سعدالدین خان 

عرمان داد تا با صد  هرچه بی تر از سرحدا  مربی م اعظت دماید و 

سردار ایوب خان را ب یرد  دایب ال کومۀ هرا  سردار  ع و ورود

عبدهللا خان تیموری را مامور حفاظت سرحدا  آن دواحی کرد وهم 

دستور داد تا تمام مراسالتی که از طرف هر دو ک ور در رعت و آمد 

هستند مطالعه دمایند  از سوی دی ر عنراي هللا داد خان را مؤظف به 

ق عه کاش دمود و دی  عوعی را بسرکردگی م اعظت از سرحدا  عراش و 

دایب ساالر تیمورصاش خان م جائی مامور مواظبت آن دواحی دمود  

اما قبل از اینکه سردار ایوبخان وارد مرز هرا  صود، عماي دولت 

داصرالدین صاش قاعار سد راش مازی ایوب خان صددد و در منطقۀ 

بسوی اعغادستان قوچان سردار ایوب خان و یارادش را مادع رعتن 

صددد  بدین وده اد  یسها و دولت مرتجع ایران ضربت خود را وارد 

کرددد و تمام دق ه های قیام والی میمنه را دقش بر آب دموددد  امیر 

عبدالرحمن خان دی  برای سرکوبی والی میمنه دست بکارصد و 

میرم مد حسین را با پنج ه ار سوار مؤظف ساخت تا دالور خان را 

امیر متذکر می ود که در یر وهمدستادش را سرکوب دماید  خود دست 

میالدی با عرستادن ل کری به عنگ دالور 1884قمری /1301ساي 

خان حکمران یامی میمنه، او دی  پس از دبردی مختصر صکست 

خوردش دست یر و به کابل آوردش صد و میمنه  در عم ۀ والیا  هرا  و 

ار گرعت قندهار ت ت ق مرو حاکمیت من قر
71

  امیر همدستان 

دالورخان را دی  زددادی کرد و باالی مردم میمنه بخاطر تمرد صان 
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عریمه یی به قیمت پنجصد خروار گندم و عو و عواری ساالده ت میل 

دمود 
72
 

 فتح هرات ومیمنه وبدخشان  و الحاق آنها به کابل:

در زمادی که امیر عبدالرحمن خان عازم عنگ قندهار بود و کار 

عنگ با سردار ایوب خان را یکطرعه میکرد
 

، سردار عبدالقدوس 

خان اعتماد الدوله طبق هدایت امیر از ترکستان بر هرا  حم ه کرد و 

آدرا به تصرف خود در آورد، زیرا  قوتهای را که صاماسی خوصدي 

خان برای دعاع از صهر عرستادش بود اددک  و آدها هم بجای مقاب ه به 

خان پیوسته بوددد  بنابرین وقتی سردار ایوب خان  سردار عبدالقدوس

از قندهار به هرا  برگ ت، خوصدي خان خبر سقوط هرا  را در 

گرصک واقع در دست راست رودخاده هیرمند به او داد  سردار ایوب 

خان طبعاً از این خبر سخت متاثر گردید  امیرعبدالرحمن خان دی  از 

که دوصهر ب رگ اعغادستان یعنی قندهار به کابل بازگ ت و در حالی 

قندهار و هرا  به کابل پیوسته بود، هنوزهم خود را مالک کل 

اعغادستان دمی صمرد، زیرا ب رگترین دصمنان او مالهایی بوددد که تا 

در  هنوز مردم را به امت اش و صورش ع یه او عرا می خوادددد 

یرون ک ید همین ساي امیر والیت کنر را از چنگ سید م مود کنری ب

و یک ساي بعد میمنه را از چنگ دالورخان و بدخ ان را از س طۀ 

میرس طان مراد و میر یوسف ع ی خان بدخ ی و دی ر مخالفان 

 س طنت خود پاک ساخت 

یک ساي قبل از عتح میمنه، حاکم صغنان و روصان بدخ ان میر یوسف 

ند ع ی که دم از استقالي و خود مختاری می د و با حکمران خوق

وهمچنان روسها به تماس آمدش  و از آدها دعو  دمودش بود تا صغنان و 
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روصان را اصغاي کنند، امیر با اطالع از این خبرها به عنراي کماي 

خان و سردارعبدهللا خان والی قطغن دستور داد با سرعت صغنان و 

روصان را تصرف کنند و آدها هم بعد از برخورد مختصر میر یوسف 

 یر و به کابل عرستاددد و امیر بجای او حاکم دی ر ع ی را دست

عرستاد 
73
 

 

  تشکیالت اداری :

ت کیال  زمان امیر صیرع ی خان را  امیرعبدالرحمن خان 

داقص می دادست و چون در امور مهمۀ دولت بغیر از خود به 

هیچکس دی ری اعتماد دداصت، لهذا  دوایر عمدۀ دولت همه زیر دظر  

صت  امیر در عین حاي هم صدراعظم بود و هم قرار دا صخص صاش 

خاده  وزیر حربیه، وزیر داخ ه، وزیر خارعه و وزیر سایر وزار  

بـ رگی از مامورین و  ها بود  بنابرین در این وزارتخاده ها ق ر 

صخصیت های مطیع، عرمادبردار و متکی به صخص امیر پرورش 

ان س طنت ت کیال  م کی و دظامی در زم یاعت  با وعود آن 

در  عبدالرحمن خان ادک اف زیاد دمود و تعداد زیاد کاتب و کارمند 

ادارا  دولتی مصروف  کار گردیددد  مامورین دولت مسئوي کار 

و لغ ش دادیدش گرعته دمی د و  م ولهُ خود بوددد، هیچ وده خطا 

 مرتکبین گناش صدیدا ً مجازا  می ردیددد  

» ین امور دستور دامهُ بنام وععالیت مسئول برای تنظیم امور 

قادون مددی  ، برای قضا  و دوایرقضائی «دستورالعمل حکام وضباط

، برای تنظیم امور م اسبا  ک ور دستوردامهُ «اساس القضا »بنام 

وضع « قاعدشُ حاضری»و برای تسریع کار  « صهاب ال ساب»بنام 
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بکار صدش بود وهم برای صرعه وقت "ق م های دوک آهنی" در دوایر 

  اعتاد تا به سبب تراصیدن ق م های دئی کاتبان وقت را ضایع دسازدد   

ادارا  دولتی در عهد س طنت امیر   بنا بر تاج التواریخ

ادارهُ  ـ  محاکمات عدلیهـ  خزانه  عبدالرحمن خان عبار  بود از:

 ،ادارهُ تدریس ،ادارهُ آذوقه ،ادارهُ معادنـ  ادارهُ طبیـ  تعمیرات دولتی

 ومیرش ادراهُ پُست ـ ادارۀ تجارت 
74
 

بقوي مبار، ادارا  عمدۀ دولت عبار  بود از دوایر مالی و 

)کنتروي   دظام، دعاتر سنجش و سنجش سنجش استیفا، دعتر ب رگ

، دعاتر واردا ، ماي صماری، پوسته، رهداری   م اسبا (

یاتی ح ت صی ی )مالیا (، و پولیس(، )پاسپور (، کوتوالی )امنیه 

)مصدق حیا  معاش خوران(، صکوک ودش ها دعتر و ادارۀ عرعی 

دی ر  ب رگترین موسسۀ دولت دربار بود که با ادارا  داراالد اء و  

ومیرش در رأس حکومت قرار داصت  تمام  امور ای یک آقاسی گری 

 1892  ادک اف کردش میرعت  در  1896تا  1885این ت کیال  از 

 در مکاتبا  رسمی منقوش گردید د ان "م راب و منبر" 
75
 

 

  عواید دولت:

امیر عبدالرحمن خان برای ایجاد و ادک اف صنایع، 

مس ح تع یم دیدش و دیرومند به پوي  سازماددهی و د ه داصت قوای 

دولت  ضرور  داصـت که باید تدارک می ردید  منبع اساسی عواید 

وعود آورد که عبار  از مالیا  بود  امیر دظم عدید مالیاتی را ب

                                                 
74

 352 -338تاج التواریخ، صص - 
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اع ایش یاعت  به این ترتیب عواید خ ادۀ  دسبت به قبل می ان مالیا  

زحمتک ان  دولت دی  بی تر گردید  گرچه ع ار باالی دهقان و سایر 

بی تر صد ولی در مقابل امکادا  دولت بخاطر ادک اف اقتصادی و 

بهتر گردید  برای زمین، مواصی، بامها،  اعتماعی ک ور دی  

تطبیق قرار دادش   ، واردا  ومیرش مالیا  عدید تعیین و مورد صادرا

صد  همهُ اوقاف مذهبی که از قدیم در اعغادستان مروج بود، بدولت 

و    تع ق گرعت  قبالً عواید اوقاف به روحادیون تع ق می رعت

روحادیون از تادیۀ مالیا  معاف بوددد، امیر عبدالرحمن خان این 

مصارف دولتی ازطرف امیر صخصا ً    عواید و امتیازا  را لغو دمود

خود  کنتروي و بررسی می د  دصف مالیا  هر والیت بمصرف 

عمدش ترین مالیا   والیت میرسید و بقیه ت ویل خ ادۀ دولت می ردید  

 های عهد امیرعبدالرحمن خان اقالم ذیل بوددد 

 

 مالیات ارضی:

   اراضی بود  یکی از منابع عمدۀ عایدا  خ ادۀ امیر مالیا 

امیر برای تعیین مالیا  اراضی مساحه زمین و عریب ک ی را اساس 

قرارداد و بر می ان مالیا  اراضی اع ایش بعمل آورد  مبار، می ان 

مالیا  زمین های آبی را عی عریب د ان دمیدهد ولی در مورد زمین 

های ل می می وید: "مالیا  اراضی ل می که "دش یک" بود، "پنج یک" 

گردید " عرهنگ می وید امیر عبدالرحمن خان  مالیا  زمین را چنین 

وضع دمود: مالیۀ "سه کو " مساوی یک ث ث م صوي زمین در 

مورد زمین های آبی، و پنج کو  یعنی پنج یک م صوي در مورد 
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زمین های کاری ی بود 
76
این همان مالیاتی بود که از زمان احمد صاش  

 وضع صدش بود 

 

 ی:مالیات مواش

مبار، ادامه دادش می وید: مالیا  مواصی دی  برحسب صمار 

حیوادا  و دوعیت آن تعیین صدش بود  مثالً، مالیا  هر اصتری که 

روپیه ب ند رعت )هر روپیه  2پیسه بود به  20ساالده یک روپیه و

پیسه بود(  بر اصجار مثمر مالیا  عدید گذاصته صد  همچنان  60برابر

که تا آد مان از پرداخت مالیا  معاف بوددد، برمواصی مردم کوچی 

روپیه، از هر اصتر  4گوسفند و ب   40مالیا  وضع گردید و از هر

روپیه و از داقص دو روپیه گرعته  4یک روپیه، از هر یک مادش گاو

 می د  

عالوتاً از امواي مواصی یک زکا  کامل گوسفند و ب  دش ودیم 

أس گرعته می د  برطبق صمارش روپیه و از داقص دش روپیه در صد ر

گوسفند و از هر اسپ یک روپیه  2مواصی از یک ه ار گوسفند و ب  

اخذ می ردید  ) به استثنای اسپ سواری، گاو صیری خادوادش، درگاو 

 ق به ئی و گاو و خری که صامل گ ه دبود( 

 50مالیا  بر چراگاش های اعغادستان از این قرار بود: مادش گاو

پیسه، اسپ یک روپیه، اصتر یک قران )دیم روپیه(، از  30پیسه، خر 

 روپیه، و از صد ب  یک روپیه   2صد گوسفند 

مبار می اع اید که امیر ب مار مواصی دی  پرداخت و در 

خادوار مالداران بی زمین والیت عراش و قندهار 1363به تعداد  1886

 ین ساخت  را اعباراً در مراتع بادمیس و مرماب هرا  منتقل و دش د
                                                 

76
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اراضی در دسترس این مردم با مصارف سفر و بذر و گاو و پوي 

تقاوی گذاصته صد و مقرر صد که بعد از چهار ساي مالیا  بپردازدد  

همچنین در تعیین مالیا  بعضی مناطق تسهیالتی عراهم دمود، چنادچه 

از مردم اددری ع ر م صوي )دش یک( می رعت و مالیا  صنواری 

ه ار روپیه  17خیل، پ ه ئی و رحیم داخیل( ساالده ها را )حیدر 

 معین کرد 

از مردم دورستادی قبل از قبوي اسالم، مالیا  "سرخاده" ساالده 

روپیه گرعته می د وهم عنس به تسعیر ذیل در عوض پوي  4عی خاده 

روپیه،  20روپیه، گاو ق به ئی 10دقد پذیرعته می صد  گاو صیری 

ازدواج و داد و ستد داخ ی و متروکا  مردش همچنین مالیا  عدید بر 

پیسه و از زن  30روپیه و 12وضع گردید  مثالً از هردکاح باکرش 

روپیه در اعر  مالی داکح   2پیسه گرعته می د   30روپیه و 6بیوش 

و یک قران به قیمت تکت دکاح دامه م سوب می د  از امواي متروکه 

م دیم عیصد مالیا  اخذ که مردش و سایر داد وستد های متفرقه ه

 می ردید 

 

 مالیات بر صادرات:

پیسه )در بندر  10از هر گوسفند یک روپیه و از هر روددش ئی 

 12خمیاب(، از هر دو دیم چهارک رومن بوزن کابل یک روپیه و

روپیه گرعته می د   8روپیه  20پیسه و از هرگاو طبق قیمت از هر 

ر اسپ دریان صادر می د و ه ا2از صدور اسپ دریان درهند ساالده 

صدور مادیان ممنوع بود ( از صادرا  پسته و بادام به هند عالوش 

روپیه و از پستۀ  30برمالیا  معینه گمرکی، مالیا  باراده عی بار 

روپیه اخذ می ردید   مالیا  بر واردا  دی   150پوست دار عی بار

ً طبق قیمت"چهل یکه" گر عته می د متعدد و مخت ف بود، ولی عموما
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یعنی از چهل روپیه متاع یک روپیه، بعالوۀ این مالیا  یک دوع مالیۀ 

دی رهم بنام "کوصی" )ظ: کفش برای عساکر( از واردا  و صادرا  

اعغادستان در سرحدا  ک ور اخذ می ردید 
77
 

به این ترتیب بود که مالیا  وعایدا  دولت ب ند رعت  مثالً 

به صش 1897)قندهار( در ساي  مالیا  دقدی یک والیت اعغادستان

ه ار روپیه بالغ صد و مالیا  دقدی خالص ساالده میمنه  330می یون و

ه ار روپیه رسید  مناصفۀ مالیا  هر والیت به مصرف  600به 

خود والیت میرسید و بقیه ت ویل خ ادۀ عمومی می د ( درحالیکه 

 مالیا  عنسی وم  ی دولت داخل این حساب دبود 

ادک اف تجار  و رصد پی ه وری و مالیا  های رویهمرعته 

متعدد با تصدی های تجارتی دولت، عایدا  دولت را که در اوایل 

می یون روپیه در ساي  60می یون روپیه بود به  30ساالده در حدود 

باال برد 
78
 

امیر می وید: منابع مالیا  و عایدا  دولت عبار  بود از: 

التجارش که داخل و خارج  مالیا  اراضی و باما ، گمرک ماي»

مم کت می ود با بعضی وعوها  دی ر که راعع به گمرک است، 

پوسته خاده و عروش تمبر)تکتها( به عهت اسناد و قباله عا  و بروا  

ومیرش تجار  دولتی، و اعارۀ امالک خالصۀ دیوادی، مستغال  و 

دکاکین و سراها ومیرش  وعه عریمه که به عهت عنایا  و تقصیرا  

گرعته می ود  و اموالی که ضبط )مصادرش( دولت می ود و 

م صوال  معادن دولتی و وعه اعاده سالیاده که دولت هندوستان 
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ً به  میدهد و مب غ آن سالی هیجدش لک روپیه است  این وعه عموما

عهت خریدن ماصینها و ادوا  حربیه از عرد ستان مصرف می 

«صود 
79
 

دولت را با آدچه که از  امیر عبدالرحمن خان تمام عایدا 

 18ساالده  1893لک روپیه و بعد از  12اد  یس می رعت )در آماز 

لک روپیه( به مصرف می رسادید و ب رگترین بخش عواید دولت 

صرف اردو  و دظامیان می ردید  وقتی که امیر چ م از عهان پوصید 

می یون روپیه و مقداری طال موعود بود  60در خ ینۀ او عقط 
80
 

 وصول مالیات: روش

در این دورش وصوي ادواع مالیا  مستقیم ومیر مستقیم در 

معرض م ایدش و اعارش داری مستاعرین گذاصته می د  این روش 

منجر به داصتن دست آزاد مستاعر و زحمت و خسار  مردم 

می ردید  همچنین در صقوق ادارا  مالی دولت، طریقۀ " داوط بی" 

وادست ع یه رئیس یک ادارش مالی معموي بود  هرماعراعوئی میت

 ادعای خورد و برد دمودش مدعی ت ئید عایدا  و یا تق یل مصارف را 

دماید  این داوط بی به آسادی پذیرعته می د و داوط ب در صور  

 ت قق ادعایش عای متهم را می رعت و در صور  عدم ت قق ع ائی 

دمی دید  
81
 

وي مالیا  به ولی امیر در خاطرا  خود می وید: طریق وص

این قسم می باصد، از دعاتر متعدد عردها)حواله ها( صادر می ود که 
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هرکس هرقدر مالیاتی که به خ اده دولت باید بدهد تا عالن تاریخ باید 

برسادد یا به ماموری که از طرف خ اده معین می ود بپردازد و قبض 

طرف  رسید ب یرد  بعد قبض رسید را باید به م اسبین دعتری که از

آدها ]حواله[ آدها صادر صدش بود د ان بدهد تا سواد این قبض را در 

دعتر ثبت دمودش اصل آدرا به صاحبش )مسترد( کند که به عهت 

تصدیق پرداخت صدن وعه د د خود د هدارد  به عهت ل کری که در 

والیا  مخت ف هستند و به عهت مالهای بارکش دولتی و به عهت 

ه عهت ادارۀ آذوقه و به عهت مخارج خادوادۀ ذخایر م ه  و کاش و ب

س طنتی و سایر اخراعا  رعایا ماذودند که م ه و کاش و هی م بدهند و 

قبض رسید دریاعت داردد و قیمت این اصیاء به موعب درخ روز از 

 مالیا  بدهی آدها وضع می ود       

در قدیم هیچ کتابچه به عهت ثبت م اسبا  دداصتند و قطعه های 

مذی که تقریباً سه گرش قد و دو گرش پهنا داصت استعماي می دموددد کا

و هریک از آدها را عرد می دامیددد  اگر مباصر یا مامور مالیاتی خیاي 

تق ب میکرد به سهولت میتوادست یک قطعه یا چند قطعه ازاین اعراد 

را از میان ببرد و عرد دی ری دوصته بجای آن ب ذارد  لهذا به عهت 

 وگیری از تق ب کتابچه ها ترتیب دادم  در صف ه اوي آدها تعداد این ع

صف ه ها یا اوراق آن کتابچه را دوصته و به مهر دستی خودم مهر می 

دمایند دی ر کسی دمیتوادد ورقی از کتابچه را از میان ببرد که مع وم 

د ود  در اوایل امر بعضی اصخاص این تق ب را کرددد و به س ای 

ن آدها را قطع دمودم  حاال هرکس در وقت ت ویل گرعتن عمل، اد  تا

کتابچه در صف ه اوي آن بدست خود مینویسد و تعهد مینماید که اگر 

کتابچه را دست ب دد، دستهای او را قطع دمایم 
 82
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 ادارۀ خزانه :

تمام دخل و خرج ک ور به این ادارش مربوط بود  عای این 

ه است، اما در آدوقت خ اده متکفل ادارش را اکنون  وزار  مالیه گرعت

ها و تمام عواید و مخارج ک ور بود  امیر  عمع آوری مالیا 

ادارۀ تمام دخل وخرج مم کت من در خ اده وارد می ود » مینویسد: 

و تمام مخارج هم از آدجا پرداخت می ود  خ اده به دو قسم منقسم 

دۀ خاص است  یعنی خ ادۀ عامرش و خ ادۀ خاص  خ ادۀ خاص، خ ا

خودم می باصد که در آدجا عقط دخل صخص خودم از امالک و تجار  

ومیرهما عمع می ود به عهت اخراعا  صخصی خودم میر از 

مخارج ماکوال  و م بوساتم وعه دقدی از خ ادۀ عامرش دمی یرم و 

هریک از این دو خ اده هم به دو قسمت منقسم میباصند، یعنی خ ادۀ 

مام این خ این در ارگ س طنتی کابل میباصند دقدی و خ ادۀ عنسی و ت

و خارج از ارگ، دعتر خاده های دولتی دیوان خاده عام میباصد و 

ً مساوی تمام شهر  اطراف عمارت ارگ باغی که وسعت آن تقریبا

کابل است می باشد وقبل از جلوس من به تخت سلطنت افغانستان 

 این عمارت و باغ وجود نداشت.

ً درهر صهر  ب رگ و ماال  اعغادستان، صعبه های این تقریبا

خ این دایر است و در آخر هر ساي بعد از تفریق حساب آدچه دراین 

صعبه ها عاضل بمادد به کابل ارساي میداردد و اگرخرج والیتی بیش 

از دخل آدجا بودش باصد، وعه دقد به عهت کسر آدجا از کابل عرستادش 

 می ود  

ولت خود مط ع باصم، چنین به عهت اینکه از دخل و خرج د

قرار دادش ام که هرصب خالصۀ حساب را از خ اده د د من می آوردد 

و از آن خالصه مع وم می ود که چه مب غ پوي در ظرف روز داخل 
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خ اده صدش و است و چقدر خارج صدش است و در وقت دوصتن خالصۀ 

که مذکور تتمه در خ اده چه ماددش است و به این قسم هرصب میدادم 

چقدر پوي دقد در خ اده دارم ودی  میتوادم مخارج سالهای قبل را به 

این وسی ه مقاب ه دمایم وهمچنین م اسبۀ آن صعبه های متفرقه در 

والیا  هم در ت ت دظار  خ ادۀ دار کل است و این مستخدمین، 

م اسبا  خود را به مستوعی الممالک صور  میدهند و به عهت هر 

واصل می صود قبض رسید میدهند  و به عهت  مب غی که در خ اده

تمام وعوهاتی که خارج می ود قبض رسید می یردد وهیچ وعهی 

بدون برا  به مهر خودم یا به مهر پسر ب رگم حبیب هللا خان و 

 امضاء رؤسای ادارا  دولتی که پوي به عهت مخارج ادار  خود می 

خواهند از خ اده دادش دمی ود  
83

 

اثر خ اده داری بود عبار  بوددد از : ادارۀ اداراتی که ت ت 

حکومت، ادارۀ قضاو  و ادارا  ب دیه و تجار  و دارومه گی 

)پولیس( و قاع ه باصی و گمرک و ادارا  مالیا  که تعداد آدها چهار 

است: صمالی و عنوبی و صرقی ومربی  و پوسته خاده ها یا ادارۀ 

ه م اسبۀ یومیه دولتی عروش ]تکتهای پوستی[، و ادارا  اخراعا  ک

را ثبت می دمایند و ادارۀ ت ویال  که تمام دخل دولت را ثبت 

مینمایند  و دعتر صاهی که تمام دوصته عا  دولتی در آدجا ضبط 

می ود، ادارۀ تذکرش، ادارۀ روزدامچه که در آدجا تمام دسخه عا  

بروا  خ اده به عهت پوي دادن و پوي گرعتن دوصته می ود  ادارۀ 

ساب یری که در آدجا تمام م اسبا  تفریق می ود که این به من لۀ ح

ادارۀ مستوعی کل است  این ادارش ت ت امر دو دفر م یر است که 

یکی از آدها م یر م اسبین است و دی ری م یر و مصدق م اسبا  
                                                 

83
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است تا رسیدگی دمادید که م اسبا  درست و ص یح ثبت و پرداخته 

وزی کنتروي عمومی( عرایض صعبه های صدش باصد )به اصطالح امر

والیتی این ادارا  به ادارا  مرک ی کابل میرسد، عریضه عا  را 

پسرب رگم حبیب هللا خان مالحظه میکند و بعد د د من می عرستد و 

یک ادارۀ دی ری هم هست که واسطۀ ادارۀ مرقومه عوق و صخص 

آن یک  خودم می باصد و اسم آن ادارۀ وزار  دربار است و رئیس

دفر از وزرای ب رگ می باصد  عالوش براین ادار ، ادارۀ وزار  

 دظام و ادارۀ آذوقه و ادارۀ دظار  کارخاده های صاهی است و ادارۀ 

کارخاده عا  صنایع و ادارۀ تعمیرا  دولتی میباصد 
 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 341،ص  2تاج التوارخ،ج - 



 97                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 هیر ارشی  قدرت

 

 

 امیر در رأس قدرت:

دولت مقتدر صاهی مط قه را بروی تهداب  امیرعبدالرحمن خان

م یتاریستی استوار ساخت تا از یک طرف مخالفان خود را سرکوب 

کند و از طرف دی ر م وک الطوایف و عیودالها و روحادیون مخالف 

خود را معدوم و عای ان را به عیودالها و روحادیون خادم دولت  خالی 

 کند 

اعغادستان دارای دظام  در این دورش دی  مادند ادوار پی ین،

صاهی مط قه  و عاقد قادون اساسی و قوای ثالثه بود  صریعت، قادون 

)سایۀ خدا( صناخته می د و مردم « ظل هللا»ک ور و صاش به عنوان 

اطیع هللا و اطیع الرسوي و اولی االمر منکم" مک ف بوددد »مطابق آیۀ 

امر صاش، مخالفت از اوامر صاش اطاعت کنند، درمیر آن، مخالفت با او

با امر خدا و رسوي او ت قی می ردید و متخ ف متمرد و مستوعب  اصد 

 مجازا  بود 
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بعد از امیر، پسرهای امیر و رؤسای ادارا  دولتی و عنراالن 

و صاحب منصبان ل کری و رؤسای م اکم عدلی و پی وایان مذهبی 

مردم  و سرداران طایفۀ م مدزائی  قرار می رعتند و سپس تودش های

قرار داصتند  دکتۀ بسیار مهمی که در دورۀ این امیر به مالحظه 

میرسد، عقدان اهدا و یا تفویض اراضی اقطاعی یا تیوي به سران 

دظامی و متنفذان م  ی و خارج کردن موقوعا  از چنگ روحادیت 

از دورۀ م دویان تا تیمور صاش درادی هر وقت که حکومت متنفذ بود  

دجام وظایف عمومی خود دبود، حقوق عامه بدست مرک ی قادر به ا

اعراد متنفذ سپردش می د و داگ یر توأم با این اعطای اختیارا ، 

 تغییرا  اعتماعی دسبتاً عراوادی پدید می آمد  

در وه ۀ دخست، حکومت مرک ی، حق وصوي مالیا  را   مثالً 

به اعراد متنفذ می سپرد، سپس بتدریج که ضعف حکومت مرک ی 

ار می د، مردم داچار می صددد که برای حفظ امواي خود بیش از آصک

پیش دست بدامن حمایت متنفذان ب دند و آد اش که قدر  سیاسی و 

اعتماعی متنفذان م  ی بی تر می د، از یک سو حکومت مرک ی 

بناچار بی تر از پی تر به آدان اختیار میداد و از سوی دی ر وابست ی 

ع بی تر و تبعیت آدان از اینان در امور سکنه اقطاع دسبت به مقط

سیاسی و اقتصادی اع ون تر و اختالف اعتماعی میان اعراد دظامی و 

 میر دظامی عظیم تر می د 

اما امیرعبدالرحمن خان هرگ  به اعطای اقطاع یا تیوي و 

عاگیر به اصخاص متنفذ م  ی و یا دظامیان ل کری دست د د و حتی 

 رگ دی  از چنگ روحادیون منت ع و موقوعا  را در صهرهای ب

ً برتمام امور مم کت از  مربوط به ادارۀ دولت ساخت  امیر صخصا

تبعیت از امیر، خطبه و ضرب سکه مرک  تا والیا  کنتروي داصت  

 و وصول مالیات بود که مشروعیت او را تسجیل میکرد.
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 اشرافیت وابسته به دربار:

ه، خادوادۀ امیر و دی  مع ومدار است که در رأس اصراعیت مرع

اوالدۀ امیردوست م مد خان قرار داصتند  هرچند در سالهای اوي 

س طنت امیر، خادوادۀ امیردوست م مد خان بی تر در اطراف دربار 

امیر صیرع یخان عمع بوددد و از او حمایت میکرددد، بنابرین 

 امیرعبدالرحمن خان چندان رابطۀ خوبی با آدها دداصت، م ر با وقوع

دقش همکاری درادی های  1887 - 1886قیام م جائی ها در سالهای 

قندهار بخصوص بارک ائی ها والکوزائیهاو م مدزائی ها در حفظ 

 س طنت برای امیر با اهمیت ت قی گردید 

ً یک عامعۀ عیودالی   قبی وی است و  -عامعۀ اعغادی اساسا

د  صاهان و روابط قومی و خودی بر سایر مناسبا  اعتماعی م به دار

امرای اعغادستان برای بقا و دوام قدر  خود بر این مناسبا  هموارش 

تکیه کردش ادد  چنادکه وقتی قیام م جائی ها در برابر امیر عبدالرحمن 

خان صد  گرعت، در قندهار این مط ب صایع  و برعسته صد که 

م جائی ها میخواهند س طنت را از درادیان ب یردد  در دتیجه یک 

اد از اقوام درادی بخصوص بارک ائیان و الکوزائیها مت کل صددد تعد

و در زیر عرمان سکندرخان پدر عنراي مالم حیدرخان بسوی قال  

م  ائی حرکت کرددد  گویا روی چنین احساس وهمکاری بود که  

امیر عبدالرحمن خان توعه خود را به اقوام درادی بخصوص اقوام 

بعد از خاموش صدن صورش ه ارش م مدزائی بی تر معطوف دمود  

امیر برای هر مرد خادوادش م مد زائی ساالده  1893عا  "در ساي 

چهارصد روپیه و برای هر زن م مد زائی سیصد روپیه معاش 
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مستمری وضع کرد " 
85
بقوي عرهنگ،این اعراد عالوش بر معاش  

ن مستمری، از معاعیت مالیاتی دی  برخوردار بوددد  معاعیت مالیاتی ای

گروش از متن سفارش دامۀ مادر امیر عنوادی مستوعی الممالک آصکار 

عالیجاش     مستوعی الممالک میر م مد حسین خان )ظ: » می ود: 

میرزا م مد حسین خان( قرین ص ت بودش به مکان عاعیت باصند  در 

خصوص مالیا  امالک عالیجاش مالم قادرخان کاکا صنیدش صد که صما 

ش مذکور مم مطالبه می دمائید، چون که مم م ک از امالک عالی عا

هایی که از متع قین ما میباصند گاهی ددادش ادد از مم خالص و معاف 

می باصند، الزم آدکه بقرار دی ر متع قین ما مالیا  امالک عالیجاش 

موصوف را معاف داردد  در این بارش سفارش دادید  ت ریر یوم 

م "1881اپریل  4مری/ق1298صهر عمادی االوي،  4دوصنبه 
 86

در   

 این دامه ک مه "مم" به معنی مالیا  است 

تعدادی از سرداران کابل از اوالدۀ سردار پایندش  1896در ساي 

" زائی مقیم کابل عهد نامۀ سرداران محمدخان عریضه ئی باعنوان "

ترتیب دمودش در ضمن سایر مطالب لقب "ضیاء الم ت والدین" را 

د دموددد که امیر آدرا قبوي دمود و لقب رسمی او برای امیر پی نها

گردید 
87
  

 امر کرد که به صکرادۀ »بقوي مبار، امیر این لقب را پذیرعت و 

این لقب، م ت اعغادستان آدکه زمیندار است یک روپیه و آدکه بی 

زمین است دیم روپیه و اعراد اردو هر عردی از دیم تا یک روپیه، 

                                                 
85
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ش روپیه و اعسران ب رگ از پنجاش تا صد اعسران کوچک از پنج تا د

روپیه ت ویل خ اده دولت دمایند  البته سردارادی که اعطا کنندۀ این 

«لقب بوددد از تادیۀ پوي صکراده معاف بوددد 
88
 

 

 ازدواج های سیاسی :

بعد از خادوادۀ س طنتی چند خادوادۀ معتبر از خوادین واقوام 

یر، خود را در س طنت ب رگ از طریق دادن دختر به پسران ام

صریک ساخته بوددد  به سخن دی ر امیر از طریق ازدواج های 

سیاسی میخواست پایه های س طنت را در میان اقوام وخاددان های 

 معتبر وصاحب دفوذ پایدار تر بسازد  امیر خود می وید:

" چون تخت این س طنت به طور واقعی در تس ط رؤسای م ت 

ی دمودش بعضی از خادوادش های خی ی معتنای )اقوام( می باصد، من سع

این مم کت را با پسر ب رگ خودم بست ی دادش و دخترهای بعضی 

اصخاص ب رگ م ت را به عهت او ت ویج دمودش ام و پسرهای او را 

با دخترهای دی ر که عمرصان مناسب یکدی راست، دام د کردش ام و 

 بعضی از این وص تها قرار ذیل است:

ه میتوان گفت معتنا ترین همه است، دخترم مد صاش عیاي اوي ک

خان رئیس ت اب و خواهرزادۀ عنراي امیر م مد خان، عنراي اوي و 

سردار ق ون کابل می باصد  این ت ویج، پسرم را با طایفۀ م جائی 

ت اب )واقع در صماي صرق کابل( که مقتدر میباصند، بست ی دادش 

هللا خان است، از بطن عیاي است  دواسۀ ب رگ من که اسمش عنایت 

 اوي او می باصد 

                                                 
88
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عیاي دوم که این را هم میتوان گفت درعۀ اعتنایش اگر بی تر 

دباصد مساوی عیاي اولی است، دختر قاضی سعدالدین خان دایب 

ال کومۀ هرا  می باصد که دواسۀ خان ع وم عبدالرحمن خان رئیس 

دارد  عمو و  است، از این عیاي هم پسری روحادی م ت اعغادستان

عموزادهای این عیاي ، رئیس م اکما  قضاو  کابل وعالي آباد 

وقندهار وهرا  و ب خ که معظم ترین صهرهای این مم کت است می 

 باصند 

عیاي سوم که یک پسر و یک دختر از او دارد، دختر ای یک 

آقاسی م مد سرورخان )م مد سرورخان پدراددر سرور س طان بود، 

س طان لوی دایب صیردلخان بود  بعد از مرگش، پدرحقیقی سرور 

ً ای یک  م مد سرور خان با بیوۀ عوان او ازدواج دمود ( که سابقا

آقاسی من بود و اکنون به عای او ای یک آقاسی من سردار 

عبدالقدوس خان است و م مد سرور خان را به عای پسرعموی خود 

ر داصتم  امیر بعد م مد اس اق خان به عرمادفرمائی تمام ترکستان مقر

از این اعتراف میکند که م مد سرور خان پدر ربیبه )پدراددر( عیاي 

سوم )سرور س طان( است و پدر حقیقی او لویناب ]صیردلخان[ متوعی 

میباصد که یک وقتی از خدمت اران مرحوم امیر صیرع یخان بودش 

است و اصخاص کار آمدی که حاي با ایوب خان هستند، برادرهای 

 ن عیاي سوم می باصند  همی

عیاي چهارم که ععالً دام د پسرم می باصد وهنوز عروسی د دش 

است، عیاي خی ی بادفوذ، ب که دفوذش به سبب رتبۀ خادوادگی از این 

سه دفرعیاي مذکور بی تر است  م ارالیه دواسۀ مرحوم امیر 

صیرع یخان و دختر پسر ب رگ مرحوم یعنی سردار ابراهیم خان 

عجالتاً در هندوستان است  این وص ت که میتوادد دو خادوادش است که 

پاد صاهی را به س طنت کابل اتصاي دهد، یعنی خادوادش مرحوم 
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امیرصیرع یخان و خادوادۀ خودم  و این وص ت عن ها و امت اصا  

استمراری را که همی ه سبب دقار بین پدر من و مرحوم امیر 

ه ارروپیه برای  18 ]امیرساالده صیرع ی خان واقع می د ختم مینماید

 سردار به هندوستان میفرستاد [

عیاي پنجم، دی  از خادوادۀ خی ی دجیب می باصد، و پسرم را با 

رؤسای اوزبک وص ت کار می دماید، زیرا که این عیاي دختر 

میرسهراب بیک پادصاش وساقی قالب )کوالب( و خواهر زادۀ 

 سردارعبدالقدوس خان می باصد  

ص م، دختر رئیس والیت من ل و خوست می باصد و  عیاي

پسری از این عیاي دارد که اسمش حیا  هللا خان می باصد و عمراً 

 پسر دومی می باصد 

عیاي هفتم، دختر اکبرخان مومند الي پورش می باصد  این 

وص ت پسر مرا با طایفۀ خی ی مقتدر مومند که در سرحد هندوستان 

 می باصد بست ی میدهد 

یاي ه تم حبیب هللا خان دختر سردار م مدعظیم خان ه ارش ]ع

و  1892بود که بعد از سرکوبی صورش های ه ارش عا  در 

دست یری م مد عظیم  و آوردن او وعیاي و اطفالش به کابل، امیر 

دختر او را به عقد پسرخود حیبب هللا خان در آورد و سردار امین هللا 

ر زمان س طنت صاش امان هللا ب یث خان از همین زن بوعود آمد که د

 والی دره ارش عا  کار میکرد [

امیر ادامه میدهد: پسر ارصدم حبیب هللا خان )سردارعنایت هللا 

د دیک سرحد  ړمی باصد  باعو ړخان( دام د دختر حمرا خان باعو

پ اور و مم کت اعغادستان میباصد  اوالد های دی ر حبیب هللا خان هم 

دام د صدش ادد  پرواضح است که اگر این اصخاص  با دخترهای دجیب

من بست ی داصته باصند، برای  أمعتنا با این وص تهای م کم به خادواد
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خودصان مفیدتر است که با پسرم همراهی دمایند و به این سبب دی  

پسرم  از امت اصا  داخ ه و خارعه م فوظ خواهد مادد 
89
 

ن خان از آدها به عرهنگ از خادوادش های که امیر عبدالرحم

عنوان خادوادش بادفوذ دام بردش، یاد دمی کند و صرف از دو خادوادش، 

از اعیان و متنفذین قندهار که در دربارهای صاهان اعغادستان از قرب 

و من لت بسیاری برخوردار بوددد یاد مینماید  یکی  از این دو 

فاد قاضی خادوادش، خادوادۀ قاضی القضا  م قب به "خان ع وم" از اح

دصرهللا خان بارک ی که درعصر احمدصاش ابدالی و تیمورصاش قاضی 

بود و دی رخادوادۀ با رسوخ صاماسی )ای یک آقاسی( صیردلخان از 

بازماددگان یاسین خان بارک ائی که دردربار امیردوست م مد خان و 

امیر صیرع یخان مقام وزار  دربار یا ت ریفا  را بدوش داصتند و 

 کومت والیا  مأمور می صددد یاد میکند  بعضاً ب 

اما دو خادوادۀ با دفوذ دی ر، کابل یکی خادوادۀ حضرا  صور 

بازار بود که هم دربین مردم و هم  در دربار از ع   و حیثیت زیاد 

برخوردار بود  بقوي عرهنگ، " حضر  م مدعمر مجددی از اعراد 

هبران قومی صرکت این خادوادش در عنگ میودد به عنوان یک تن از ر

داصت و حضر  عضل م مد مجددی با برادرادش در عنگ استقالي 

اعغادستان سهم ععاي داصتند "  به همین عهت از سوی صاش امان هللا 

خودش به لقب صمس الم ایخ و برادرش عضل عمر به لقب دور 

الم ایخ دامیدش صددد و سرادجام دورالم ایخ در مقابل ریفورم های آن 

خواش قرار گرعت و تا او را در بردامه های اصالحی اش صاش ترقی

داکام و مجبور به ترک ک ور دکرد، از پا ده د ست  وی بدستور 

 اد  یس ها این عفا را درحق مردم اعغادستان دمود 
                                                 

89
 ،296 -295، ص 1تاج التواریخ، ج - 
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واعظ از سادا   خادوادۀ معتبردی ر روحادی، خادوادۀ میر

لقب چهاردهی کابل بود که عد آن در عصر تیمورصاش درادی با

میرواعظ وظیفۀ خطبۀ دماز عمعه را در پایتخت بعهدش داصت  پسرش 

میراحمد که مردی عالم، صاعر و متصوف بود هم وظیفۀ مذکور را 

ادجام میداد و پسر او میر حاعی از عم ه رهبران عنگ اوي اعغان و 

م کۀ رسمی امیر )بی بی ح یمه( اد  یس بود  صاش بوبوعان 

این خادوادش و دختر میر عتیق بود  مقام  عبدالرحمن خان مربوط به

این خادوادش ها و دی رخادوادش های اصراعی در ام ب احواي توسط 

ازدواج های چند عادبه با خادوادۀ صاهی است کام م ید می یاعت 

وهمراش با آن ق ر باالئی عامعه را ت کیل می داددد 
 90

 
 

 پسران امیر عبدالرحمن خان:

 ۀ امیر عبدالرحمن خان مینویسد که:" مرحوم صیون کاب ی، دواس

امیر عبدالرحمن خان پنج پسر داصت که چهارم آدها حبیب هللا 
91

بود 

م در سمرقند تولد یاعت(، دصرهللا1872عوالئي  2)به تاریخ 
92

، امین 

                                                 
90

 416، ص1فرهنگ، ج - 

91
خانم صورتی امیر حبیب هللا خان را یاد داشت  32زن نکاهی و 8آقای ولی احمدنوری،  - 

 کرده میگوید برخی ازاین خانم ها تاکنون زنده و در امریکا می باشند.

92
صرهللا خان برادر امیر حبیب هللا خان سراج الملة است و نائب السلطنۀ او بود که سردار ن -

بعد از شهادت امیر در کله گوش لغمان از طرف همراهان امیر به پادشاهي برگزیده شد و براي 

چند روز مختصر پادشاه افغانستان بود، ولي همزمان شهزاده امان هللا خان عین الدوله در کابل 

ادشاه اعالن کرد و به زودي نمایندۀ خاص او به جالل آبار رسید و پیام پادشاه جوان خودش را پ

را به سردار نصرهللا خان نائب السلطنه سپرد که در آن تقاضا شده بود تا سردار نصرهللا خان از 

سلطنت افغانستان استعفي بدهد و به امان هللا خان بیعت نماید که همانطورهم شد. سردار 

  میباشد. نصرهللا خان« ناصر ضیایی ها» و « ناصر ضیاء ها»خان پدر خانواده های نصرهللا 

بی بی حبیبه ملقب   -بی بی جهان آرا   -سه همسر نکاحی ) بی بی بلقیس ملقب به کو کو جان 
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هللا و م مد عمر و پسر پنجم او مالم ع ي در م ار صریف زددگي مي 

ون م  ي )م ارصریف( کرد  مادر مالم ع ي دختر یکي از روحادی

بود  امیرعبدالرحمن خان هن امیکه برا  سرکوبي اس اق خان پسر 

کاکایش که ع یه او قیام کردش بود،  به م ار صریف آمد، او را به عقد 

 دکاح خود درآورد  

مادر صه ادش حبیب هللا و صه ادش دصرهللا اصالً از واخان بود، 

)تاج التواریخ( مي دویسد اگر چه خود امیرعبدالرحمن خان در کتاب 

که مادر حبیب هللا و دصرهللا از تبار امیران بدخ ان است، اما مي 

گفتند که امیر او را از یک حکمران م  ي واخان در بدي دوازدش 

طال  بخارائي خریدش بود  این زن از هر د اش یک ادسان عوق العادش 

 صایسته بود 

 

 امیر حبیب هللا خان با حرم وسیع اش

                                                                                                        
گلشن  –شیرین از هزاره جات  –به عالیه بیگم( وپن  همسر صورتی  بنام های ) لیال از بامیان 

 24زرین از سیغان( داشته است که بطور مجموع از همه زنان  –مریم از سیغان  –از سیغان 

 فرزند بدنیا آورده است. 
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مادر صه ادش امین هللا پسر سوم امیر، از تاعک ها  بدخ ان 

از کوش چتراي بود و مادر م مد عمر پدر د ارددۀ این خاطرا  ح یمه 

ت  پدر ح یمه )میر عتیق هللا پسر میر واعظ کاب ي( یکي از دام داص

روحادیون متنفذ کابل در زمادش بود  مادر ح یمه )صمیجاخان( دختر 

امیر دوست م مد خان پادصاش اعغادستان بود  در خادوادش امیر 

عبدالرحمن خان میان وارثان او بر سر تاج و تخت اختالعا  بسیار  

ن ح یمه، م که رسمي اعغادستان بود  ح یمه وعود داصت  مادر کالن م

هم در م اعل دربار و هم در بین مردم از دفوذ و اعتبار عراوان 

برخوردار بود  او اولین زن اعغان بود که ممکن بعد از ماللي میودد، 

اکثراً سوار بر اسپ پی اپیش قطعا  عسکر  ظاهر مي صد  تقریباً 

یل خود حل و عصل کند  در همی ه مي توادست هر قضیه را مطابق م

برخي موارد حتي موعق می ردید حکم اعدامي را که امیر صادر 

 کردش بود، م غي قرار دهد 

پس از وعا  امیر عبدالرحمن خان بي بي ح یمه دمي خواست 

امیر وارث تاج و تخت صناخته صود   چهارمصه ادش حبیب هللا پسر 

خان دار م مد عمربي بي ح یمه در این عکر بود که پسر خودش سر

که هنوز یازدش ساله بود پادصاش صود و تا زمادي که پسر و  به سن 

ب وغ برسد ، خود زمام امور مم کت را در دست ب یرد  این امر در 

م اعل دربار سراسیم ي و آصفت ي ب رگي ایجاد کردش بود  سردار 

عبدالقدوس خان که در زمان امار  امیر عبدالرحمن خان لقب )صاش 

اسي حضور( یا وزیر دربار را داصت، در رعع این سراسیم ي آق

سعي زیاد دمود  این همان صخص بود که برا  اینکه از مجادله به 

خاطر تاج و تخت ع وگیر  کردش باصد، به سود صه ادش حبیب هللا 

دست به کار صد و بي بي ح یمه را راضي ساخت تا صه ادش حبیب هللا 

 را وارث امیر ب ناسد 



 108                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

تر بي بي ح یمه به یار  هواداران خود در دربار بسیار بعد 

کوصید تا به هر وسی ه که مي صود امیر حبیب هللا خان را از قدر  

برکنار سازد  برا  این منظور توطئه ا  را سازمان داد، ولي توطئه 

اش اع اء گردید و تمام کسادي که در آن صرکت داصتند زددادي صددد  

توطئه را میرزا م مد حسین خان کوتواي )پدر طوریکه مع وم صد این 

خ یل هللا خ ی ي(، که بعداً امور استخباراتي امیر را رهبر  مي کرد، 

ک ف دمود  به منظور کاهش امکادا  مالي ح یمه و از بین بردن 

زمینه ها  دسیسه باز ، امیر حبیب هللا خان ح یمه را وادار ساخت تا 

ه به امیر ادتقاي بدهد  در این توطئه تمام دارائي خود را به قسم هدی

سردار صیرم مد خان دی  صرکت داصت  عناد صخصي و  در مقابل 

سردار م مد یوسف خان )پدرم مد دادر خان( از آدجا داصي مي صد 

که م مد یوسف خان دختر خود را که با صیرم مد خان دام د دمودش 

بود در عقد دکاح امیرحبیب هللا خان در آورد 
93
 

غه یي ح یمه بعد از وص ت با پادصاش به دام " بوبوعان عبي ب

کو یدار" یعني بوبوعان تاج دار م هور صد  او زن دادا، عاضل و د

کاری بود  یکي از کار ها  عمرادي او اعمار پ ي در راش پغمان است 

  و از کار ها  عمدش و قابل یاد می ود که تا امروز بنامش )پل ح یمه(

هدا  کاخ صخصي اش برا  اولین مکتب دسوان یادآور  دی ر او ا

باغ کابل بود  این کاخ بنام "بوستان سرا "، و باغ ب رگ آن بنام "

                                                 

93
، به اهتمام ولی 31 -30سردار رحیم ضیائی،صفحاتی از تاریخ افغانستان، ص - 

 2010احمدنوری،چاپ لیموژفرانسه،
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" یاد مي صد  این کار او ازعالقه زیادش به معارف و تنویر زرنگار

دسوان اعغادستان دمایندگي مي کند 
 94

 

بروایت ماگه رحمادی،بوبوعدان )بدی بدی ح یمده( بدا امیردرسداي 

 20سددال ی ازدواج کددرد، صددبح روز چهارصددنبه  16بدده عمددر  1880

                                                 
94

اقای  ن،قسمت دوم.ولی احمدنوری، حواشی رسالۀ "برگهایی از تاریخ معاصرافغانستا - 

امیر عبدالرحمن خان نوری اسامی زنان و فرزندان امیر عبدالرحمن خان را چنین  نام میبرد:

 دارای چهار همسر نکاحی  و هفت همسر صورتی بوده است:

که در خورد سالی وفات « بی بی گوهر»یک دختر بنام « بی بی جان»از همسر اول  -1

 کرده است.

 هیچ اوالدی بدنبا نیامده است.«  بی بی مریم»از همسر دوم -2

دو پسر بدنیا آمده « بوبو جان جغه دار»معروف به « بی بی حلیمه»از همسر سوم  -3

پدر «  محمد عمر»است. اولی بنام شمس الدین که در طفولیت فوت شده  و دومی بنام 

سردار عبدالرحیم ضیایی )شیون کابلی( نویسندۀ این خاطرات.
 

سردار محمدعمر 

 (260م( متولد شد)تاج التواریخ، ص1890قمری مطابق ) 1307حرم م19درتاریخ 

 « .غالم علی»یک پسر بدنیا آمده بنام « پاچا بیگم»از همسر چهارم -4

]درمیان همسران امیر از دوهمسر اویاد نشده است، اینها یکی دختر امیرمحمداعظم خان بود 

ود یادآور میشود که نامه ای ودیگری دختروزیردربار محمدخان حاکم هرات . امیر درخاطرات خ

از نازدم دختر عموام  بمن رسید که از من خواسته بود نامه را هیچکس دیگرنبیند.  امیر عالوه 

میکند که من نوشتن نمیدانستم وشب تا صبح بحال خود گریستم وبیدارماندم وبر ذهنم فشار 

 ره جواب نامزدم را نوشتم.[آوردم و کلماتی را که نزد معلم خوانده بودم بیاد می آوردم باالخ

بدنیا آمده «  هاجره»و « رقیه»از اهل چترال دو دختر بنام « ستاره»از همسر صورتی  -5

که اولی در خورد سالی فوت شده  و دومی بی بی هاجره با سردار محمد یونس خان 

ازدوج نموده است }بی بی هاجره مادر:  بی بی حمیرا، نجیب هللا خان توروایانا سفیر 

انستان در دهلی جدید، محمد اشرف ، داکتر محمد انس خان وزیر معارف ظاهر شاه ، افغ

 بی بی امینه ، محمد سرور و محمد اکبر بوده است{

از سیغان یک دختر بنام بی بی فاطمه بدنیا آمده که با محمد « زهرا» از همسر صورتی  -6

 یونس ازدواج نموده است.

 ل یک پسر بنام ) امین هللا( بدنیا آمد.از اهل چترا« نیک قدم»از همسر صورتی  -7
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( درگذصدددت وعندددازش اش در 1925عدددون 10) صمسدددی130۴عدددوزای 

عوار تمیم ادصاربخاک سپردش صد  
95
 

 

 طرز کارامیر:

امیرمی وید: کارهای که بجهت خود معین دمودش ام وهر روز 

" امورات وزارت خارجه، ادارۀ م غوي آن هستم، قرار ذیل است: 

ریه )استخبارات(، کارهای پولیتیک، حسابهای خزانه، استنطاق اخبا

مقصرین که متهم به خیانت به دولت و دیگر خیانت ها و تقصیرات 

می باشند، و مراجعه به احکام محاکمات پسرم )حبیب هللا( و دیگر 

محاکمات حکام جزء، وتمشیت تمام امورات متعلق به ابتیاع اقسام 

جهت کارخانجات،  و دایر نمودن محاکمات ادوات حربیه و اشیاء به 

جدیده، اصالح قانون مملکت، اجراء اصطالحات و دادن دستورالعمل 

به پسر خودم و سایر مامورین و امورات شخصی خانواده خودم، و 

نیز امورات تمام رؤسا و سرکردگان خارجی که در تحت حمایت من 

 ا.میباشند، امورات مهمانها و مستخدمین وغالم بچه ه
96
 

امیر در اعراآتش با هیچکس م ور  دمیکرد، چون در میان 

اطراعیان خود هیچکس را هوصیارتر از خود دمی دید  واقعیت دی  

 تقریباً همین است 

امیر در تاج التواریخ بصراحت می وید، دوبار با م اوران و  

وزراء خود م ور  کردش ام وهردوبار از م ور  با ای ان پ یمان 

                                                 

95
 1۴۶ماگه رحمانی، پرده نشینان سخنگوی، ص  - 

96
 358، ص 2تاج التواریخ،ج - 
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ر اوي در بخارا عرمادفرمای ترکستان مرا خواست و بمن صدش ام  با

گفت امپراتور روس میخواهد صما را ببیند  گفتم عردا ب ما عواب 

میدهم، عردا از عرمادفرما خواهش کردم معذرتم را از رعتن به 

پطرزبورگ به عرض امپراتور برسادد  عرمادفرما معذر  مرا به 

خوب از سرکردگان اعغان  پترزبورگ گ ارش داد و دستور رسید که

عکس گرعته بفرست  روز بعد دایب عرماعرما، مارا )سردار اس اق 

خان و سردار م مد سرور خان و سردار عبدالقدوس خان ومیرش را( 

به دکان عکاسی برد تا عکس ما را ب یرد  از من عکس گرعتند ولی 

سرکردش های من از گرعتن عکس خود ادکار کرددد و گفتند که 

س عکس خود را ب یرد کاعر می ود  تا آدوقت من عکر میکردم "هرک

همراهان من اددک عق ی داردد، ولی از این وقت دادستم که هیچ عقل 

دداردد " دایب عرمادفرما پرسید چرا همراهان صما عکس د رعتند، 

عواب دادم آدها سرکردۀ هیچ طایفه ای دیستند و دوکرهای صخصی من 

ت همراهان را طرف م ور  خود قرار استند  از آن پس هیچ وق

ددادم،زیرا به دادائی آدها اعتقادی دداصتم 
97
 

بار دوم در کابل بعد از احراز س طنت، قیمت دان و آرد وم ه 

درکابل گران صد و صکایت مردم ب ند گردید، با وزرای دولت خود 

ع سه کردم و از آدها پرسیدم که برای ع وگیری از ب ند رعتن درخ م ه 

باید کرد؟ عواب داددد که اگر م ه عروصان از گوش به تختۀ دوکان چه 

صان میخ زدش صودد
98
در آدصور   درخ م ه پائین می آید  از آن روز  
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98
در عهد امیر شیرعلی خان قصابی که گوشت را به نرخ بلندتر میفروخت گوشش به تخته  - 

 (131ر ترسیوری الندی،صدوکانش میخ میشد.)فرانک مارتین، دپوالدی امی
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باخود عیص ه کردم که منبعد هرگ  از وزرای خود در کار مم کت 

م ور  د یرم 
99
 

امیر عبدالرحمن خان دموده یی از رعتار وزرای خود را 

رسم دی ر این بود که وقتی خوادچه : » چنین صرح میدهد

های صیرینی را به دربار می آورددد وزراء و صاحب 

منصبان به عوض اینکه منتظر قسمت باصند به طرف 

صیرینی ها تاخته خود را روی یک دی ر می ادداختند که 

ً هر قدر بتوادد صیرینی بردارد  اگرچه  هرصخص عنفا

این کار به عهت آدها خی ی سعی کردم به آدها حالی دمایم 

و پادصاش آدها اسباب  اعتضاح است که مثل حیوادا  

وح ی در حضور او رعتار می دمائید، ولی به حرف من 

اعتنائی دداصتند  یک مرتبه در موقع عید از عن یدن بین 

خود صان به عهت صیرینی آدقدر متغیر صدم که به 

تی سربازان قراوي حکم دادم آدها را تا میتوادند بسخ

ب دند، قدری م ظوظ و قدری هم متاسف صدم که 
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خاطرات خود، از روش حکومت داری امیر دوست محمد خان یاد کرده مینویسد: " نواب جبار 

نرخ معینه خان در زمان امیر کبیر حاکم کابل بود. در آنوقت کمی قیمتی شده و آرد فروشان از 

یک پاو کمتر میدادند. حاکم مذکور گوش یکی از آرد فروشان را میخ کرده و جهر گشتاند که 

برعالوۀ آنکه از نرخ تجاوز نشود فردا هر دکاندار ولو ازهر صنفی که باشد باید در دکان خود 

بل به همان فالن مقدار آرد به نظرگاه مردم بگذارد. بنابران فردا در تمام دکانهای بازارهای کا

مقدار آردی که حکومت گفته بود دیده میشد. کهگدای درجملۀ باغ های کابل، از باغ نواب نیز 

است که « نواب جبار خان» یاد کرده می افزاید: باغ نوابی که نزد مردم کابل شهرت دارد، باغ 

، سرای باغ نهایت سبز و خرم بود و در آنوقت از باغهای مشهور کابل بود عالوه ازاین باغ

حاجی خانه و حمام کاه فروشی که تا حال پا برجاست هم از اوست.) خاطرات حافظ 

 (2011نورمحمدکهگدای، افغان جرمن آنالین،دسمبر
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سرهای آدها صکسته و از ضرب چوب قراولها که به آدها 

زدش بوددد خون می ریخت، ولی این رعتار من در ختم 

عاد  احمقاده و زصت صان مؤثر اعتاد 
100

 » 

 وقتی ارکان دولت دارای چنین اخالقی باصند، پس می باید که 

ور  دمیکرد وخود همه امور را هرطور امیر با چنین اصخاصی م 

 صالح می دادست به پیش ببرد 
 

 کارهای روزانۀ امیر :

امیر در مورد کارهای روزمرۀ خود مینویسد: 

"پس از عرامت از صست وصوی و پوصیدن لباس قهوش 

چی می آید و چای و دهار مختصری با خود می آورد و 

اطبا تا در ظرف تمام این مد  یعنی از زمان داخل صدن 

وقت عرامت از آدها، ای یک آقاسی )وزیر دربار( و 

داظر و من ی و یک دو دفر از اع اء دی ر به طرف من 

د اش میکنند و در دي خود می ویند زود باصید تا هر یک 

از ما کار های خود راعرضه بداریم  به عهت این عقرش 

آدها را مالمت دمیکنم چرا که من ی ها باید عواب تمام 

سال  و مکتوبا  آن روز را از من ب نودد و داظر مرا

بروا  اخراعا  یومیۀ دولتی را به مهر برسادد وتمام 

اطالعا  ادارۀ اخباریه را که بعد ازخوابیدن رسیدش 

است، به من عرضه بداردد و ای ک آقاسی، صدها دفر 

را که عرایض آدها را باید رسیدگی دمایم یا آدها را به 

قرر دارم در حضور بیاورد  وهمین بعضی ماموریتها م

                                                 
100
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که بعد از اتمام صرف دهار م غوي کارمی صوم، چندین 

دفر از اع اء و پسرهای خودم و دوکرهای صخصی به 

حضور می آیند که به عهت کارهای خود، دستور العمل 

ب یردد وهرمالم بچه که از اینها بسیار می باصند و 

صخاص متظ م اع اء ادارۀ اخبار خفیه با عریضه عا  ا

که استدعای داد رسی وعدالت از من داردد؛ در دست 

گرعته داخل اتاق می ودد وهمچنین اصخاص بسیاری که 

میخواهند متوعه کار آدها ب وم و دی  میخواهند که کار 

زیادی به عهت من تهیه دمودش و اظهار سعی خود را 

بنمایند، اطراف من هجوم می آوردد  هیچ یک از اهالی 

ع ر زحمت مرا دداردد، تا وقت س ر]هر[  وطن من

روز م غوي کار هستم و ]عردا[ باز همان ترتیب قبل را 

معموي میدارم "
101
 

امیر ادامه میدهد:"همی ه مایل بودش ام که صب و 

روز خود را کامالً مصروف کاری داصته باصم و عقط 

چند ساعتی را صرف خواب مینمایم  و چون عاد  

ند، طبع من عادی صدش است، طبیعت ثادوی پیدا میک

درحالتیکه داخوش سختی هم باصم که دتوادم در بستر 

حرکت دمایم، بازهم برحسب معموي م غوي مطالعه و 

ت ریر رسایل و سایر دوصته عا  دولتی و اصغاء 

عرایض و تظ ما  رعایای خودم و صادر دمودن 

 دستورالعمل ها و احکاما  می باصم    
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تر زحمت میک م عوض تعجب است که هرچه بی 

آدکه خسته صوم بی تر مای م که م غوي کار بودش باصم  

عهت اصخاصی که میخواهند بعضی تفصیال  وضع 

زددگادی مرا بدادند، اظهار میدارم که برای خواب وقت 

معین یا به عهت خوراک زمان مخصوصی ددارم  

بعضی اوقا  مذای من تا چندین ساعت در سفرش ع و 

ودم در تفکرا  مستغرق بودش از مذا من میمادد و خ

عراموش دارم  اکثر صبها م غوي مطالعه و دوصتن عواب 

مراسال  می صوم و سرم را ب ند دمی کنم یا م تفت دمی 

 صوم که صب گذصته است و صبح دمودار صدش است 

حکایت من مثل حکایت عاصقی است که در م رق 

آدقدر  زمین به اسم مجنون معروف است  مجنون با لی ی

تعش داصت که روزی سگ لی ی را دیدش به عقب آن سگ 

رعت و م تفت د د که مسجد می باصد و اصخاصی را هم 

که در آدجا م غوي دماز بوددد ددید، وقتی اهل مسجد از 

او مواخذش دموددد، اظهار داصت که من ده مسجد را دیدم 

و ده صما را که در اینجا م غوي دماز هستید، زیرا که 

 بوبۀ خود را خی ی دوست دارم  پس اصخاص سگ م

مذکور آدقدر متوعه خدای خود دبوددد که مجنون متوعه 

 سگ مع وقۀ خود بودش است 

داکترها و اطباء به من می ویند که اصتغاي الینقطع 

ع ت ک ی تمام امراض من است و چون خی ی زحمت 

میک م ومذای خود را به اوقا  معینی از روز و صب 

م  ولی عواب من اینست که ع ق وعقل و صرف دمیکن

حکمت هیچ وقت با همدی ر مواعقت دداردد، چون من 
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عاصق رعاهیت م ت خود می باصم، لهذا م تفت خود 

دیستم، ب که م تفت ردج و زحما  رعایای خود می باصم 

و دمیتوادم مت مل اینها ب وم  کسادیکه هرگ  ع ق 

ت و مط وب دداصته، دمیدادند که زحما  ع اق چقدرسخ

میباصد  در ط ب رعاهیت اعغادستان هرچه آثار تغییر و 

ترقی م اهدش مینمایم، تندتر عقب آن می دوم  به مثل 

صق به عقب دقش پای مع وقه خود آدکه عا

رود    می
102
" 

 

 امیر بمثابۀ یک سرباز آمادۀ جنگ:

امیر می وید:" دراین مم کت عنگ ط ب بخیاي من الزم 

صاً س طادیکه خودش هم سپاهی است که س طان، مخصو

باصد، باید همی ه به عهت حوادث داگهادی مثل یک دفر 

ل کری که به میدان عنگ میرود، حاضر بودش باصد، 

بازهم صخص هرقدر احتیاط و تهیه داصته باصد، هنوز کم 

 است 

خودم همی ه مثل یک دفر سپاهی که به عنگ می 

ور  رود، حاضر السالح می باصم به قسمیکه در ص

ل وم بدون معط ی میتوادم حرکت دمایم  عیب های دیم 

تنه و ص وارم، همی ه از صش لولها پر می باصد و یک یا 

دو عدد دان هم به عهت آذوقه یک روزش همراش دارم و 

دان ها را هر روز عوض میکنند و چند لوله تفنگ و چند 

قبضه صم یر په وی تخت خواب من یا صندلی که روی 
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م، دم دست من حاضر است  و اسپهای زین آن د سته ا

کردش هم همی ه در ع و اتاق دعتر من مهیا است ده عقط 

به عهت خودم، ب که برای تمامی اهالی دربار و 

مستخدمین رکابی من ع و اتاق دربار حاضر است و دی  

امر دمودش ام که مب غ کثیری از مسکوکا  طال در میان 

سفر بدوزدد وهر دو زین برگ اسپ هایم به عهت تهیه 

طرف زینها دو قبضه صش لوي می باصد "
103
   

امیر عای دی ری می وید:"مطالعه کنندگان کتاب 

من از تاریخ حاال  من میتوادند خودصان استنباط دمایند 

آیا مرد سپاهی نبوده  که در ظرف تمام زددگادی خود،

ام؟  و شاید از ادنی فعله یا کارگری، زحمت کش تر 

"بوده ام.
104
 

 

 جرگۀ مشورتی امیر:

امیر مینویسد:" من ترتیب ذیل را برای اینکه 

اعغادستان را دولت قادودی بسازم، قرار دادش ام  دمایندش 

هایی که به دربار من حاضر می ودد تا در باب تهیه 

دمودن ادوا  حربیه و سایر امورا  دولتی با من 

م ور  دمایند، مرکب از سه قسم اصخاص می باصند  

سردارها )طایفۀ س طنتی( و خوادین )وکالی م تی(  یعنی

 ومالها )رؤسای مذهبی( 
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 قسم اوي از اینها از روی است قاق موروثی در  

دربار به اذن س طان ع وس می دمایند  قسم دوم از 

رؤسای مم کت ادتخاب می ودد و طریق ادتخاب به این 

وضع است که در هرقریه یا قصبه یک دفر را  اهالی آن 

ل ادتخاب می کنند که باید دارای بعضی کماال  باصد  م 

و او را م ک یا ارباب می دامند و این م ک ها یا اربابها، 

یک دفر دی ری از بین خودصان منتخب میسازدد، ولی 

باید این صخص در م ل و ]بین[ع ایر خود دفوذش 

بی تر و صخصیتی قابل تر بودش باصد و او را "خان" 

 ادند یعنی سرکردش میخو

مج س مبعوثان ما مرکب از خوادین می باصد  

الکن در باب ادتخاب این خوادین امضاء آدها بسته به رأی 

س طان از روی لیاقت و صأن و خیر خواهی در خدما  

آدها یا خدما  آباء و اعداد آدها صایست ی ادتخاب آدها را 

برای منصب عالی تعدیل می دماید  قسم سوم مرکب از 

)رئیس مذهبی( و سایر قضا  )حکام صرع( و خان ع وم 

مفتی ها )یعنی اعرا کنندگان قوادین صرعی( و مالها 

میباصند  این مالها رؤسای مذهبی می باصند  بعد از 

عرامت از ت صیل ع وم دینی و قوادین مم کت و خدمت 

ادارا  صرعیه  من لت ع وس مج س صورا را حاصل 

می دمایند "
105
 

 

 یر خدمتگزاران حضور ام
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امیر می وید: اصخاص ذیل از زمادی که از خواب 

بیدار می صوم تا زمادی که باز بخواب میروم، همی ه در 

حضور من می باصند: من ی ها، ای ک آقاسی، داظر، 

رئیس ادارۀ اخباریه، رئیس کارخاده های صاهی که 

آوردن تمام عرایض هم به عهدۀ این صخص می باصد، 

رم تر از این منصب دمی هیچ منصبی مع ز تر و م ت

باصد و صخصی که حاال دارای این منصب می باصد 

است که مراسال  دولت اد  یس هم توسط  صفرخان

همین صخص به من میرسد  یک دفر دکتر طب عدید، 

یک طبیب قدیمی، یک دفر عراح، یک دفردواساز، دو 

سه دفر صاحب منصب های عوج خاصه، که عالوش 

، در زمادیکه حاضر درباردد، برداصتن منصبهای دظامی

ً میرمضب و عالد هم می باصند و چند دفر پیش  موقتا

عراش خ و  )خاده سامان( که متوعه گ ها و کامذها و 

ق م و سایر اسباب اتاق می باصند  چند دفر پی خدمت و 

یک دفر صربت دار و یک دفر قهوش چی باصی، یک دفر 

صاطرها و  آبدار، یک دفر سقاء باصی ومالم بچه ها و

صندوق دارها و خازن اس  ۀ صخص خودم و ق یان 

بردار و چند دفر عراش و چند دفر خیاط و خدمۀ صخصی 

خودم و یکنفر کتابدار و چند دفر قابچی و منجم باصی 

وعرض بی ی و اعالن چی دربار و میرآخور  
106
 

عالوش براینها صطردج بازها و تخته درد بازها و 

خودم و یک دفر کتاب خوان چند دفر از رعقای صخصی 
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که در صب به عهت من کتاب میخوادد و یک دفر قصه 

گو و بعضی از مامورین که در ظرف روز اطالعا  به 

حضور من می آوردد اعازش میدهم که صب وقتی از 

کارهای صان عارغ می ودد با من مصاحبت کنند      صبها 

  چند دفر از اعیان و سرکردش های کابل به عهت مالقا

من می آیند، اگر عرامت دارم اصخاصی را که برای 

ص بت داصتن و مالقا  خواسته ام اذن توقف میدهم و 

 سایرین مرخص می ودد 

مطربها از چندین طایفه یعنی هندی و ایرادی و 

اعغادی می باصد و اینها هم در صب به دربار حاضر 

می ودد و اعر  آدها دادش می ود و اگر خودم عارغ باصم، 

ینها ب ضور می آیند و م غوي خواددن و دواختن سازها ا

می ودد، اگرچه خودم هیچوقت بک ی عرامت ددارم، ولی 

اهالی دربار از تغنیا  آدها خوصوقت می ودد و خودم 

گاهی گاهی گوش میدهم  این قبیل اصخاص یعنی عماعت 

 دوم عموماً صب را حاضر خدمت می ودد 

د که همی ه طایفۀ سوم دوکرهای صخصی میباصن

در اتاقهای متصل به اتاق د یمن من یا اگر در سفر باصم 

در چادرهای متصل به سراپردۀ خودم حاضر می باصند 

تا هروقتیکه آدهارا بخواهم حاضر باصند واین اصخاص 

 قرار ذیل میباصند:

کالسکه چی، عپان چی ها، بامبادها، س مادی ها، 

و مهندسین،  عاروب کش ها، ذخیرش دارها، دق ه د ارها

بیل و ک نگ دارها، اع اء طبی، عالوش بر طبیب های 

سابق الذکر و اع اء مهندسین و قاصدهای پیادش و سوارش 
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به عهت عرستادن احکام و دوصته عا  و اع اء پستخاده 

و دی ر دوکرهای صخصی هم میباصند ومال و امام 

عماعت و مکتب به عهت مالم بچه ها و یک دستۀ 

ک دفر دقارش چی و چتر چی و بیرقدار موزیک چی و ی
 

107
 

 

 موقف غالم بچه ها:         

برخی از مردم هنوز هم عکرمیکنند که امیرمثل س طان 

م مودم دوی مردی امردباز بود وبه همین منظور 

تعدادی از بچه های خوش صور  را دردربارخود 

د هداصته بود ،درحالی که واقعیت چنین دبود ومالم بچه 

بار امیر به منظور وهدف دی ری د داصته ها در در

 می ددد 

صب ها وقتی میخوابم آدهایی که بیدار و »امیر می وید: 

ک یک میدهند: "قراوي ها با صاحب منصبهای صان، 

قهوش چی، آبدار، دواساز، ق یان بردار، پی خذمت، خیاط 

باصی، مالم بچه های مقرب من، پسرهای اع اء خادوادش 

اعیان وخوادین و پسرهای صاحب س طنتی و پسرهای 

 منصب های دربار من میباصند 

عالوش بر اینها، مالم بچه هایی می باصند که از طوایف 

کاعری و صغنادی و چترالی و بدخ ادی و ه ارش و سایر 

طوایف می باصند  در حقیقت این بچه ها بی تر از سایر 

دوکرهای من، ت ت تربیت و تع یم خودم می باصند  لباس 
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دها مثل صاه ادگان از پارچه های دفیس و گران بها آ

است  اسپهای ممتاز دی  به عهت سواری داردد و دوکر 

ها و مستخدمین صخصی هم داردد  عالوش برلباس و 

خوراک و اسپ و من ي و دوکر که از دولت دادش می ود، 

پوي عیب خرچ هم داردد  زمادیکه ب رگ می ودد، چون 

ش ام، به مناصب ع ی ۀ مم کت آدهارا خود تربیت دمود

مفتخر مینمایم  مثالً عرامرزخان را که مالم چترالی می 

باصد، سپهساالر معتمد من در هرا  می باصد و داظر 

م مد صفرخان که او هم مالم بچۀ چترالی است، یکی 

از دوکرهای خی ی امین دربار من میباصد و مهر ثبت من 

وای مرا مهر در دست اوست که دوصته عا  و مذا و د

مینماید  خالصه عان و تمام مم کت من بک ی در دست 

اوست  مرحوم پرواده خان دایب ساالر و مرحوم خان 

م مد خان خ اده دار کل که دو دفر از ب رگترین 

 صاحب منصب های مم کت بودش ادد،  در زمان حیا  

 خود مالم بودش ادد 

عی الواقع لفظ مالم، عقط اسمی است که باقی 

ددش، ولی معنی حقیقی این لفظ در اعغادستان در عهد ما

س طنت من اینست که آدها از سایر دوکرهای مم کت 

معتمدتر و مقرب تر می باصند  وقتی آدها به کماي رصد 

می رسند، دخترهای اعیان از خادوادش های خی ی م ترم 

را به عهت آدها ت ویج می دمایم  منازي و اسباب و تمام 

داری بهتر از صاه ادگان خادوادۀ س طنتی  لوازما  خاده

به آدها میدهم  عیالهای آدها مستمری ع ی دش به عهت 
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خرج عیب خود داردد و دی  مستخدمین صخصی از عادب 

 دولت داردد  

امیر در مورد د وۀ تربیت مالم بچه ها مینویسد: 

در هرعا که بودش باصم چه در سفر و چه در حضر به 

ن همی ه مکتبی مرتب میباصد که عهت مالم بچه های م

آدها در آدجا تکالیف و مسایل دینی خود را و تواریخ و 

عغراعیا و هندسه و السنۀ خارعه و تیر اددازی را 

ت صیل دمایند  وقتی که یک دسته از آدها حاضر خدمت 

هستند دستۀ دی ری م غوي درس می باصند  زمادیکه 

لتی مامور و عارغ الت صیل و ب رگ صددد، به خدما  دو

«برقرار می رددد 
108
 

 امیرو حرمسرا:

دراوایل س طنت خودم »امیر دربارش رعتن خود به حرمسرا مینویسد:

تقریباً هرهفته دومرتبه به حرمسرای خود میرعتم، ولی هرچه م غوي 

کارها وامورا  س طنتی صدم،رسم رعتن به حرمسرا رعتنم کمترصد، 

د، ولی حاال اینقدر اصتغاي دارم چنادکه ماهی یک مرتبه یا دو مرتبه ص

که عقط سالی دو مرتبه یا سه مرتبه از عیاي واطفاي خود دیدن می 

دمایم سایر اوقا  ساي هم درهمان اطاق هایی که م غوي کار هستم، 

صب و روز بسرمی برم وعیاي های من درسالی دش دوازدش مرتبه چند 

دمت خودش خ ق ساعتی به مالقا   من می ایند  خداودد مرا بجهت خ

عرمودش است تا از م تی که به من سپردش است، حراست دمایم ده آدکه 

اوقا  خود را صرف عیش وع ر  دمایم  ب رگترین سعاد  من این 

«است که همی ه م غوي خدما  اوباصم 
 109
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بدین ترتیب دیدش می ودکه معنی مالم بچه از دظر امیر)اصخاص امین 

کسادی است که با حدس وگمان امیر وقابل اعتماد( برخالف برداصت 

را صخص امردباز می پنداردد ،درحالی که امیرمرد عیاش 

وخوص ذرادی چون تیمورصاش وامیر حبیب هللا خان دبود واز بس در 

کار رسیدگی به امور مم کت وتامین امنیت و رودق تجار  وزراعت 

وصنعت ک ور مرق بود که عرصت سرب ند کردن از خواددن 

ه صکایا  ورا پورهای استخباراتی  دداصت تا چه رسد به ورسیدگی ب

عیش وع ر  که باید برایش وقت میداصت  اگر امیر دچار اد راعا  

ً دکتور عان الفردگری طبیب معالج امیر  اخالقی می بود حتما

وسرادجنیرماصین خاده کابل که هردواد  یس واز مقربین امیر بوددد  

میر عبدالرحمن خان  به این موضوع درکتابهای خود دربارش  زددگی ا

اصارش میکرددد که دکردش ادد  پس چنین حدس وگمادی ع  اتهام وخیاي 

 اعراد چی ی دی ری دیست 

 

 منظره یی از دبدبۀ رکاب امیر:

وقتی امیرع م رعتن از یک م ل به م ل دی ر میداصت، با 

احب عوج سوارش و پیادش و توپخادۀ خاصه همراش  اهل دربار و اکثر ص

منصب ها ومالم بچه ها و سایر دوکرهای مقرب ]م ین به[ یراق 

 طال و دقرش حرکت میکرد  امیر می وید:

" خودم در وسط آدها می باصم و اطراف من اهالی  

دربار و صاحب منصب ها و دوکرهای مقرب و مالم 

بچه ها ومیرش می باصند و اینها از هر طرف، مرا بک ی 

دوبت با من ص بت مینمایند  احاطه داردد و دوبت به 

صاطرها با اسپها و عراش ها متصل به اسپ سواری یا 

 عپان من میرودد، این دایرۀ وسطی میباصد 
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عماعت دی ری از دوکرهای صخصی درعه دوم 

می باصد یعنی خیاط ها و عراش ها و ق یان بردارها و 

دواساز ها ومیرش  عماعت سوم از سرباز های عوج 

که در ع و وعقب حرکت می دمایند و خاصه می باصند 

توپخاده هم به اقتضای وضع سفر که به کدام سمت و در 

چه موقع هست معین می ود  مست فظین عوج خاصه 

خودم و عوج خاصۀ پسرها وعیاي هایم، از دو طایفه می 

باصند: اوالً از طایفۀ س طنتی که موسوم به رسالۀ صاهی 

می باصند  و دی ری  قندهاری ادد، از درادی های قندهار

عوج پیادش، که اینها هم از طایفۀ درادی قندهار می باصند  

ً مست فظین رسالۀ صاهی کاب ی یعنی عوج خاصه  ثادیا

سوارش می باصد و تمام اینها پسرهای سرکردش های 

طوایف کوهستادی اعغادستان می باصند و یک عوج پیادش 

ستان می صاهی کاب ی که اینها هم پسرهای رؤسای اعغاد

باصند  به این عوج های خاصۀ قندهاری و کاب ی، عرقۀ 

ثالثی یعنی پسرها رؤسای ترکستان را هم سوارش و پیادش 

 زیاد دمودش ام 

صاحب منصب های اعواج خاصه و سوارش و پیادش 

و توپخاده، از رؤسای منتخب اعغادستان ادد که م ل 

 اعتماد کامل من می باصند و پسرهای اقوام خودم و

اصخاصی که دوکرهای باوعای پدرم بودش ادد و دی  

همراهان خودم که در اوایل عمرم با من بودش ادد، می 

باصند و مواعب تمام اعواج خاصه و دی  مواعب صاحب 

منصب های آدها از سایر عساکر قدری بی تر می باصد 

به عهت آدکه مسئولیت م اعظت دفوس خادوادش س طنتی 
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ولتی و خ اده و مخازن قورخاده و دی  حفاظت عمارا  د

به آدها می باصد این اعواج و دی  دسته ئی ازتوپخاده که 

م تمل برتوپهای ماکسیم وگارددر و یک باطری توپهای 

کوهی و یک باطری توپ های کوچک که همی ه 

حاضردد که به هرسمتی وهر آدی که خواسته باصم عازم 

صوم عوراً حرکت دمایند 
 110

 

 

 وای مسلح:توجه امیر به ق

امیرعبدالرحمن خان، به سپاش و قوای مس ح ک ور بسیار اهمیت 

می داد و بیش از هر بخش دی ر ارکان دولت خود به تقویت اردو و 

 قدردادی از سربازان و صاحب منصبان اردو توعه میکرد 

امیر عبدالرحمن خان که یک سپهدار الیق و یک  از دظرمبار: 

ک ور تالش  تقویت دیروهای دظامی ، بــرای قوماندان ماهر بود

عراوان دمود و بخش اعظـم امکادا  مالی وعکری خود را درین راش 

دـظامی بر همۀ دوایر دولتی برتری داصت و  بکار ادداخت  ادارۀ 

تخصیص دادش صدش بود   تقریباً ث ث بودیجۀ دولتی برای مقاصد دظامی 

وت ت  دظامی  اکثریت قاطع عابریکه های تولیدی درترکیب ادارۀ

مراقبت مـستقیم امیر ععالیت میکرددد  تعداد پرسودل اردوی زمان 

 دفر میرسید   96400  عبدالرحمن خان به 

صنوف اساسی اردو عبار  بوددد از: پیادش، سوارش و توپچی  

دفر(، چهل  700اردو ه تاد عوج )لوا( پیادش )هر لوا در ت کیل این 

توپچی )هر  دفر(، یکصد بطریهُ  400پ تن )کندک( سواری )هرکندک 

بطریه دارای صش ضرب توپ و یکصد دفر پرسودل(، گارد صاهی 
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یکه ار دفری پیادش و سه عوج ه تصد دفری سوارش  دارای چهار عوج 

 60000دیروی دی ر که تعداد آن به  بود  برعالوشُ این ت کیال  یک 

ادارا   در « خاصه دار»دفر میرسید وعود داصت که دصف آن بنام 

ک ور و سرحدا  وظایف پولیس و ژاددارم را اعرا میکرد و دصف 

در مناطق مخت ف ک ور ت ت امر « سواران خوادین »دی رآن بنام 

ضرور  به خدما   خادهای دست د اددۀ دولت قرار داصته و موقع 

م کی و دظامی دولت سوق می صددد  برای اکماي به موقع قطعا  و 

ر اس  ه، مهما ، تجهی ا ، خوراکه باب، های اردو ذخای ع وتام 

های سواری وعود داصت   کمندهای متعدد حیوادا  بارکش و اسپ 

یک  امیر تالش میکرد تا ذخایر مهما  و تجهی ا  دظامی را برای 

م یون سرباز و اعسر تدارک بدارد 
111
   

امیر به اخالف خود توصیه میکرد تا برای حفظ اعغادستان از 

همسایه )روس و اد  یس( تعداد اردوی اعغادستان  چنگ اددازی دوي

 سرباز ارتقا یابد وهم ی مس ح با سالح مدرن باصند  یک میلیون به 

امیر در این مورد مینویسد:" به عهت اینکه تاج و تخت 

اعغادستان برای پسرها و اخالعم از تخطیا  دوي خارعه و مدعیان 

بمادد، باید در باب  س طنت اعغادستان و بامیان خود مم کت م فوظ

تربیت دظامی مم کت، توعه تامی داصته باصند  اگرچه دراین 

خصوص در م ل دی ری هم ص بت کردش ام، ولی اینجا چند عقرش 

مطالبی را که کماي اهمیت دارد به عهت مالحظه عاد ین خود اظهار 

میدارم  تمام ل کر اعغادستان باید مس ح به اس  ۀ عدیدش ممتاز و 

اصد، یک می یون اصخاص عن ی به عهت م اعظت مرموب ب

اعغادستان از تخطیا  دوي خارج کفایت میکند  با داصتن این تعداد مرد 
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عن ی اعغادستان دباید دی ر از معظم ترین دوي ددیا واهمه داصته باصد  

و برای حصوي این مط ب ترتیب های که من در اعرای آن ساعی 

عنگ هرتوپ عدید مرموبی باید  میباصم اینست که برای تدارک زمان

پادصد عدد گ وله و هرتفنگ خ ینه داری و هنری مارتینی، پنج ه ار 

عدد کارتوس باید مهیا داصته باصد  این مقدار اس  ه وقورخاده به 

 عهت یک می یون سپاش کاعی است 

این سپاش را به دوقسم منقسم دمودش ام، یعنی سیصده ار دفر 

دفر ل کر داوط ب و ردیف، ولی این  ل کر دظامی وهفتصد ه ار

ل کر ردیف باید خوب تربیت صدش و م ق دمودش باصند  عالوش بر 

ادوا  حربیه، آذوقه به عهت خوراک ل کر م بور که کفایت سه ساله 

آدها را بنماید، در ادبارهای خود مم کت در صور  ل وم حاضر باصد 

وادا  بارکش، از و دی  عیل و صتر و اسپ و یابو و قاطر و سایر حی

برای رعع ضرور  ل کر در خود اعغادستان، در دست کرایه کش ها 

و مالهای بارکش دولتی حاضر می باصد، و در حقیقت به عهت اکثر 

دوي معظمه خی ی م کل است که برای حرکت دادن عساکر خود از 

دقطه ئی به دقطه دی ر تمام اسباب حمل و دقل را بقدر کفایت خود 

ً این اصکاي بالنسبه به خاطر ]آمادش دمودن[ آدم داصته باصن د و واقعا

برای عنگ یا مس ح دمودن ل کر خی ی بی تر است، ولی حمد میکنم 

خدای را که اعغادها چنان مردمان قوی وص یح الم اج و توادایی 

هستند که برکوش های مم کت خود به تندی اسپ میتوادند باال برودد، 

و چادر و خوراکه چند روزش خود را هم درحالتی که تفنگ و ع نگ 

به دوش داصته باصند، لهذا تعداد خی ی معدودی از حیوادا  بارکش به 

عهت عمعیت زیادی الزم است "
112
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امیر می وید:" در حقیقت تمام اس  ه و ادوا  عدید با داردجک 

و کارتوس در صور  ل وم به قدر کفاف سیصد ه ار ق ون حاضر 

توپ تولید می د و امیر  360ربی کابل ساالده میباصد ]درعابریکه ح

برای هرتوپ اقالً پنجصد گ وله و برای هر تفنگ پنجه ار کارتوس 

در دظرگرعته بود[  تهیۀ آذوقه و وعه دقد و ماي بارکش به عهت 

حرکت عوری حاضر و مهیا است  دهایت سعی را دارم که یک می یون 

صند حاضر دمایم  و عساکر عن ی که همه مس ح به اس  ۀ عدید با

ادوا  حربیه و آذوقه و مواعب دو سالۀ آدها را هم تهیه دمایم تا به 

عهت عن ی که امتداد آن به قدر مد  مذکور بودش باصد، مهیا باصند  

البته حاضر کردن این تعداد کثیر در ظرف دوهفته از اعغادستان 

اصکاي ددارد، ولی صخصی که از حقیقت عنگ بصیر  دارد باید 

اصکاال  تهیه دمودن ماي بارکش و آذوقه و مواعب و سایر لوازم 

برای عن ی که این تعداد کثیر را صامل است در دظرداصته باصد "
 113

 

کمی بعد تر امیر مینویسد: در باب ادبارهایی که به عهت 

ذخیرش آذوقه وع وعۀ ل کر در صهرهای ب رگ و معتنای 

عم دصی ت می اعغادستان بنا دمودش ام، به پسر و اخال

دمایم که از من پیروی دمودش ذخیرۀ این ادبارها را 

هرساله تجدید دمودش از م ه پر د هدارد وم ه کهنه را به 

قیمت ارزادتر از عاهای دی ر، به عوض مواعب ل کر 

بدهند و بقیه را هم عروخته و گندم و عو تازش خریدش به 

که عای م ۀ که خرج صدش است ذخیرش دمایند  وم ه را 

می عروصند عموماً ع ودار به عهت اسپ ها و یابو ها و 

سایر ماي های بارکش می خردد  پسرم و اخالعم دباید به 
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حرف اصخاص دامجرب گوش بدهند که اینها از این 

تدبیر من که چهل و ه ت ه ار یابوی بارکش و چندین 

ه ار خروار م ه حاضر دارم، دکته گیری )ادتقاد( 

اص می ویند چرا باید دولت مت مل مینمایند  این اصخ

مخارج این همه مالهای بارکش ب ود  در صور  ل وم 

ما میتوادیم مالهای مذکور را از خود مم کت به آسادی 

ابتیاع دمودش یا کرایه کنیم، این اصخاص دکته گیر خیاي 

دمیکنند که در تن ی وقت صخص آدقدر خیاي و کار دارد 

  بپردازد و اگر بعد تهیه که دمیتوادد به همۀ این امورا

دیدش صود وقت زیاد ضایع می ود 
114
 

پسرهایم  و اخالعم دباید عقط از دیدن تعداد زیاد  

ل کر خوص اي بودش باصند  صخص از اینکه ل کری 

مغایر و آزردش خاطر داصته باصد، بهتر است که هیچ 

ل کری دداصته باصد  دریاعتن این امر که ل کر را 

ي و دل رم داصت، بسته به قوۀ عهم چ وده باید خوص ا

خود پادصاش آدها است، ولی چی ی که معین]مهم[ است 

این است که ل کر را دباید عنفاً مستخدم دمود و مواعب 

ً باید داد  امیرصیرع ی خان که ل کر را به  آدها را مرتبا

عنف می رعت و مواعب آدها را هم مرتباً دمی پرداخت، 

آزردش خاطری داصت  و آدها  در تمام مم کت ل کر خی ی

در ع و ل کر اد  یسی که به طرف کابل می آمددد بقدر 

رعایای اعغادستان هم ایستادگی دکرددد به سبب همین دي 

صکست ی ل کر بودش است     سربازی که خاطر او در 
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باب مواعب و اخراعا  عیالش م وش باصد دمیتوادد 

 بنماید  تمام توعه خود را مصروف تکالیف دظامی خود

صاحب منصبهای صجاع و دلیر و م بوب الق وب، 

سربازها را اصخاص عن ی دلیر میسازد و به عهت 

عنگ آدها را خوب تربیت مینمایند و آدها را رامب به 

تکالیف خودصان میکنند  عهت ادتخاب صاحب منصب 

های دظامی و به عهت دظم و ترقی آدها خی ی باید دقت 

ی دظامی باید اصخاص کرد  تمام صاحب منصب ها

عن ی معتمد و قابل و میرتمند و وعادار دولت بودش باصند 

و اگر ممکن باصد، از خادوادش های دجیب هم باصند  من 

دمی پسندم که ترعی )ترعیع( از روی تقدم زمان خدمت 

دادش صود، ب که ترعیع باید بسته به امت ان و قاب یت و 

رست خدما  و صجاعت و دظم در وقت عنگ و د

کرداری و وعاداری آدها بودش باصد  بی ترین صفت آدها 

کمترین وصف صان باید این باصد که د د سربازهای خود 

م بوب الق وب باصند  به خیاي من این صفت آخری 

معتناترین همه صفا  صاحب منصب می باصد      

پسرها و اخالعم دباید هرگ  دصی ت مرا در این باب 

صاحب منصب های دظامی را،  عراموش کنند که ابداً 

اگر یکی از دوي همسایه اعغادستان بخواهد به آدها بدهد 

قبوي دکند "
115
 

امیر برای ت ویق رعاي وصاحب منصبان دظامی صجاع  یک 

تعداد مداي ود ان هارا  وضع وضرب کردش بود از قبیل: 
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حرمت،ع  ،صجاعت،امادت،صداقت، خ وصیت،خیرخواش اسالم  

امیرصرف به س طان م مدمن ی تفویض گردید  مداي آخری درحیا  

این مدالها هم ی از طال بوددد وبرخی مرصع بجواهروالبته د ادهای 

دقرش هم ضرب صدش بودکه به سربازان درصور  بروز عالمه 

صجاعت تفویض می د 
 116

 

امیر معاش مستخدمین خارعی را ماش به ماش از بودیجه دظامی  

 کی را از مدرک مالیا  مم کت می پرداخت ولی معاش مستخدمین م

توزیع میکرد  بدین معنی که بجای معاش کارمند براتی صادر می د 

که از طرف رئیس دعتر امضا صدش بود بعد این برا  از طرف صخص 

امیر دی  مهر می د  این گوده بروا  به آدرس کسی که از داحیه 

این مواعب پرداخت مالیا  باقی دار بود حواله می ردید  امیر می وید 

ها سالی یکبار و بعضی اوقا  سالی دو بار در آخر هرصش ماش بطور 

مساعد  پرداخته می د و کارمند دولت باید خودش برای گرعتن و 

ت صیل چنین حقوقی د د اعراد و اصخاصی میرعت که از بابت مالیا  

زمین یا گمرکا  و یا زکا   یا م روعا  و امالک به خ اده دولت 

بود، مراععه میکرد  باقیدار می
 117

 

 

 استخبارات امیر:

 عای صک دیست که امیر صبکۀ وسیع عاسوسی در سرتاسر 

مم کت داصت وتوسط این صبکه از اوضاع و احواي هرم ل و 

اصخاص خالف کار و توطئه گر مط ع می د  و برای ق ع وقم آدها 
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بالوقفه داخل اقداما  عدی می ردید  امیر می وید: " من از 

های اعیان و اصراف و اهالی دربار و صاحب منصبان و راپورت

عاسوس و هرکس از رعایای مم کت که خواسته باصد به من اطالعی 

بدهد ع م خود را ت صیل مینمایم  عالوش براین از راپورتهای که 

مخبرین من که در ممالک خارعه می باصند بمن میرسادند و مواظب 

طالع مینمایم  این مخبرین اتفاقا  وحاال  یومیه میباصند کسب ا

خالصۀ روزدامه عا  را هم در باب اعغادستان به من میرسادند  تمام 

رأی خود را این مطالب را عمع دمودش و در آدها تصور)مور( کردش 

دریک باب مستقیم میدارم و ابداً به مصلحت یا راپورت کسی عمل 

 "نمی کنم
118
 

د که، "سیاست" مبار از قوي مؤلف سراج التواریخ متذکر می و

امیر چنان در دي مردم ترس ایجاد کردش بود که اگر دام کسی گرعته 

می د که او را به کابل خواسته ادد، صخص یا عات ۀ خود را می رعت و 

یا از ک ور عرار میکرد، مثل سپهساالر مالم حیدر خان توخی وقتی 

وستان ه ار روپیه باقیدار ق مداد صدش، بدون دردگ به هند 38صنید که 

عرار کرد  همچنین میرزا ابوال سن پسر میر م مد حسین سرصته 

دار، وقتی مط ع صد که پدرش  م بوس صدش، خودش باضرب گ وله 

خود را ک ت  مردم از صنیدن "صش کالش" و "دام گیرک" مخصوصاً 

 در پایتخت تنفر و اد عار د ان میداددد  

 اسبا  ، عبار  بود از ت کیل یک ادارش سنجش مشش کاله

امور مالی و تعیین دارائی م کومین که سرصتۀ دار آن میرزا م مد 

حسین کوتواي و اعضایش میرزا عبدالرؤف خان دایب کوتواي، میرزا 

م مد قاسم خان روزدامچه، میرزا سید م مود خان قندهاری، میرزا 
                                                 

118
 442، ص 2تاج التواریخ، ج - 



 134                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

صیرع یخان و میرزا مالم حسن خان بوددد  اینها برای ابراز حسن 

عبدالرحمن خان بسا خادوادش ها و مردم بی ناش را به خدمت به امیر

نام عناوین باقیداری و ت ریف م اسبا  ومیرش برباد دموددد  و اما 

، یک دوع ترور سری بود که چندی در صهر کابل از طرف گیرک

عم ی گردید  در دصف صب ها  -به امر و بنام امیر -کوتواالن صهر

واسته می د  از آن بعد خاده صخص مد دظر دق الباب و خودش خ

مردش یا زددش این صخص مع وم دبود و خادوادش اش از ترس عرئت 

اظهار و استغاثه را دداصت  "
119
ظاهراً مقولۀ "دیوار موش دارد و  

موش گوش دارد" از عهد امیر عبدالرحمن خان در ک ور عمومیت 

 پیدا کردش  است 

اری اکثر مواقع به سبب بد رفتامیر صکایت میکند که " 

رعایای خودم که همیشه مشغول یاغی گری و دعوا و اسباب چینی 

برای یکدیگر می باشند و به مخالفت همدیگر خبرهای دروغ به من 

میرسانند، بسیار دل شکسته می شوم. آن وقت باید به جهت تحقیق 

صحت مطلب رسیدگی نمایم و این فقره اسباب تضییع نصف وقت من 

چه سعی مینمایم رو به ترقی قدم بزنم، میشود، به این معنی که هر

آنها مرا عقب میکشند، ازاین جهت خیلی خسته می شوم."
120
  

معهذا، امیر براثر همین راپورهای که به او میرسید تصمیم 

می رعت و اصخاص متهم به زددان می اعتاددد و در زیرصکنجه های 

دد وح ت آور مجبور به اعتراف به گناهی که صاید مرتکب د دش بود

 می ردیددد و مدتهای مدیدی عذاب می ک یددد 
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ادجنیر مارتین اد  یس، مولف کتاب"درسایۀ امیر آهنین"، 

می وید که امیر عبدالرحمن خان مطابق کرکتر مردم خود آدطور که 

 الزمۀ آدها بودش برآدها مثل یک امیر آهنین حکومت کردش است  

دادیان مارتین، عصل دهم کتاب خود را به صکنجه های زد

تخصیص دادش و در آن ادواع صکنجه ها وادواع اعدامها که برمجرم 

اعماي می د صرح دادش است  این صکنجه ها چنان داگوار است که 

ً مکدر میسازد  صرح هر یکی از  دوبارش خوادی آن خوادندش را روحا

این اعدامها مو براددام آدمی راست میکند  معموالً متهمین که م کوم 

می ددد، قبل از اعدام چنان صکنجه می ردیددد، که هربار به اعدام 

صکنجه از صد بار مردن سخت تر بود  به قوي ادجنیر مارتین، 

متاسفاده اکثر این صکنجه ها بدستور امیر در حق متهمین اعرا می دش 

است  مارتین می اع اید: به ع ئی ترین عرمی حیا  ادسان برباد 

ر از زددان وعرار از ک ور اعدام میرعت  وی می وید که ع ای عرا

بود وع ای دزدی قطع کردن دست توسط قصاب  یا اعدام بود  ع ای 

زادی یا عرارزدی با مردی دام رم بستن با ریسمادها واز عراز کوش 

صیردروازش به زیر پرتاب کردن بود  ع ای اختالس گر وخیادت به 

بیت الماي اعدام بود 
 121

امیر میداد  ع ای کسی که راپور دروغ به 

به دظر امیر راپور دروغ ب رگترین عنایت بود و در  دی  اعدام بود 

صور  ک ف چنین راپورهایی امیرعام ین را بدون معط ی اعدام  

میکرد 
122
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 استبداد  امیر:        

امیر عبدالرحمن خان به مثابۀ یک پادصاش مط ق العنان صرقی 

صم یرصکل دادش بود،  از آدجایی که عغراعیای ک ورش را با زور

لهذا در پرتو اختیارا  وسیع ومط قه ایکه از این صم یرک ی بدست 

فرمانش بر جان و مال ساکنان این جغرافیا ساری وجاری  آوردش بود،

بود و میتوانست جان کسانی را که برضد او دست بشورش زده اند، 

د انها بگیرد و دارائی و مایملک آنها را مصادره کند و اقوام و اوال

 را در داخل یا به خارج کشور تبعید نماید. 

اگرچه  استبداد هدعمند به ثبا  سیاسی وم ت سازی کمک 

میکند، م ر صف ه سیاهی درتاریخ دظام های مط قه ب مارمیرود  

سیاش »مبارمینویسدکه :عالوش برزددادهای متعدد پای تخت ووالیا  

ش،ولچک،مرش ی کابل وهرا  با اقسام صکنجه ها،کند«چاش ها

بغرا،زوالده،قین وعاده،تیل داغ،قطع اعضا،بیدار خوابی دادن، کور 

کردن، برچه پک ،چاددماری،مرمرش، ذبخ کردن، سن سارکردن،به 

توپ بستن،با درخت پارش کردن ومیرش ک ور را بطور بی سابقه یی 

زیرکابوس وح ت قرار دادش بود  در کابل عالوش برزددادهای ارگ 

رپور وسراهای داخل صهر،زددادهای مخصوص وکوتوالی، وصی

دی ری دی  بود  عرم عرد حتی به رعقایش هم سرایت مینمود 
123
 

امیر عکر میکرد که پادصاهی اعغادستان  یک عنایت و امادت    

خداوددی است و باید از این امادت وعنایت بهر وسی ۀ ممکن حفاظت 

 صود 

ما در حفظ  »     امیر به عواب مال م ک عالم چنین دوصت:

امادت الهی که بارس طنت و حراست عرض و داموس رعیت است 
                                                 

123
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کوصیدش زحمت را راحت می پنداریم هرکه بدخواهی دسبت به دولت 

به امر کتاب خون و مال  وم ت دماید مست ق مضب کردگار است و

«خواهد بود  چنین شخصی حالل
124
 

 امیر مخالفین وصورش گران امنیت داخ ی را با قساو  تمام

بدست صکنجه و مرگ می سپرد تا امنیت را در ک ورش تأمین کردش 

باصد در هرحاي، ادسان موعودی عای  الخطا است، بنابرین همه 

ادسادها ب موي رهبران سیاسی و پی وایان مذهبی در زددگی وعم کرد 

خود مرتکب خطا و اصتباش صدش ادد و امیرعبدالرحمن خان هم دمیتوادد 

ا باصد  در میان تمام اعماي و کردارمنفی امیر سه از این قاعدش مستثن

 عم ش برعسته است : 

سخت گیری و اعماي خ ودت اعراطی برکسادی که در  اول،

برابر او قد ع م کردش بوددد، امیر درحق چنین کسادی از بریدن سر از 

تن صان و برپا کردن ک ه منارها از عمجمۀ صورصیان دریغ دمیکرد تا 

 دی ران ایجاد کردش باصد  ترس و رعب در دي

کوچ اعباری کت وی و دسته عمعی اقوام صورصی از  دوم،

 زادگاش و م ل اص ی بود و باش صان به یک منطقۀ دورتر و دا آصناتر 

 در داخل اعغادستان 

واگذاری بخ ی از خاک اعغادستان به اد  یس ها با  سوم،

رد در عصل میالدی دراین مو1893امضای قرارداد دیوردد در دومبر 

ص م،زیرعنوان برخی دظریا  منصفاده  به ارتباط معاهدش دیوردد  

 مکث کردش ام و اینجا از ب ث روی آن صرف دظرمیکنم  

در موارد استبداد امیر باید یاد آورصد که برپا کردن ک ه منارها 

از عمجمۀ ک ته صدگان در عن ها و صورصها و دی کوچ اعباری و 
                                                 

124
 659غبار، درمسیرتاریخ، ص - 
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از زادگاش و م یط پیدایش صان ولو   دسته عمعی اقوام صورصی

بمنظور کاهش قو  قومی و قبی وی یا به هدف م ت سازی صور  

گرعته باصد، دی  یک عمل استبدادی و ظ م صریح ت قی می ود که 

 باعث ردج و دفر  مردم  از وی می ردید 

این بخش از اعماي امیر که بدون تردید به تق ید از رعتار  

ور گ ایان قهاری چون: تیمور لنگ و دادرصاش وح یادۀ عات ان و ک 

اع ار و بابر ومیرش مستبدین تاریخ صور  می رعت، باعث گردیدش تا 

کارهای مثبت و مفید امیر را هم ت ت ال عاع قراربدهد و برخی 

دویسندگان منسوب به اقوامی که ضرب صست امیر را دیدش ادد وادار 

خ ودت آمی  بامخالفان به دکوهش از وی بکند، اما امیر برخورد 

خود را برای آوردن امنیت وتمدن قابل توعیه میدادد ومی وید که 

است، چی ی که از دظر  تمدنو عدالتاولین صرط آوردن امنیت تأمین 

بسیاری منتقدین امیر چندان با اهمیت پنداصته د دش است، درحالی که 

یا  مثل آب امروز مردم ما قدر امنیت را دادسته و آدرا برای ادامۀ ح

 و هوا پراهمیت وضروری  می دادند 

برخی از سیاستمداران معاصرامیر، این هرسه عمل ت دد آمی  

را  تمرکز قدرتصرقی را  از عم ه دواقص امیر دمی صماردد، ب که 

او میدادستند  چنادکه سروالنتین چیروي،  یگانه  نقصدر وعود امیر،

در کار امیر عبدالرحمن : "دویسندش و سیاستمدار معاصر امیر می وید 

خان فقط یک نقص وجود داشت و آن این بود که در زمان حیاتش 

قدرت و نفوذ در یک نفر تمرکز یافته بود و آن یک نفرهم شخص 

، عقط امیر بود. امیرعبدالرحمن خان بزرگترین رجال عصر خود بود



 139                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

 او بود که توادست دست اش حکومت اعغادستان را که خود موعد آن بود

ب ردادد 
125
" 

برای مقایسۀ  می ان خ ودت میان امیر و رهبران عهادی، 

میخواهم یاد آورصوم که ب ی امیر از عمجۀ یامیان و بغاو  گنندگان، 

که در میدادهای عنگ ک ته می ددد، متع ق به هرقوم وقبی ه ای که می 

تیمورلنگ، نادرافشار بوددد، به تق ید از عات ان ب رگ آسیائی چون : 

،ک ه منارها میساخت، تا سایر صورصیان را بترسادد و آدها را ابرو ب

وادار به اطاعت از دولت مرک ی دماید،  اما در عهد حکومت 

 قرن بیستم ، 90اسالمی پروعیسرمجددی وپروعیسر ربادی ، دردهه 

در کابل برعرق مردم  میخ های صش ادچه میکوبیددد که زعرش صد 

ازپستادهای بریدش  زدان مظ وم  راست مرتبه از گردن زدن وح یاده ت

ساخته بوددد  زدادی که  ده در « انبارهای پستان »یا « سینه منارها»

عن های تنظیمی  صرکت داصتند و ده در برابر دولت اسالمی مجددی 

و ربادی، دست به صورش وآصوب زدش بوددد، از سوی قوماددادان 

تجاوزا  عنسی و ورهبران تنظیمی، با وح یاده ترین صکنجه ها و

برهنه رقصاددن آدان در م اعل تنف داران عهادی وادواع ت قیرها 

وتوهین ها روبرو بوددد  در دواحی مرب کابل که در تصرف ح ب 

ً از ساحۀ دفوذ صان  وحد  بود، هرگاش کسی ازاقوام  پ تون تصادعا

 6عبور میکرد دست یر می د وبعد برعرق سر آن بدبخت ، میخ های 

وبیددد ودام ح ب وحد  را با میخ برک ه های ادسادهای ادچه میک

مظ وم دوصته میکرددد  واگرخادمی بااسیر همراش می بود، پستان های 

او  را می بریددد و در بی رها ذخیرش میکرددد  گویا به ادتقام از 

امیرعبدالرحمن خان،  بجای ک ه منار از پستان های بریدۀ زدان 
                                                 

125
 183، ص3، ج19محمودمحمود، تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن - 
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ند   در خوص اي مینه و سرک اوي سی و میساخت« سینه منار»مظ وم 

وکوتۀ سن ی  و ت ناب های پوهنتون کابل، بی رهای مم و از پستادهای 

بریدۀ  زدان به عابرین د ان دادش می د وبعد به آدها می فتند اگر 

دمیخواهید با چنین سردوصتی روبروصوید،پوي  وموتر و زیورا  

نسان رعب و وح ت در زداده را ب ذارید و ازاینجا دور صوید  بدی

 مردم ایجاد میکرددد و عابرین را لُچ میکرددد  

تکرار این اعماي وح یاده موعب گردید تا احمدصاش مسعود 

درهمدستی باعبدالرب رسوي سیاف وباهمسوئی  با صیخ م سنی 

عبروی  10وبرهان الدین ربادی، رئیس دولت اسالمی  در روز)

اع ار کابل  را ازعراز کوش  ( م  ۀ ه ارش د ین1372دلو 20م/1993

ت وی یون و زیار  پیرب ند درعقب هوتل کادتیننتل،مورد راکت باری 

ه اردفر ازمردم 6-4و توپخاده ثقیل قراردهند و در این آتش باری بین

 ه ارش را دیست ودابود کنند  

 125ولی عجیب مینماید که دویسندگان  ه ارش ،از ظ م امیردر 

ساي قبل اع ار، در  25میک ند ولی ازعاععۀ  ساي قبل، تاهنوز عریاد

عنگ های »برابر قاتالن زددۀ مردم ه ارش، الي صدش ادد؟  کتاب 

ش(، تالیف عنراي سید عبدالقدوس را ورق 1375 -1371«)کابل

مسعود  -ب دید تا از عمق عاععۀ حکومت اسالمی برهان الدین ربادی 

 تر آگاش صوید سیاف و صیخ آصف م سنی  و صرکای دی ر صان به -

امیردرچهارساي اوي امارتش،اعغادستان امروزش را ساخت و 

امنیت راش هادر سرتاسرک ور تأمین دمود و به اعمار ارگ 

وقصورمج ل چون باغ باال وعمار  وزار  خارعه وحرمسرا ی 

صاهی وبوستان سرا وگ ستان سرا وقصرزین العمار  )صدار ( 

ه کرددد؟درمد  چهار ساي ومیرش راساخت، اما تنظمهای عهادی چ

تا توادستند صهرکابل وقصرتاریخی چون داراالمان را ویران کرددد 
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حاکمیت ربادی درصرق ارگ کارته پروان ودرعنوب تا صاش 

دوصمسیرش ودرمرب تا زددان پل چرخی بود، ودرصماي تا 

خیرخاده،بدون آدکه خود بتوادد یک صب در ارگ س طنتی به ارامی 

 بخوابد 
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 فصل چهارم

 

  اصالحات اجتماعی و اقتصادی

 

 

 تطبیق عدالت

امیر عبدالرحمن خان برای ادارۀ درست مم کت به تطبیق 

داصت که برقراری  ک ور سخت ارج می دهاد و عقیدش در عدالت

سبب اعتماد مردم به دظام او و بالنتیجه تأمین امنیت در ک ور عدالت 

 خواهد صد  

راج التواریخ مینویسد که امیر به حکام و قاضیان د ارددۀ س

خود در سراسر ک ور عرمادی عرستاد و در آن چهار صرط را مقابل 

 حکام و قضا  گذاصت:

برطبق احکام مندرعۀ کتاب "اساس القضا  "شرط اول:
126

  "

 او رعتار کردش، مخالفت دورزدد، و اگر خالف ورزیددد، موعب باز 

                                                 
126

یحه وظایف اساس القضات، چنانکه از نامش پیداست، در واقع دستوالعمل یا ال - 

 قضات بود که حدود وظایف و مسئولیت ها ونحوۀ اجراآت قضات را معین مینمود.
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 پرس صدید باصند 

 از احدی رصوش د یردد و ت فه وهدیه دپذیردد و اگر : شرط دوم

 گرعتند، س اوار عقاب وعذاب وعتاب باصند 

: اگر حاکم صهر یا م ل، در حق کسی ظ م و ستم شرط سوم

کند، قاضی و مفتی از ظ م و عور او ب ضور ادور اطالع دهد تا 

 بازخواست مظ وم از ظالم کردش صود 

ث و صادرا  م ک از قبیل : از واردا  و حوادشرط چهارم

خیر و صر و دفع و ضرر که متع ق به دولت و صریعت باصند، قضا  

با خبر بودش، مستمراً به حضر  واال خبر دهند  عقط "
127
 

امیر عبد الرحمن خان همچنادکه خود به تطبیق عدالت می 

پرداخت و دراین خصوص ل اظ و خاطرخواهی احدی را دمیکرد به 

خان دی  در مورد ت قق عدالت چنین توصیه پسر خود حبیب هللا 

 میکند: 

از لحاظ و خاطر داری و رعایت سابقه فرزند عزیزم!  "

پرهیز نموده، در غور رسی مظلوم از ظالم و 

بازخواست از مجرم اگر چه مجرم پسر و پارۀ جگر تو 

باشد هیچ مضایقه نکنی، زیرا با این شیوه دلهای عموم 

قاد خود خواهی ساخت.و مطیع و من آنها را شکار
128
" 

امیر می وید که قبل از رویکار آمدن او : 

"هرسرکردش و مامور و صاه ادش حتی خود پادصاش 

اعغادستان دسته عا  قات ین و تعداد زیادی از قطاع 

                                                 
127

 564، چاپ ایران، ص3سراج التواریخ،ج - 

128
،آخرین وصیت امیر عبدالرحمن خان، به فرزندش امیر حبیب 548،ص 2تاج التواریخ،ج - 

 هللا خان
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الطریقان و دزدها را مستخدم دمودش و چون ره دان 

مساعرین و کسبه و تجار متموي مم کت را می ک تند و 

نه آدها را مار  میکرددد  امواي مسروقه بین امواي دقدی

خادم و مخدوم تقسیم می د  هریک از این قطاع الطریقان 

دسته هایی از خود داصتند که مس ح به تفن ها بوددد  ظ م 

و تعدی این اصخاص از درعۀ ت مل گذصته بود  یکی از 

م احهای این بود که سرهای مردها و زدها را بریدش 

تاعته می گذاصتند تا عست و خی  روی ساعهای آهن 

سرها را تماصا کنند و بعضی رسوما  بدتر از این هم 

داصتند      امیر عالوش میکند که: چقدر اقداما  مجداده به 

 عهت گرعتاری دو دفر از این قطاع الطریقان موسوم به

که چندین مرتبه ل کر مرا صکست دادش  و دادو سادو

نها فعالً در قفس آهنین یکی از ایبوددد بعمل آوردم  

گذاشته شده و به قلۀ کوه موسوم به لته بند محبوس 

 است.
129
 

امیر حکایت میکند که "روزی به حمام میرعتم که 

مردی و زدی تند تاخته عقب من داخل حمام صددد و 

صوهر ضعیفه ریش مرا از ع و گرعته، ضعیفه هم مرا از 

زیرا که عقب میک ید  از این ک مکش خی ی متالم صدم، 

صخص مذکور ریش مرا بطور سختی میک ید  از آدها 

استدعا دمودم که ریش مرا ب ذارید و به آدها گفتم بدون 

اینکه ریش مرا بک ید میتوادم بعرض صما رسیدگی 

دمایم، ولی عایدش دکرد  متاسف بودم چرا رسم عرد ی ها 
                                                 

129
 217-218تاج التواریخ، ص  - 
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را دداصتم که ریش خود را پاک می تراصند  پس از آن 

به درب حمام قراوي زیادی حاضر باصند حکم دادم 
130
" 

این روش عرض حاي و گرعتن از ریش پادصاش در دورۀ امیر 

صیرع ی خان و پدرش امیر دوست م مد خان رواج داصت  و مقصود 

این بود که عرض حاي خود را به عدالت صخص پادصاش وا می ذارم و 

 پادصاش هم مجبور بود به عرایض آدها گوش دهد 

ورد رسیدگی به عرایض مردم ب ضور خودش امیر در م

می وید: "هرکس میتوادد ادعای خود را در حضور من به این طریق 

عرضه دارد: اوي بیرون درب اتاق آمدش اطالع میدهد که میخواهد به 

حضور من بیاید  پس از آن به او اعازش دادش می ود داخل اتاق صدش 

ریضه خود را دوصته صخصاً به خودم عرض حاي خود را بنماید یا ع

به داظر یا معاون او یا به یکی از من ی های دربار یا به پست خاده 

بدهد و باید روی پاکت بنویسد میر از امیر صاحب کسی دی ر دباید 

پاکت را باز بکند  این عریضه را خودم باز میکنم و میخوادم و اگر 

که  الزم باصد به دست خودم هم عواب مینویسم و به همان وسی ه

عریضه بمن رسیدش است به عارض میرسادم  اگر م ارالیه دتوادد 

عریضۀ خود را به توسط یکی از این وسایل بمن برسادد، مخبرین و 

عاسوسان آصکارا و مخفی دارم که عقرۀ مذکور را اطالع بدهند و اگر 

آدها هم اخبار ددهند از ای ان مواخذش و آدها را سخت تنبیه مینمایم  

م اعغادستان اینست که هرکس از من دستخطی دارد، درهر عقیدۀ مرد

خاده عاسوسی از من میباصد، ولی این مط ب خالی از امراض 

دیست 
131
 "ظاهراً مقولۀ " دیوار موش دارد و موش گوش دارد" از  

                                                 
130

 223تاج التواریخ، ص - 
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 372، ص2تاج التواریخ، ج - 



 146                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

 عهد امیرعبدالرحمن خان در ک ور عمومیت پیدا کردش است 

 امیردر مورد رسیدگی م اکما  خود می وید: "وضع

رسیدگی در م اکما  مم کت من آسان و سادش است  

هرکس میتوادد مرا یا یکی از اعیان دولت مرا صخصاً 

ببیند و بدون توسط )واسطه( یا سفارش احدی عرض 

حاي خود را بنماید  آن وقت برحسب صهاد  و ثبو  

عقرۀ مذکور بی مالحظه و طرعداری خودم یا پسرم حکم 

ض خود را در م ضرعام میدهم  اگر کسی دمیخواهد عر

ً معروض  بنماید، م ارالیه میتوادد عرض خود را کتبا

دارد و در خواددن این عرایض مطوي مالي اد ی  مردم، 

وقت زیادی ضایع می ود و مط ب هم کمتر عهمیدش 

می ود، ولی مردم آدقدر تنبل می باصند که زباد ان را 

حرکت دمیدهند و از دوصتن م خرعا ، وقت مرا ضایع 

میکنند  لهذا حکم کردش ام که هرکسی میر از صاحب 

منصبهای دربار خواسته باصد، کتباً عرض حالی بنماید، 

باید کامذ دمبر داری که قیمت آن سه روپیه است خریدش 

عریضۀ خود را روی آن بنویسد و این تدبیر بسیار 

زحمت بی عایدۀ مرا کم دمود و من ی های دربار خالصۀ 

آدها را می دویسند  این عرایض و عواب
132
" 

در عای دی ری امیر مینویسد : " برهرطایفه که           

خداودد مهربان است، حکمران عادلی را می مارد و 

هرگاش م یتش قرار گیرد مم کتی خراب صود به دست 

ظالمی می سپارد  حمد خداودد را که حاال اعغادستان مثل 
                                                 

132
 370، ص 2تاج التواریخ،ج - 
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در تمام قدیم دیست، زیرا که در ساي پنج عقرش قتل 

مم کت اتفاق دمی اعتد و این تعداد کمتر از تعدادی است 

که در خی ی از ممالک متمدده واقع می ود 
133
" 

امیر می وید که قبل از من، سیصد روپیه قیمت 

عان یک دفر ادسان بودش است، این قادون را منسوخ کردش 

ام  قادون دی ری به عوض این اعرا دمودش ام و آن 

 ی بک ی در دست اولیاء و کسان مقتوي اینست که حکم قات

می باصد  اگر بخواهند قصاص دمایند مختاردد و اگر 

بخواهند قاتل را عفو دمایند بازهم دولت مختار است که 

این عفو را امضا یا رد دماید، الکن اگر دولت هم مثل 

اولیاء مقتوي عفو دمود بازهم قاتل باید هفت ه ار روپیه 

رای استخالص خود به دولت بعنوان عریمه مرامت ب

بپردازد، اگر خودش دمیتوادد اقوام و دوستان او ماذودند 

که اگر خواسته باصند این عریمه را بدهند 
 134 

 

 داستان امتناع امیر از ادای قرضش:

گویند هن امی که امیر در بخارا به حاي تبعید بسر میبرد،  به 

او دوست صدش بود  پوي احتیاج پیدا دمود و از صخصی که در بخارا با

مب غی پوي قرض گرعت  سالها بعد که امیر به اعغادستان آمد و برتخت 

امار  کابل تکیه زد، آن دوست بخارائی اطالع یاعت که سردار 

عبدالرحمن خان به پادصاهی اعغادستان رسیدش است، باید به اعغادستان 

                                                 
133

 225، ص 1تاج التواریخ،ج - 

134
 342، ص2تاج التواریخ،ج - 
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که برود و پوي قرض خود را از امیر درخواست کند، ولی مردد بود 

آیا امیر او را خواهد صناخت و پوي او را مسترد خواهد کرد یا خیر؟ 

با این دیت از بخارا به کابل آمد و چند روز بعد خود را به حضور 

امیر رسادید و با گفتن دام و د ان خود، پوي خود را از امیر تقاضا 

کرد  م ر امیر که میخواست صیوۀ عدالت گستری م اکما  خود را 

د ان بدهد از قرض  وی منکر صد  مرد بخارائی با اددوش به عارضی 

بسیار از دربار امیر بازگ ت و چند روزی در کابل سرگردان بود و 

با هرکه رو برو می د داستان قرض دادن خود به امیر و ادکار او را 

از قرض بیان میکرد  آدکه این داستان را می صنید به مرد بخارائی 

ر ، گرعتن پوي از امیرعبدالرحمن زور می فت برو برادر پ ت کا

عیل میخواهد  سرادجام روزی یکی از صنوددگان داستان مرد بخارائی 

به وی م ور  داد که د د قاضی القضا  سعدالدین خان برود و ع یه 

امیر عارض صود، صاید قاضی به عرضش گوش کند و چارش ای 

ن خان صرعی برایش بسنجد  صخص چنین کرد و د د قاضی سعدالدی

رعت و ع یه امیر عارض صد  قاضی القضا  هم در زیر عریضه وی 

 :امر داد

"مدعی و مدعی علیه حاضر محکمه گردند تا نظر به حکم  

شریعت محمدی مدعی علیه یا پول را بدهد و یا قسم بخورد که پول 

  را نگرفته است."

بنابرین موضوع به است ضار امیر رسادیدش می ود  در روز 

میر از دربار بیرون می ود و با صم یر آخته و برهنه  موعود ا

یکراست به دارالقضای کابل می رود و میخواهد برصدر مج س رعته 

د دیک قاضی القضا  بن یند، اما قاضی القضا  همینکه چ مش به 

امیر می اعتد، بدون آدکه از عایش ب ند صود با دست اصارش میکند که 

مروز په وی مدعی صما است تا م کمه پیش دیاید و می وید عای صما ا
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به قضاو  بپردازد  امیر عبدالرحمن خان با صنیدن این دستور قاضی 

صم یر را به مالف میکذارد و خطاب به قاضی سعدالدین خان 

می وید: بخدا قسم که اگر میر از این حکم میکردی با این صم یر 

یدم خاطرم گردن صما را قطع میکردم  و اکنون که ترا چنین عادي د

از عادب صما بسیار صاد گ ت  و بعد قصد و دیت خود را از دپرداختن 

پوي قرض به مرد بخارائی بیان میکند و می وید: میخواستم به این 

دوست بخارائی اعرای عدالت را در ک ور خود د ان بدهم  سپس 

امیر قرضش را به قرضدار می پردازد و او راضی از کابل باز 

می ردد
135
   

بر می ردد که قاضی سعدالدین  1887یا 1886واقعه به سالهای این 

خان ازدایب ال کوم ی هرا  به کابل آمدش و به مقام قضاو  کابل 

 برگ یدش صدش بود 

امیر عبدالرحمن خان تمام مامورین و اراکین دولت و ادارا  دولتی را 

صدیداً زیر دظر داصت و  در مورد خطا کاران، وظیفه داصناسان، 

ش خواران و اختالس ران بیت الماي )دارایی عامه( خی ی سخت رصو

گیر بود و هیچ لغ صی برایش قابل عفو دبود  مجازا  چنین مامورادی 

 ع ي، حبس، صکنجه، قطع دمودن دست و حتی اعدام بود         

 آقای ولی احمد دوری می اع اید که، برای بار اوي پادصاهی در 

  برادران اهل هنود اعغادستان احترام اعغادستان ظهور کرد که به 

گذاصت و آدها را باصندگان کامل ال قوق ک ور دادست "
 136

 

                                                 
135

برخی شخصیت های فرهنگی واجتماعی،چاپ مرکز انتشارات  سیستانی، - 

 ،مقاله ذکرخیری از قاضی سعدالدین خان علومی.2010دانش

136
تاریخ ساز وطن، ارج باید به بزرگان ی زیرعنوان "افغان جرمن آنالین، مقالۀ آقای نور - 

 2011فبروی !" گذاشت
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 توجه امیر به نقش زنان در ترقی کشور:

امیر ترقی و تعالی ک ور را وابسته به تع یم و تربیت زدان 

میدادست و برای تع یم زدان دظریا  مفیدی ابراز کردش رعتن زدان را 

 ع م  مجاز می مارد و مینویسد: برای عراگیری 

" اعغادستان ابداً دمیتوادد کامالً و ص ی ا ً ترقی 

دماید، م ر آدکه زدها هم تربیت ب ودد، چون اطفاي 

اولین سبق ابتدائی خود را ازمادر می آموزدد و مطالب 

وعقاید هم که در زمان طفولیت کسب می ود، اثر آن 

میمادد و ری ه های مادام العمر در عادا  و طبایع آدها 

خاطر آدها را م کمتر عرا می گیردد و به عهت همین 

تدبیر عاقالده بودش است که پیغمبر ما امر عرمودش است: 

زدها که در هیچ صورتی بدون اذن و اعازۀ صوهرهای 

خود از خاده بیرون دمی رودد، باید به عهت مط ب 

م ت صیل مجاز باصند که از خاده بیرون برودد  اگر عمو

مردم وعیاي های آدها  وعموم زدها تربیت صدش باصند 

اصخاص سیاسی دان که مردم از بین خودصان منتخب می 

دمایند، یقیناً تعقل آدها بهتر وع م صان زیاد تر و مص  ت 

های صان مفیدتر است و بهتر میتوادند کارهای دظمیه 

دولتی را اعراء دمایند "
137
 

توعه امیرعبدالرحمن خان  عناب داکتر سید عبدهللا کاظم، از

دسبت به حقوق زدان و بردگان یاد کردش و دکا  بسیار مهم و عالبی 

                                                 
137

 452 -451، ص 2تاج التواریخ، ج - 
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را از روی تاج التواریخ و سایر منابع  زیرعنوان مسایل زدان بدست 

 میدهد و دوصته میکند:

" امیرعبدالرحمن خان یک سیستم واحد حقوقی را که مطابقت 

ساخت که درآن تفسیر  با صریعت داصت بطور عموم درک ور داعذ

صریعت در اد صار قاضی رسمی بود  باین اساس اهمیت پ تودوالی 

در موضوعا  حقوقی در حاصیه رعت و عرمان دادش صد که هیچ کس 

حق ددارد قضایای حقوقی را حل و عصل دماید، م ر قضا  و مفتی 

های رسمی حکومت  هرگاش قاضی به چنان یک قضیه برمیخورد که 

 ریح د دش بود، در آدصور  باید از امیر هدایت گرعته در قوادین ت

می صد 
138
باین ترتیب دقش مالهای م ل و عرگه های قومی در حل  

مسائل حقوقی م دود صد و حتی از دظر رسمی عاقد اعتبار قادودی 

 گردید 

یکی از عمدش ترین مسائل در مورد زدان همادا عرف عاری از 

ر م روم ساختن دختران از حق زمان احمد صاش بابای کبیر مبنی ب

میراث و س ب آزادی ازدواج زن بیوش بود که امیر عبدالرحمن خان 

آدرا به استناد اصوي صرعی م غی ساخت 
139
 

اد ی ۀ اص ی این عرف در پ تودوالی داصی از خص ت قبائ ی 

دظام احمد صاهی بود، زیرا پایه های دولت در آدوقت بر مبنای روابط 

یولداری" استوار بود و برخورداری دختران از حق عئودالی و دظام "ت

میراث به اساس قوادین اسالم )دصف حق یک پسر( موعب تقسیم 

اراضی به صوهر دختر می ردید و در اثر آن زمین متع قۀ یک عامیل 

                                                 
138

 70تاج التواریخ ، ص  - 

139
مترجم یار محمد  -294داکتر کاظم، ستیوارد ریه تالی، آتش در افغانستان، صفحۀ  - 

 .1380چاپ پیشاور  –کوهسار کابلی 
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)عئوداي( به مرور زمان بین عامیل ها و خادوادش های مخت ف تقسیم 

م حاکمۀ عئودالی صدمه می د  این وضع بر رسوخ "خان خادی" دظا

میرسادید  لذا دولت درادی مغایر با اصوي صرعی عقط برای حفظ 

مناعع عئودالی دختران را از حق میراث م روم ساخت  عالوتاً چون 

در اثر ازدواج زن بیوش با یک مرد خارج عامیل، عین دتیجه بار می 

ی آمد، دولت درادی حق ازدواج مجدد زن بیوش را دی  من صر به یک

 از اعضای عامیل و یا خادوادۀ د دیک صوهر ساخت 

از آدجایی که امیر عبدالرحمن خان بمنظور است کام دولت 

مرک ی سعی داصت تا پایه های عئودالی را در ک ور سست کند و 

قدر  امرای م  ی را تضعیف دماید، لذا عرف درادی را که صامل 

ل می اع ود، به استناد قواعد "پ تودوالی" صدش و بر اقتدار رؤسای قبائ

احکام صرعی منسوخ کرد و حکم دمود که هر زن حق میراث و 

 آزادی ازدواج )در صور  بیوش بودن( را دارا میباصد 

امیر در کتاب تاج التواریخ  در زمینه چنین بیان میکند :  

به موعب قادون قدیم اعغادستان، زن ده تنها م ک » 

م خادوادش صوهرش صوهر خود بودش است، ب که م ک تما

از قبیل برادرها و اقوام دی ر بودش است  لذا اگر صوهر 

م ارالیه عو  می د، یک دفر از اقوام صوهرش حق 

داصت که اگر زن راضی هم دباصد او را به زوعیت 

ب یرد  این قاعدۀ عمومی مم کت بودش است و از این 

عهت زن بیچارش که از بدبختی در چنگ خادوادش می 

ی ر موقعی برای او ممکن دبود که از دست آدها اعتاد، د

خالص صود و اگر اورا می ذاصتند که بعد از عو  

صوهرش بخادۀ پدر و یا مادر یا عای دی ر برود، این 

امر را خی ی اسباب اعتضاح قبی ۀ خود میدادستند و این 
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عقیدش بسیار عجیب بود که این رعتار را بموعب صرع 

ه این قاعدش بک ی مخالف احکام مطهر میدادستند و حاالدک

پیغمبر است  قادودی که خودم اعرا دمودم این است: 

همینکه صوهر عو  صد، زن آزاد است و دمیتوان او را 

مجبور کرد کسی را بر خالف میل خود به صوهری 

اختیار دماید 
140
» 

 امیرعبدالرحمن خان در مورد عسخ دکاح دختری که قبل از 

 و مادر عقد صدش باصد، دی  برخالف عرف سن ب وغ توسط ع ار پدر 

 معموي امر صادر کرد که : 

به موعب قادون مروعۀ من، دختری که به حد ب وغ » 

درسیدش باصد و پدر و مادر او را به دکاح کسی در آوردش 

باصند، پس از اینکه به سن ب وغ رسید عاعل مختار است 

بعد از  که این دکاح را قبوي یا رد دماید و عالوش بر این

قبوي عقد اگر صوهرش به او تعدی یا بد رعتاری دماید و 

مت مل مخارج او د ود، م ارالیه میتوادد به م کمه 

عارض صود که صوهر من یا دفقه و کسوۀ مرا بدهد  یا 

مرا طالق بدهد 
141

 » 

در مورد تعیین مهر و طویاده هم امیر عرف قدیمه 

ازۀ توان را صکست و دستور داد تا این موضوع به ادد

رسم »صخص م دود گردد  او در این مورد مینویسد : 

                                                 

140
)امیر عبدالرحمن خان،تشکیل و استحکام دولت مرکزی  342 جلد ، ص2تاج التواریخ  - 

 ومسئلۀ زنان،افغان جرمن آنالین(

141
 )داکتر کاطم، همان مقاله(  343هماان اثر،ص - 
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بعضی از خادوادش های ب رگ این بود که داماد های 

خویش را وامی داصتند بر اینکه قباله های زن های خود 

را بر خالف میل صان  آدقدر بسیار قرار دهند که اگر 

تمام خادوادۀ او متفق می صددد و به او کمک میداددد، باز 

ممکن دبود که قبالۀ مذکور را بتوادند ادا دمایند   هم

)مقصد از قباله در اینجا سند دین یا مقروضیت یا تعهدی 

است که صوهر در حین عقد در برابر زن میسپارد  

قـِران بود،   25مؤلف( مثال از صخصیکه مداخل او ماش 

از وی تعهد می رعتند که پنجصد ه ار روپیه قبالۀ زن او 

و اگر این مب غ را دمی پرداخت، مرد بیچارش به  بودش باصد

من لۀ مالم می د  این قادون را م دود دمودم و قرار دادم 

که صه ادگان خادوادۀ س طنتی از یک ه ار الی سه 

ه ار قباله بکنند و سائر مردم از سه صد الی ده صد 

روپیه، البته اگر قوش داصته باصند و به طیب خاطر 

این مب غ به زن های خود بدهند، عاعل بخواهند بی تر از 

«مختاردد که به موعب میل خود رعتار دمایند 
142

 

دکتۀ مهم دی ر که امیر به آن توعه کرد و برای بار اوي در 

اعغادستان معموي گردادید، همادا ثبت و درج عقد دکاح در م کمه 

قاعدش به عهت ثبت عقود » بود، چنادچه امیر تصریح میکند : 

را معموي داصتم تا در صور  دبودن صهود کاعی، مراععه ازدواعیه 

در میان دیاید  اگر رئیس ادارۀ ثبت قباله عا  ب ذارد که عقد 
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دام روع یا عقد اعباری را در کتابچۀ او ثبت دمایند، م ارالیه کامالً 

تنبیه می صود
143
   

در اینجا دیدش می ود که ده تنها ثبت دکاح در دعتر مربوط 

ب که هر گاش عقد دام روع و یا اعباری صور  ال امی بود، 

 می رعت  به مجری آن در دعتر یا م کمۀ مربوط ع ا دادش می صد 

اینکه این دساتیر تا کدام حد عرف مردم را در عمل تغییر داد، 

موضوعی است در چارچوب تواعقا  خصوصی بین اصخاص و 

در  عامیل ها، و اما اگر ادعای رسمی در زمینه صور  می رعت،

آدصور  م اکم مجبور بوددد به اساس احکام عوق که وعه صرعی و 

قادودی داصت، آدرا حل و عصل دمایند  مجادله ع یه همچو عرف های 

قوی که ری ه در قوادین میر مدون "پ تودوالی" دوادیدش و در اثر آن 

حقوق زن را صدیداً مصدوم دمودش و او را ب یث مایم ک مرد قرار 

سادش و آسان دبود و عقط قو  داعذۀ امیر آهنین میتوادست دادش بود کار 

آدرا به منصۀ اعرا در آورد  در آن وقت هیچ کس دمیتوادست در 

مقابل آن قیام کند و اما بطوریکه بعداً می بینیم در دورش های بعدی 

عین دساتیر موعب عکس العمل های صدید در برابر دولت گردیدش و 

 تا حد سقوط رژیم پیش رعت 

 

 تساوی حقوق ارثیۀ اوالد ها :

 امیر در این مورد بر اصوي اسالمی اتکا دمودش می وید:

دین پاک اسالم    حقوق ارثیۀ اوالد را بدون اینکه بین » 

مادرهای آدها امتیازی بدهد، بالسویه مقرر داصته است  تا این درعه 

ها  که اگر یکی حقیر ترین کنی ها اوالد ها داصته باصد، این اوالد
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مست ق ادد که با اوالد هایی که از خوادین یا خادوادۀ صاهی به عمل 

آمدش باصد، ادعای حقوق بالسویه دماید و این کنی  هم مثل سائر زدهای 

منکوحه، عیاي صوهر صمردش می صود      اگر صوهر آدها پادصاش 

است، همۀ آدها م که ها هستند، اگر صوهر آدها گدا است همهۀ آدها گدا 

اهند بود خو
144

 » 

 

 منع برده داری:

امیر در کتاب تاج التواریخ به صراحت از ممنوعیت بردش         

 داری در دظام عاریۀ خویش ص بت میکند و می دویسد:

رسم وح یادۀ مالمی را از میان برداصته و متروک ساخته ام       » 

ً ممنوع میباصد، و مالم ها و ک نی  خرید و عروش بندش )بردش( قادودا

هاییکه در خاده های مردم می باصند و سابقاً همی ه بندش بودش ادد، حاال 

از اع ای خادوادۀ مالکین خود م سوب می صودد 
145

امیر می « 

اع اید:  اگر صخصی بندش یی را بقتل برسادد، برخالف آدچه در سابق 

متدواي بود، س ایش قصاص می باصد  وهرگاش در حق بندش ظ م صود 

د که ظ م صدش است، به موعب قادون، آن بندش آزاد می ود، و ثابت گردی

چرا که خداودد عالم تمام اعراد ب ر را از یک پدر و مادر خ ق 

عرمودش است و مست ق حقوق بالسویه می باصند  هیچ دلی ی ددارد که 

یک دفر ظالم و دی ری مظ وم واقع صود، عموماً مالم ها و کنی  های 

عنگ می باصند یا اوالد مقتولین عن ها هستند  اعغادستان، اوالد اسرای

که کسی را دداردد از آدها پرستاری دماید  خادوادش های متموي و 
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اعیان و اصراف، آدها را مثل اوالد خود د هداری می دمایند و مثل 

مالم بچه های صاهی، وقتیکه ب رگ می ودد بطور صایسته ئی آدها را 

اصخاص عقیر به واسطۀ دفوذ اولیای داماد میکنند و بالنسبه به اکثر 

خود به مناصب ب ند میرسند و به این قسم برحسب تع یم و لیاقت و 

تربیتی که در مصاحبت اطفاي تربیت صدش ت صیل دمودش ادد به 

مناصب ع ی ه ارتقا می یابند 
 146

  

امیر می وید: "در مم کت من اصخاصی که دارای سایر ادیان 

تعصب با آدها رعتار می ود، و درکارهای  می باصند، آزاد ادد و بدون

دولتی به مناصب ع ی ه مقرر می ودد و این عقرش بک ی برخالف قادون 

اد  ستان می باصد "
147

    

 

 قطع مستمری خان ها، مالها، پیرها و مرشدها 

  امیر مینویسد:" : هر آخودد و مال، سرکردۀ هر طایفه و

د و از مد  دو ق عه خود را پادصاش باالستقالي میدادستن

صد ساي آزادی و خود سری بی تر از این آخوددها و 

 مالها را حکمرادان سابق اعغادستان متعرض د دش بوددد 

میر های ترکستان و میرهای هزاره و سرکرده های 

غلجائی بالنسبه از امرای افغانستان قوی تر بودند.  و 

تا زمانیکه آنها حکمران بودند، پادشاه نمیتوانست در 

مملکت عدالت نماید. لهذا نخستین کار من این بود که 

قطاع الطریقان وسارقین  و ابنای کاذب و پادشاهان 
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جعلی را تمام نمایم. اذعان مینمایم که این کار آسانی 

نبود، بعضی از آنها را تبعید کردم یا عازم سفر آخرت 

 شدند
148
» 

ادستان که درعای دی ری امیر می وید :" در مم کتی مثل اعغ       

خ اده اش خالی و پولی گ اعی به عهت مخارج داخ ی و دی  عهت 

ساختن و د هداری است کاما  سرحدا  از تخطی بی اد ان که مثل 

الش خورهای گرسنه مای ند صکار ضعیف خود را ب ع دمایند، پوي 

خی ی الزم دارد ]م ر[ تقریباً دصف مالیا  تمام مم کت را دولت به 

و سادا  و اصخاص زیادی که خود را پی وایان  مستمریا  مالها

مذهب می دامیددد میداددد  این عقرش ضرر بالمضاعف و باعث خرابی 

 و ضعف دولت بود 

، دصف مالیا  دولتی که این اصخاص می رعتند به هدر اوالً 

میرعت  ثادیاً، این کار مردم را وا میداصت که زددگی خود را به 

ا مفت ازمیان ببردد و این ادعامی به بیکاری بسربردش پوي دولت ر

عهت آدها بود که مخ وق درماددش وعاع ی بودش باصند که از وعود 

 آدها به عهت مم کت یا به عهت خودصان هیچ عایدش یی مترتب دباصد 

این مستمری ها زیاد را که باری بر دوش خزانۀ دولت بود به یک 

به اشخاصی داده کشیدن قلم خود موقوف نمودم و گفتم مواجب فقط 

خواهد شد که به موجب کفایت و لیاقت خود خدمت نمایند و باید 

 بعضی امتحانات بدهند که استحقاق مواجب داشته باشند.

به این طریق مستمری های تمام این اصخاصی که خودصان را 

م ل اعتنا میدادستند با مستمری خادوادش موش عالم )منظور امیر از 

م است( ومستمری همین موصها را موقوف موش عالم، مالم ک عال
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کردم و این وعه را به سربازهای صجاع که به عهت قتل این وده 

موصهای صقی و موذی مستخدم کردش بودم دادم تا این موش ها دی ر 

دتوادند بطور بی ادصاعی از مردم اخاذی دمودش خاده های مردم را 

ید مریب درباب سوراخ دمایند  امیر می وید: اکثر این مالها عقا

مذهب اسالمی به مردم القا می دموددد که در احادیث پیغمبر ابداً وعود 

ددارد وهمین عقاید سخیفه است که باعث ادقراض تمام م ل اسالمی در 

 هر مم کت صدش است        

این اقدام اسباب هیجان زیادی در میان مال ها و پی وایان 

ادستند گردید  داد و عریاد مذهبی و اصخاصی که خود را اولیاء مید

زیاد میکرددد و صورصی که در باب آن دراین موقع مذاکرش می دمایم 

دتیجه این رعتار اعمالی من بود 
149
" 

امیر در دورۀ زمامداری خود هیچ وده ت کی ی بنام "صورای 

ع ما" یا "عمعیت الع ما" ومیرش دامها دداصت و میخواست بدون 

ولوی و پیر و سید در اعغادستان صریک و بدون مداخ ۀ مال و م

 حکومت کند   و خوب هم از عهدۀ این کار بدر آمد 
 

 انزجار امیر از پیرها و مرشدها ومالها:

امیرعبدالرحمن خان چون خود به احکام دینی وارد بود، از 

دیدار و م ور  با پیرها و سید ها و مالها و پی وایان مذهبی عداً 

ۀ کدام پیر و سید و یا مرصد در گوصه دفر  داصت و همینکه سر و ک 

و کنار ک ور پیدا می د، به والی و حکمران آن سمت دستور اکید 

میداد که هرچه زودتر وی را از والیت خود خارج کند و مادع آمدن 

 او به کابل گردد  
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در سراج التواریخ )ع د سوم( از ورود چند تن از این سید ها و 

بستان به صهرهای عالي آباد  و م ار روحادیون از دیار عراق و عر

صریف گ ارش صدش است که بدون صک بدستور اد  یس ها به 

اعغادستان عرستادش صدش بوددد، ولی امیر با عرئت وهوصیاری تمام آدها 

را از راهی که آمدش بوددد دوبارش عود  داد  یکی ازاین روحادیون با 

الم هللا صریف بود و دام سید م مد رصید بغدادی )گیالدی( که قاری ک

از راش هند به ع م دیدار امیر و اقامت در اعغادستان وارد عالي آباد 

صدش بود د د م مد گل خان عبارخیل اقامت داصت، سپهساالر مالم 

حیدرخان چرخی توسط عریضه یی به امیر اطالع داد که این پیر 

صت میخواهد امیر را مالقا  کند  امیر به مالم حیدر خان چرخی دو

 که :

" صما را چه صدش که هر صخصی که از مم کت یا 

دولتی به تغییر لباس و زبان آمدش و از راش مقصد و 

مدعایی که دارد داخل این مم کت صدش و به بیان 

خودستائی خویش را در دظر صما ب رگ ع وش میدهد و 

اینقدر دمیدادید که اگر این صخص ب رگ و دادسته می 

وازۀ م ار عیض آثار عناب پیر بود، چرا ک ید قفل در

صاحب )موث االعظم( را که د د صما اظهار کردش است 

با خود می آورد و صهر به صهر و م ک به م ک گردادیدش 

از یک دولت به دی ر دولت به هوای دفس تردد و گردش 

میکند؟ صما این وده مردم را دمی صناسید و حاي آدکه خدا 

هد بود  باری او را به داداست که به چه مدعای آمدش خوا

ورود این عرمان از خاک این دولت بک ید که ک ید 

دروازۀ حضر  )موث( االعظم ع یه رحمه را به عایش 

رسادیدش دروازش اش را به روی زوارادش چنادچه بسته 
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است، ده بندد  و سپهساالر اورا از عالي آباد به عادب 

پ اور اخراج کرد " 
150
 

 مین ارد:عیض م مد کاتب عای دی ری 

" دراین وقت سید عبدهللا بن سید خضر دامی از  

سادا  سکنۀ بغداد که ای ان عبدهللا او را رئیس مدینۀ 

طیبه مامور عرمودش و او پس از حصوي این منصب در 

اسالمبوي رعته و از آدجا راش حاعت عادب بخارا پیمودش 

و از آدجا روی بسوی عتبۀ ع یای س طنت این دولت 

وارد م ار صریف صد که از آدجا در کابل آمدش  دهادش بود،

صرف بار وع  دیدار صهریار واالتبار حاصل کند و 

کامیاب عادب مدینۀ منورش طریق آرزو دردوردد، 

حضر  واال  از عریضۀ حکمران ترکستان برتمنای او 

آگاش گ ته عرمان کرد که سرکار ما دیدار او را به کار 

م اعظ عادب کرکی ددارد و امر کرد که او را با 

)درآدسوی آمو دریا( گسیل دمودش  و در عرستاددش 

تعطیل را عای  د مارد " 
151
  

 عیض م مد بازهم گ ارش میدهد که :

" هم درین وقت سید عارف حاعظ و سید ابراهیم خطیب 

و سید م مد بن سید عبدهللا ع وی وارد م ارصریف صددد 

عیض دیدار که از آدجا به دارالس طنه ]کابل[ آمدش از 
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صهریار واالتبار مستسعد گردیدش بر امر منویۀ خویش که 

حصوي پوي بود واصل آیند، و لیکن حضر  واال از 

عریضۀ حکمران ترکستان به رسیدن هردو تن در 

م ارصریف آگاش گ ته به تصور اینکه مبادا عاسوس 

باصند، عرمان کرد که ای ان را از آمدن به کابل مادع 

راش بخارا که آمدش ادد مراععت گردیدش از همان 

دهند "
152
 

امیردرعواب یکی از مالها یعنی میرع یجان خطیب که 

تقاضای مواعب ومعاش  برای بعضی از مالها کردش بود، سخت 

مالیان گدا استند یا منی؟ اگرگدا »براصفت واز خطیب پرسید که : 

اید،  این کارکه صما دوصتهیارب مباد آنکه گدا معتبر شود! باصند پس: 

ظاهراست وعالدیه است که این قوم مال ها دراین چندساي، ه اران 

مس مان را کاعر خطاب کردش ادد وه اران دفرق یان کش)چرسی( و 

دصوارکش را بی دمازعنازش دعن کرددد  وهرمال دعوی دبو  

میکرددد! ب که کتاب های عدید برای عوام تصنیف دموددد، گویا که 

مجتهدین درمذهب اهل سنت وعماعت هم مثل صیعه مجتهد داردد و

بسیار صدش بوددد، چنادچه در قندهار مال ذاکر وتبعۀ ومریدان وصاگران 

وموصک بن آدم وتبعه  -او، درم دین مالپی ک عالم تا کوهستان

در عالي آباد مریدان وطالبان او،  -درکابل مال دجم الدین -ومریدان او

ومریدان او ، در خوست مال در ب خ خاددان خ یفه داراالمان وطالب 

اوکر وطالب ومریدان او، درتیران)ظ:تیرین( مالی آدجا وطالب 

ومریدادش به روی کار آمدش، هرکه مرید وطالب ای ان دمی د، حکم 

کفر باالی آن میکرددد وحاي سه چهارساي است که این مردم مریب 
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رصته از دست این گدا معتبران  قدری دجا  یاعته ادد  باز اگراین سر

را بناب ذارم، همان دیگ وهمان آش خواهد صد! وبسیار مردم از دود 

آن آش دخوردش، کور خواهند گ ت  زیرا که همه به گدایی مال صدش و 

به یازدش سال ی همراش طالب در بدر گ ته تا که ریش ک یدش  چنادچه 

پدر ومادر ای ان مثالً در م دین و پسر در پی اور و مادر وپدر در 

ر و پسر در لغمان ودن هار)دن رهار(همراش طالب بی بضاعت قندها

عوان به سربردش، پس اینطور گدایان که معتبرصودد، بدون صر چه 

خیر خواهد بود؟ وهمین که سررصته قاضی ومفتی را کردش ام بسیار 

است! خدا کند که این هم بد د ود، چرا که میر از رصو  خواری، 

! پس سررصتۀ صما دراین مم کت قاضی ها و مفتیها کاری دداردد

چطور خواهد صد؟ کار از اوي خراب صدش که آدم های داالیق مال صدش 

وع م صریف به ظروف داپاک عای گ یدش، پس ازظرف داپاک چه 

طراو )تراو ( خواهد کرد وحاي آدکه کم کسیست که زیردست پدر 

ت ومادر ب رگ صدش باصد، م ر خداودد این سرر صته را بکند، از دس

«بندش دمی آید عقط 
153
 

ً اقداما  ادقالبی و بسیار صجاعاده بود   این اقداما  امیر واقعا

که از عهدۀ هیچ امیر و صاش و رهبر سیاسی دی ری تا آد مان پورش 

دبود  عقط صاش امان هللا مازی با پیروی ازهمین اقدام پدر ب رگ خود، 

ست زد و حتی به قطع امتیازا   و مستمری مال ها و رؤسای قبایل د

امتیازا  سران م مدزائی را دی  قطع دمود  همین عمل ادقالبی صاش 

مازی سبب مخالت مالها، رؤسای اقوام و قبایل و خوادین و 

روحادیون و حتی خاددان م مدزائی با او گردید و سرادجام  به بروز 

امت اصا  مردم درصرق و صماي ک ور و سقوط دولت او ادجامید  با 
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امادی دوبارش  مال ها و روحادیون مورد توعه  دولت  سقوط دولت

قرار گرعت و به گرعتن امتیازا  و معاش مستمری خود رسیددد و در 

دورۀ س طنت دادرصاش و ظاهرصاش و عمهوری داود خان همچنان از 

این امتیازا  به عالوۀ معاش از مدرک عضویت در عمعیت الع ما یا 

ت آورددد  البته امروز این ق ر صورای ع ما مقاما  دولتی را بدس

مفتخور و عنجاي براد ی ، ازچنان دفوذ و قدرتی در دولت اعغادستان 

برخوردار ادد که این امتیازا  را ده به عنوان حق السکو  از دولت، 

 ب که م د صصت صم یر دو دمۀ خود ع یه مردم و دولت می یردد 

 

 ایجاد مراکز تعلیمی و آموزشی :

 وضعیت سواد و دوصتن و خواددن در زمان قبل از امیر آهنین

وقتی امیر  امیرعبدالرحمن خان در ک ور خجالت آور بود  چنادکه

عبدالرحمن خان برای استخدام من ی دربار خود اعالن داد که به سی 

دفر من ی که دوصتن وخواددن را بدادند، ضرور  دارد، از 

سراسرمم کت عقط سه دفر پیدا صد که سواد اددکی داصتند  اصارا  

کوتاش و متعدد امیر در تاج التواریخ ثابت میکند که امیرعبدالرحمن 

یم معارف و به تع یم  و تربیت اوالد وطن و آموزش ع وم خان به تعم

معاصر در میان عوادان اعغان عالقمندی داصته است و تا آدجا که 

 برایش ممکن بودش دراین راش تالش می ورزیدش است 

:" قبل از من در تمام مملکت امیر خود می وید 

در تدریس اینقدر بی اعتنائی داشتند که مجبور شدم در 

ملکت اشتهار دادم سی نفر منشی الزم دارم، که تمام م

بتوانند زبان خود را بنویسند و بخوانند، فقط سه نفر به 

قاعدۀ مشروط بیشتر پیدا نشدند. . . امروز حمد خداوند 

هزار نفر اتباع من صاحب سواد هستند و هزارها نسخه 
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جات کتب متعدد در باب اطالعات مضامین مختلف و 

تمبر و اسناد  وغیره در مطبعۀ  نوشته جات چاپی  و

کابل طبع  و نشر می شود. در تمام شهر های افغانستان 

مدارس ابتدائی برای اهالی و افواج نظامی دایر شده و 

میشود انشاء هللا. قریب در کابل دارلفنون )پوهنتون( به 

جهت تدریس علوم متعدده و طریقۀ تدریس به وضع 

ه اهالی کابل حکم داده و نیز ب فرنگستان دایر خواهد شد

ام که اتفاق نموده روزنامه نیمه رسمی در کابل طبع و 

«نشر نمایند.
 154

 

من ادارش یی ت ت ریاست »امیر درعای دی ری می وید: 

میرمن ی خود س طان م مد خان که قبالً در هندوستان بود تأسیس 

دمودم  در ادارۀ مذکور کتب صنایع وع وم ریاضی و صیمی و ع یک 

به عارسی ترعمه می ود و صعبه ای هم از این ادارش در  ومیرش

هندوستان مفتوح خواهم دمود  تا حاال چندین کتاب ترعمه صدش و 

بعضی از آدها طبع و د ر صدش است که کمک به ت صیل عوادان وطن 

«میدهد 
 155

 

در اولین ماش  بقول آقای ولی احمد نوری، امیرعبدالرحمن خان

تب را بنام مدرسۀ اصوي ت ریر در های س طنت خود دخستین مک

داخل ارگ صاهی اعتتاح کرد و در آن عرزددان همه اق ار وطن، از 

تبارها و اقوام مخت ف اعغادستان را بدون هیچ وده امتیاز صامل ساخت 

اولین دسته از استادان خارعی را از  تا ت صیل دادش دمایند 
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ر این مدرسۀ ک ورهای هندوستان، و روسیه و ترکیه برای تدریس د

اعغادستان به کابل خواست که در کنار استادان مجرب اعغان به تع یم و 

 تربیۀ اوالد این ک ور آماز کرددد 

بسا مردان ب رگ حکوما  بعدی اعغادستان حاصل همان  

مدرسۀ امیر موصوف میباصد  مثل ع ی م مد خان وزیر خارعه و 

ز خان سفیر معاون صدار  از یفتل بدخ ان، میرزا م مد دورو

اعغادستان در صوروی و وزیر داخ ه و مالیه از لوگر، م مد ولی خان 

وزیر خارعه و دائب الس طنۀ اعغادستان از درواز بدخ ان، میرزا 

م مد خان یفت ی سفیر اعغادستان در ماسکو و وزیر مالیه از یفتل 

بدخ ان، عبداالحد خان مایار وردک وزیر داخ ۀ امان هللا خان و 

صورای م ی عهد اع ی ضر  م مد دادر صاش از صیخ آباد رئیس 

وردک، عبدالع ی  خان وزیر حربیۀ اعغادستان از تبار بارک ی 

قندهار، م مد حسین خان مستوعی الممالک  از سید خیل پروان و     

 و     و     که  )ده سردار بوددد و ده هم م مد زایی( 

را در کابل گذاصت  به تعقیب آن، امیر اساس اولین مکتب حکام

تا برای ولسوالی ها و عالقه داری های  ک ور، حاکمان و عالقه 

داران با سواد و رسیدش تربیه کند و در این راش بسیار مؤعق هم بود، 

چه عرزددان همه اق ار مم کت در آن مکتب درس خوادددد و سیستم 

  ادارش را آموختند و به حیث مامورین وزار  داخ ه در رأس ادارۀ

 ولسوالیها وعالقه داری ها قرار گرعتند 

در ساي سوم و یا چهارم س طنتش بود که تهداب مکتب حربیه 

را گذاصت و عرزددان اقوام مخت ف اعغادستان را در آن صامل دمود تا 

صاحب منصبان با سواد و آگاش از رموز اردو و سپاش تربیه صودد و 

این منظور از عراق و  ق ون آیندۀ ک ور از آدها ت کیل گردد  برای

ترکیه صاحب منصبادی را برای تدریس صقوق مخت ف عسکری 
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استخدام دمود و صاحب منصبادی که در زمان خودش، در عهد 

پسرش امیر حبیب هللا خان سراج و درزمان س طنت دواسه اش امیر 

امان هللا خان به رتب ب ند عسکری دایل صددد همه ثمرۀ همان مکتب 

حربیه بود 
 156

ین مکتب در زمان امیر حبیب هللا خان سراج و امان ا 

ً در عهد صهید اع ی ضر  م مد دادر صاش  هللا خان مازی و خاصتا

ادک اف بی تر یاعت و در زمان اع ی ضر  م مد ظاهر صاش  به 

 مدارج عالی ارتقا دمود و من یث پوهنتون حربی قد براعراصت  "

 

 امنیت راه ها و رونق تجارت :

امنیت راش ها رابطۀ مستقیم دارد، بدون امنیت راش تجار  با 

های تجارتی، اصالً تجارتی صور  گرعته دیمتوادد   امیر در مورد 

 راش های ب رگ چنین مینویسد:

"راش های عمدش که ساخته صدش است، یکی از کابل  

به ب خ می باصد که تا سرحد روس امتداد دارد  یکی از 

ه قندهار و از آدجا به کابل به هرا   یکی از هرا  ب

م دین و کابل   یکی از کابل به ه ارش عا   یکی از 

عالي آباد به اسمار و کاعرستان  یکی از کابل به پی اور 

و از راش تن ی قارون میباصد و این راش در مد  دش ساي 

ساخته صدش است و ه ارها دفر در این راش م غوي کار 

که مساعرینی که ازاین  بودش ادد   عایدۀ ک ی این راش اینست

راش عبور میکنند از زحمت گذصتن از ق ل عباي صامخه و 

درش های طویل آسودش صدش ادد  تمام این راش ها و پل های 
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آدها را هرساي بازدید و تعمیر مینمایند   وهردو طرف 

راش  را اصجار مرص می دمایند و اهالی هرقصبه وهر 

تا عایی که متع ق  دش که راش ها از اراضی آدها می گذرد

به آدها هست به عهت خرابی که عمداً به اصجار درش ها 

برسادند مسئوي می باصند  به همین قسم اهالی هر قریه و 

قصبه به عهت سالمتی مساعرین ومربای که از م ال  

آدها رعت و آمد می کنند مسئوي می باصند  مثالً اگر 

سند یا مساعرین در حدود قصبه یا قریه ای به قتل بر

امواي آدها سرقت صود، اهالی آدجا باید مقصر را پیدا 

دمایند یا ازعهدۀ خسار  واردش بر آن اصخاص برایند  از 

این عهت صخص صریر در هیچ دقطه در تمام مم کت عا 

ددارد، زیرا که هرعا که برود اهالی آدجا می ویند که ما 

جا دمیتوادیم عواب اعماي زصت تورا بدهیم  باید از این

دور صوی  از این عهت تمام راش های مم کت من برای 

مساعرین امن است، اگرچه هیچ کس  م اعظت و 

همراهی قواعل را دمی دمایند "
157
  

توعه امیرعبدالرحمن خان به امنیت عمومی باعث ادک اف 

عمومی بمیان آمد و تاعران  تجار  صدش در داخل ک ور مارکیت های 

میر امکادا  بهتری را برای تاعران خارعی را بخود ع ب دمود  ا

مهیا ساخت  درصور  ضرور  برای تاعران قرضۀ بدون  داخ ی 

مواعه د ردد  برای  ربح  دادش می د تا تاعر به ورصکست ی 

تجارخارعی دی  صرایط بهتر کار و ععالیت بمیان آمد  موصوف چند 

وب و را ت کیل کرد که پوست قرش قل، بادام، پسته، چ ادارۀ تجارتی 
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این تجار  که  می ردید   سن های معددی از طریق آدها بخارج صادر 

به حساب دولت بعمل می آمد از مدرک صدور پوست قرش قل در 

بخارا به هر عوپه ئی دو صد و چند ه ار روپیه حاصل میکرد   میوۀ 

خ ک با معددیا  به هند میرعت  تولیدا  معددی اعغادستان با آال  و 

ساالده به اینقرا بود: یاقو  از معدن ع دلک در ساي  اع ار ابتدائی

مثقاي،  550دش سیر کابل استخراج و در هند عروخته صد  لعل  1895

خروار کابل، درهمین ساي از معادن  8خروار کابل، سرب  6العورد 

بدخ ان استخراج گردیدش بود  دولت همچنین از صیوع تریاک در 

آدرا در دست گرعت  در زمان داخل ع وگیری کرد و تجار  خارعی 

امیر عبدالرحمن خان اعغادستان مقداری از مواد خوراکه خود را به 

بازارهای خارج صادر میکرد و بنابرین وقتی دولت صدور مواد 

خوراکه را به خارج آزاد دمود، درخ اصیای مذکور در داخل ب ند رعت  

روپیه مثالً: درخ گوصت از یک سیر عی روپیه، به یک چهارک عی 

ب ند صد  و پستۀ قطغن که در م ل دو سیر به یک روپیه عروخته 

 می د، بیک پاو عی روپیه رسید  دولت از امواي تراد یتی عی بار اصتر 

روپیه مالیا  گمرکی می رعت  25تقریباً 
158
 

بسیار سعی میکنم که حالت تجار  را »امیر می وید: 

جار  بی تر ترقی بدهم، زیرا که خوب میدادم رصتۀ ت

مآخذ ب رگی برای تمویل مم کت میباصد  تجار  ق ی ی 

هم که در اعغادستان وعود داصت در دست مردمان 

خارعه از قبیل: هندی های مس مان و هندو بود  این عقرش 

باعث اخالس اهل مم کت بود، زیرا که این مردمان 

خارعه هرقدر پوي ت صیل مینموددد بعد از وضع 
                                                 

158
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دچه عاضل می آمد، به اوطان مخارج الزمه تجارتی، آ

خود می عرستاددد لهذا اهالی مم کت خود را ت ویق 

دمودم که م غوي تجار  صودد و از خ ادۀ دولتی، 

سرمایه به آدها به قرض دادم بدون آدکه سودی از آدها 

ب یرم، ولی باید به خاطر داصته باصند، که من صخصی 

سی دیستم که پوي خود را بدون مالحظه منفعت به ک

بدهم، الکن چون میدادم که از این پوي دفع بالمضاعف 

عاید می ود، به این معنی که هرماي التجارش که وارد و 

خارج می ود، عیصدی دودیم، گمرک میدهند، و این مب غ 

بی تر از درخ معمولی منفعت پوي است، و در ظرف 

ساي هم وعه مذکور چندین مرتبه میرود و می آید و از 

ک دریاعت می ود و عایدش دی ر اینست که هر دععه گمر

رعایا م غوي ت صیل امور معاش خود می ودد و 

عرصت به عهت امت اش و داآرامی دداردد "
 159

"صدها  

اقسام تمبر )تکت های پستی( و کامذ های چاپ صدش به 

عهت اعارۀ دامه عا  و قباله عا  و اسناد و قباله های 

اینها پولی متعدد  ازدواج و تذکرش متداوي داصتم که از

عاید خ اده می ود و قبل از زمان من در اعغادستان ابداً 

اسم اینها را هم کسی دمیدادست، ولی بهترین موارد دخل 

دولت، صنایع عدیدش و حرف و معادن است که خودم 

دایر و متداوي کردش ام "
160
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بعد از » مبار در زیرعنوان صنایع و پی ه وری مینویسد:

عمومی و ادک اف تجارتی در اعغادستان صهرها رودق استقرار امنیت 

گرعته و مارکیت داخ ی بسویۀ سراسر ک ور بمیان آمد  لهذا صنایع 

دستی و پی ه وری دوبارش زددش صد  تقاضای بازاز این صنایع 

مخصوصاً دساعی کرک، برک، ب رویه، قناوی ، الچه، گ یم و پوستین 

ۀ حربی کابل و عابریکۀ ومیرش را منک ف ساخت  تولیدا  عابریک

چرم گری در رصته های ع  کاری و ساختن سامان چرمی و امثاي آن، 

صنعت کاران و پی ه وران آزاد را رهبری خوبتری دمود  بخصوص 

صنعت و حرعت هنوز طرف رقابت مصنوعا  خارعی قرار د رعته 

بود  حمایت و ت ویق دولت از این صنایع ادک اف آدرا تسریع دمود و 

مهم از احتیاعا  داخ ی را مرعوع کرد  هکذا دجاری و  قسمت

ک کاری و معماری، زرگری، آهن ری ومیرش پیش رعت 
161
 

 

 امیر در تالش مدرنیزه کردن کشور:

در تاج التوارخ، عص ی که در مورد تالش های امیر برای 

رصد و توسعۀ صنعت و تجار  و تأسیس کارخاده عا  تولیدی و 

ه و توعه به مسئ ۀ زدان و صکستن عرف تعمیم معارف و ص ت عام

وعادا  خالف ایجابا  عصر و زمان و استفادش از معادن و رودق 

تجار  و احداث راش های ب رگ  و تأمین امنیت راش ها سخن زدش 

صدش است،
162
یکی از مهمترین و بهترین عصوي آن کتاب صمردش  

 می ود 
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 649ن درمسیرتاریخ، ص غبار، افغانستا - 

162
 352تا  298تاج التواریخ، فصل دوم صفحات - 
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الیکه امیرعبدالرحمن خان، طی دش ساي اوي س طنتش درعین ح

مصروف خاموش کردن صورصها و بغاوتهای مخالفان  و سرکوب 

مدعیان س طنت در صهر های قندهار و هرا  و زابل وم دی و پکتیا 

و میمنه و بادمیس و بدخ ان و دن رهار و کنرها ومیرش عاها بود، با 

وارد کردن تکنولوژی عدید اروپائی برای مدردی ش کردن ک ور، 

و اولین کارخادۀ اس  ه سازی را در اپریل  دخستین گام را برداصت

که  پاینق(  توسط یک ادجنیر اد  یسی بنام مستر 1304)1887ساي

از هندوستان استخدام صدش بود، در م ل باغ ع م گنج )بین مسجد صاش 

دوصمیرش و پل ارتن( تاسیس دمود  این کارخاده بعدها بنام ماصینخاده 

سازی از قبیل تفنگ های  صهر  یاعت که در آن ماصین های تفنگ

هنری مارتینی و تفن های سنایدر )بغل پر(، ماصینهای ب رگ خرادی، 

ماصین سوراخ دمودن و رخدار کردن توپها، ماصین ذخیرش کردن آب 

بخار به قوۀ صد اسپ با دی های بخار، چکش های ب رگ که با قو  

بخار حرکت میکرددد، ماصین کفش دوزی، و سراعی، کارخاده عا  

بارو  سازی و صابون سازی و صمع ری ی، ماصین های من نه، 

ماصین های ضرب سکه یا ضراب خاده، ماصین های دبامی و ردگ 

کردن چرم، ماصین های تهیه لوازم زراعت و بامبادی، کورش های 

ذوب سنگ های معددی و ع  ا  برای ساختن توپهای ب رگ و 

ش سازی و چاصنی عم یا  آهن ری، ماصین های صم یر سازی و دی 

برای کارتوس، ماصین پردمودن کارتوس، ماصین ریختن و ساختن 

داردجک برای خمپارش )هاوان( و توپهای ب رگ ومیرش ماصین ها 

برای کارهای متفرقه 
163
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 308، ص 2تاج التواریخ،ج- 
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عالوش برصعبا  متذکرش ، امیر از کارگاش های 

متفرقۀ ذیل در این کارخاده یاد آورصدش مینویسد: کارخاده 

وضع اروپا و آسیا، دست اش ساختن کالش سازی به 

دوربین، مقیاس مساعت ادداخت توپ، ماصین هبوگراعی 

)ت صیل اخبار بوسی ۀ آئینه از آعتاب که قبالً مردم 

اعغادستان از آن ابداً اطالع دداصتند( و لوازم آن، کارخاده 

بارو  گ وله، کارخاده گالباتون دوزی و وسایل 

دوع هندی و ایرادی، گالباتون، کارخاده قالین باعی 

کارخاده پردش و موبل سازی، کارخاده لن وته سازی، 

کارخاده چادری دوزی، کارخاده پارچه های زری 

دوزی )با آب دقرش و طال(، کارخاده دی ش و صم یرسازی 

و چاصنی سازی و مهتابی عهت توپ و پیچتاب، دست اش 

تی اب سازی، کارخادۀ ص اعی، کارخاده دان قاق سازی 

 چه پ ی، کارخادۀ عادوس سازی و صی ه سازی، و ک

ماصینهای سوزن سازی و اسباب خیاطی، کورش های 

اسباب بنائی و دجاری، کارخاده حجاری و ساختن سنگ 

عرش از دوع سنگ عرصهای عمارا  سالطین مغولی 

ده ی، ماصین های عصارش ک ی، ماصینهای ساختن آال  

ت پ ی و ساز و صیپور موزیک دظامی، کورش های خ 

گچ پ ی، کورش های آب کردن ع  ا  و ریختن دقرش و 

مس، ومیرش دست اش های درین کارخاده ععاي بوددد که 

روزاده ه ارها کارگر درین کارخاده م غوي کار بوددد  

امیر هدایت دادش بود تا اسرای که صاحب حرعه و صغ ی 

باصند، بکار در زیردست کارگرهای ماهرگماصته صودد و 

یکه ازعهدۀ کارخود بدرستی بدرآمدش درصورت
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بتوادند،ازحبس رها و دوبارش دربدي م د و معاش بکار 

استخدام صودد 
164
 

مرحوم مبار، ععاي صدن اولین عابریکۀ اس  ه سازی امیر را 

دادسته مین ارد: " امیر عبدالرحمن خان سعی بسیار  1886در ساي 

ون عسکر میکرد که ذخیرۀ مهما  عن ی دولت را برای یک می ی

آمادش دماید  لهذا از تمام معاش خوران دولت یک ماهه معاش در 

توسط  1886سالی برای خریداری اس  ه گرعته می د  ب ودی در

از اروپا « صورم کری کر» یک مستخدم عرادسوی دولت بنام 

عابریکۀ حربی که توسط  قوۀ بخاربکار می اعتاد خریداری و وارد 

 4000ابل تأسیس گردید  دراین عایریکهصد و بنام "ماصینخاده" درک

توپ 104دفرکارگر مصروف کار بوددد  تولید ساالدۀ  آن 
165
 

تفنگ ومیرش لوازم دظامی قرار ذیل بود: توپ ع وی ددباله  5200و

پر ص رائی، توپ قاطری کوش، توپ ب رگ است کام  و ق عه، توپ 

 303مرابین )ماصیندار(، تفنگ دوع هنری مارتین، تفنگ های 

بورد، تفنگ بغل پر، تفنگ دوازدش تکه، تفنگ پنج تکۀ عامور دار، 

تفنگ دو می ه صکاری، کریچ، برچه، خنجر، صم یر، کارد، چاقو، 

بارو ، کارتوس، گ ۀ صربنل عوالدی و چوددی، خوي بردجی، پتاقی 

توپ و تفنگ، عیوز بردجی و چوبی ومیرش  این عابریکه توسط 

ی پرداخت و اصیاء از قبیل: دری ی کارهای دستی هم به تولیدا  م

های عسکری، خیمه، بیرق، بو  و موزش، دستکش و کالش و کمپل 

                                                 
164

 326، ص 2تاج التواریخ،ج- 

165
عراده توپ ته پُر وهاچکیس 360، آمده است که ساالنه 335، ص 2درتاج التواریخ،ج- 

هرتفنگ پن  هزار ونارونفلت درماشینخانه ساخته میشد.که برای هرتوپ پنجصد گلوله وبرای 

 کارتوس  مدنظرگرفته شده بود.
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تولید می کرد   عابریکه دارای صعبا  مخت ف صنعتی از قبیل: 

دجاری، سراعی، ح بی سازی،  مس ری، آهن ری، ع  کاری، 

زرگری، مسکوک سازی، گ یت کاری، سیم دوزی، گل سازی، 

سازی، صندوق سازی، چاپخاده لیتو گراعی، عراب حکاکی و ارابه 

باعی، دددان سازی، ستردجی و گ یم و قالین باعی، کاصی سازی، 

حجاری، دق ه ک ی، چودن ری ی، اسپر  ک ی، سوهان سازی و 

میرش بود "
166
  

 

 توجه امیر به انکشاف زراعت:

 تمام اوقاف مذهبی که از قدیم در اعغادستان موعود بود با ارقام 

 تصدیق دامه های روحادیون و مستمری خوران ضبط گردید و عقط و 

برای بعضی که در خدمت دولت بوددد مستمری کمتر و"رقم" عدید 

دادش صد  برای ادک اف زراعت هم بند آب قدیم م ده ترمیم و دهرهای 

عدید مموری و اعمیل در قطغن حفر گردید
 167

  بقوي عیض م مد 

قمری به امر امیر  1310ماش رمضانکاتب، حفر دهرصاهی در ب خ در 

و به اهتمام و مهندسی عبدالرحمن خان )اورسیرهندی( از موضع صق 

النهر تا تکیۀ "عی ی" که سی ه ار گام است، تمامی رعایای 

ترکستان از راش معاودت دولت به حفر دهر مذکور پرداخته، به اددک 

آوردش مد  ]ابرا[ عاری ساختند و اراضی بسیاری ت ت زراعت در 

، معمور گردادیددد 
168
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 645غبار،افغانستان در مسیر تاریخ، ص - 

167
 647افغانستان در مسیر تاریخ،ص - 

168
 33، ص3فیض محمدکاتب،سراج االتواریخ، ج - 
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مبار می گوید که، تخم پنبه از امریکا،  زرد چوبه و زدجبیل از 

هند، دی کر از الهور، تاک از سمرقند، بقوال  و اصجار و گل از 

اروپا و اعریقا، اسپ از سیالن و ایران، خر از بخارا وارد ک ور صد  

تو  بدخ ان و  همچنین در داخل مم کت، ادتقاالتی به عمل آمد و صیر

قوی سیستان ومیرش بین والیا  مبادله گردید 
 169

 

در ادارۀ عالحت، ترقیا  زیادی بعمل آمدش »امیر می وید: 

است  قبل از اینکه به تخت اعغادستان ع وس دمایم، سب یجا  به عمل 

دمی آورددد، حاال هرقسم میوش و سب یجا  تربیت می ود  زراعت 

ر و لغمان معموي دمودش ام و دهالهای دی کر را هم در م ال  قندها

رأس  2000مرکبا  و موز و میرش را از هندوستان آوردش ام  "

راس اسپ ع ل دی   80مادیان ای خی )ظ: ب خی( عهت دتایج و تقریباً 

دارم که این ها از اسپ های ع ل اد  یس می باصند  بعضی از آدها از 

ی و معدودی از اصطبل ولیعهد اد  یس و برخی از اسپ های عرب

اسپ های آسترالیا و ترکمادی وهندی و دی ر اقسام اسپهای ممتاز، 

ت صیل دمودش ام   و به عهت مواظبت م اج و سالمتی تمام اینها 

چندین دفر بیطار ت ت امر میرآخور مقرر داصته ام  ولی اینها طرز 

 معالجه عدید را که در ممالک عرد ستان متداوي است دمیدادستند  لهذا

یک دفر اد  یسی مستر ک منتیس دامی را به عهت این کار مستخدم 

دمودم و م ارالیه ده عقط اسپهای داخوش را معالجه میکرد، ب که از 

اقسام مخت ف حیوادا  تخم می رعت و هنر خود را به بیست دفر از 

عوادان اعغادستان آموخت  مستر ک منتیس چند رأس گوسفند اد  یسی 

دش بود، خودم تعداد زیادی ازاین گوسفند های را هم با خود آور

آسترالیا را به عهت زیاد دمودن تجار  پ م اعغادستان که از تجار  
                                                 

169
 647افغانستان در مسیر تاریخ،ص - 
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مذکور ع ء عمدش دخل مم کت عاید می ود، ابتیاع دمودش و به آدها 

 م  ق دمودم  یک قسم مخصوص از مرغ های سندی را ابتیاع دمودش 

د در میان مردم صایع کردم "اوالً خودم از آدها عوعه گرعتم و بع
 170

 

مرحوم پوهادد حبیبی که امیر پدرکالن وی را )مولوی عبدالرحیم 

امیر در ادارش »آخند( را در قندهار ک ته بود، در مورد امیر می وید: 

داخ ی صخص دلیر وستی ش عو وادارش چی دیرومندی بود که درک تار 

عهان واقف بود   مخالفان دظیری دداصت، امادالور ومدبر واز اوضاع

وی ل کری قوی را به قیاد  سپه ساالران اعتمادی خود مادند سپه 

ساالرمالم حیدرخان چرخی،سپه ساالر عرامرز خان، سپه ساالر 

ٌ دایرش عاسوسی قوی را  مالم حیدرخان )لندی( آراست، ومخصوصا

در ک ور تاسیس کرد، حکام کاری را به هرسو گماصت، ودعاتر 

یا  وبالد اعغادی بازک ود م اکم صرعی را مجدداً پوسته راهم در وال

برپاکرد  ع مای دینی را در مدرسۀ صاهی کابل بتدریس ع وم گماصت، 

چاپخاده را از سردو تاسیس کرد ویک کارخاده تفن سازی را دی  

درکابل احداث دمود دعاتر مالیه را ت ت دظرمستوعی الممالک مرک  

اق راهداری برای سفرداخ ی ومستوعیان والیا  منظم ترکرد اور

رایج دمود  دزدان وقطاع الطریق وسرک ان را بدست تعقیب وتهدید 

کرد وبنابرین امنیت روی داد وتجار  وصنعت دی  عی الجم ه عروغ 

گرعت ومم کت دارای مرک واحد ادارش گردید "
171
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 350-348، صص 2تاج التواریخ،جلد  - 

171
 299 -298، صحبیبی، تاریخ مختصر اعغادستان- 



 178                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 سوقیات امیر و سرکوبی شورش های فیودالی

 

 

 مقدمه:

امیرعبدالرحمن خان از آماز کسب قدر  با سه دوع صورش و 

قیام روبرو بود، یکی قیامهای سیاسی به رهبری مدعیان س طنت، 

بخصوص از سوی سردار م مد ایوب خان  پسرعموی امیر که بعد 

از ل کرک ی و صرکت خود امیر در این  دبردها  رقیب خود را 

یوب خان به ایران رعت و مغ وب و مجبور به عرار از ک ور دمود  ا

بعد به دولت اد  یس ت ویل دادش صد  بعد از سردار ایوب خان، قیام 

 1888سردار اس اق خان والی ب خ پسرعموی دی ر امیر بود که در

برای مقاب ه با امیر عبدالرحمن بوقوع پیوست  او هم بعد از 

رویاروئی با امیر صکست خورد و به روسیه پناش برد  صخص سومی 

ه دعوای پادصاهی داصت و به خاددان صاهی پیودد سببی داصت، سید ک

م مود کنری داماد وزیر اکبرخان معروف بود  او هم بعد از 

رویاروئی با ق ون امیر در خود تاب مقاومت ددید و به هند برتادوی 

 پناش برد و در آدجا مرد 

دوع دوم صورش هایی بود که برهبری عیودالها و خادها با  

تی مالها  و روحادیودی که از هواداران امیر صیرع یخان و همدس
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پسرش سردار م مد ایوب خان بوددد ولی امیر عبدالرحمن خان با 

هدف دست برداصتن صان از هوا داری سردار ایوب خان، معاش 

مستمری آدها را قطع کردش بود  آدها برای اخالي و سرد ودی  

اد  یس ها مردم را برضد وی  امیرعبدالرحمن به بهادۀ دوستی امیر با

ت ریک و ترمیب میکرددد  دراین دوع صورصها میتوان از صورش 

خوادین م جائی با حمایت مال م ک عالم و پسرش مال م مد کریم دام 

 برد 

دوع سوم این صورصها و قیام ها دهقادی بود که از اع ودی 

یر داخل مالیا  یا وضع مالیا  عدید به راش اعتادش بوددد و برضد ام

صفوف مخالفان می صددد  چنادکه قیامهای پنج یر و دجراب و دردامه 

 -و ترکمان پارسا در کاب ستان، مردم راغ  و صهر ب رگ در بدخ ان 

مردم عم یدی و عیروزکوهی و مرمابی در هرا ، مردم عاعی و 

مردم ب وچ در عراش، مردم دورزائی و  -عدران و من ل در پکتیا 

هار و کوچی های مالدار س یمان خیل وم جائی، همه اچک ائی در قند

از ع ار مالیا  سرچ مه می رعت 
172
 

 امیر تمام این صورصها را با اع ام ق ون های کیفری سرکوب 

و رهبران آدها را یا دابود و یا زددادی و یا مجبور به عرار از ک ور 

 دمود  

ار مبار می وید: امیر تمام صورصها را با ت میل ع ار و رعت

داهنجاری در موضعش خاموش دمود، درهمه عا ق عه های مست کم 

عیودالی را تخریب، مردم را خ ع سالح، مواصی )صورصیان( را 

تاراج، مقاومت کنندگان را اعدام وحتی زدان را در ردیف مردان 

اسیر گرعت  چنادکه من  ی های پکتیا، و ب وچهای چخادسور چنین 
                                                 

172
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 یری ها، دجرابی ها، عاعی ها، صددد  همچنین کروخیل ها، پنج

درادها، عم یدی ها، عیروزکوهی ها، میمنه گی ها، ب وچی ها ځ

ومیرش همه یکسان از این زهر قهر چ یددد، ولی در بین همه قیامها 

( 1892-1891( و ه ارش عا  )1888( و ب خ )1881قیام قندهار)

ا  گستردش تر بود، زیرا من صر به عالقۀ معین دی ب که در والی

وسیع ک ور گستردش صدش بود  آخرین مرح ه عنگ های داخ ی را 

، صورش های عم یدی 1896سوقیا  امیر بوالیت دورستان در ساي 

های هرا ، کوچیان م جائی، مردم میمنه و عیروزکوش و ب وچ های 

چخادسور ت کیل میداد   بعد ازاین حادثۀ مهمی تا زمان مرگ امیر 

 اتفاق دیفتاد 1901در ساي 
173
 

 

 :هواداران سردارایوبخانامیروسرکوبی 

و ترش کی و هوتکی ومیرش  ړصورش های مردم ادد 1887در 

برضد امیر عبدالرحمن خان برهبری مال عبدالکریم و صاش خان 

هوتکی براش اعتاد  در این دوبت تیمورصاش خان دایب ساالر امیر دامه 

به هر وسی ۀ  یی به سردار ایوب خان عرستاد و از او تقاضا کرد تا

هرا   برسادد و روز ورود خود را م خص کند تا ه ممکنه خود را ب

او در همان روز ق ون هرا  را ت ت عرمان او قرار بدهد 
174
 

م( را معین 1887ق/130۴سردار ایوب خان روز هجدهم صواي )

میکند، ولی تیمورصاش خان دایب ساالر بخیاي روز هیجدهم ماش 

سپاش ت ت عرمان خویش عادب ق ون  رمضان را اصتباش کردش با

                                                 
173

 663مبار، اعغادستان در مسیرتاریخ،ص - 
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عرامرز خان حم ه ور می ود، مقاومت او سبب می ود که تغییر عهت 

دادش سوی ادبار اس  ه هجوم می بردد و بعد از تاراج ادبار اس  ه در 

ق  ه های خویش به امید سردار ایوب خان میمادند  چون مع وم صد که 

عسران و سربازان د اده یی از سردار بظهور دمیرسد، بناچار ا

صورصی به هرطرف پراکندش می ودد و خود دایب ساالر  راش  عرار 

بسوی ایران را در پیش می یرد، م ر قبل از رسیدن به سرحد ایران 

از سوی اعراد امیر دست یر و به کابل عرستادش می ود و امیر او را به 

 عرم همنوائی با سردار ایوب خان سن سار مینماید 

ا برمال می ردد از سوی والی هرا  دو عوج چون دق ه ه 

مؤظف می ردد تا سردار ایوب خان را حین ورود به اعغادستان 

دست یر کنند  از عم ه اعراد اع امی، رعب ع یخان رساله دار در 

د دیکی قرارگاش سردار ایوب خان تصادف میکند و عنگ داگهادی بین 

ن ک ته می ودد و با طرعین در می یرد و سه دفر از همراهان ایوب خا

با عرا رسیدن صب ایوبخان مایب می ردد وبا مالم ع ی دام رساله دار 

امیر تصادف میکند  او که سردار ایوبخان را در ت ه می بیند، 

صجاعاده اسپ خود را به سردار میدهد تا خود را از دست دصمن 

دجا  دهد و خود با پای پیادش مراععت کردش می وید که سردار را 

م زدش است، اما این بهاده او را از چنگ اعسران رهائی دمیدهد و زخ

زددادی می ود  ضمناً برخی از همراهان سردار ایوبخان مثل میرع م 

خان، کردیل س طان خان و م مد خان آبدار و س طان م مد خان 

وعثمان خان توسط اعراد امیر دست یر و زددادی بکابل عرستادش 

صددد 
175
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رای سومین بار هن امیکه قیام م جائیان از سردار ایوب خان ب

قال  تا حصارک و باال مرماب را عرا گرعته بود به قصد اصتراک در 

قیام م جائیان می خواست وارد اعغادستان گردد واین بار تا خواف 

ایران رسید ولی دوبارش از ع مش منصرف صد، م ر در این دوبت 

دورخان برگید از قوم دی  برخی از یاران سرسپردش اش مثل احمد ا

بابری از سردار ایوب خان عدا اعتادش وارد ع کۀ هرا  گردید  و با 

مالم حیدرخان عم یدی تصادف کرد و در یک برخورد مس  اده 

مالم حیدر خان را ک ت ولی خود دی  از دست سربازان امیر ک ته 

 صد 

 این بار سردار ایوب خان و یاران او به دلیل ع ار اد  یس ها بر

دولت ایران از گرعتن مستمری م روم گردیددد  سرادجام درماش 

 میالدی از طرف مقاما  ایران به 1888هجری مطابق  130۵صفر

 والی خراسان دستور دادش صد تا مجاهدین اعغادستان را زددادی کردش به 

 قودس  ری اد  یس مقیم م هد ت ویل دهد  

" القصه دواب  مؤلف کتاب عین الوقایع دراین مورد مینویسد:

الدوله والی خراسان چون دید همراهان ایوب خان عمعی صجاعان 

هستند تدبیری کردش عوج مس ح در توپخاده ارض مقدس مخفی دمودش 

عمعی از اع ا و سربازان و سواران حاضر در رکاب خود را به 

اطراف دارال کومه واداصت و سردار مع الیه را به ارگ احضار 

ری که حکم حضر  همایودی صدش ب ما و همراهان دمودش بدین امیدوا

صما خ عت دادش صود  وقتی که سردستۀ مجاهدین را خ ع سالح دموددد 

دفر می ددد خ ع سالح گ تند به آدها  250و یاران دی  که زیادش از 

گفته صد که از این ببعد اسرای حکومت اد  یس میباصند " 
176
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به هندبرتادوی منتقل اد  یسها سردار ایوب خان ویاران او را 

کرددد ودر راولپندی والهور ت ت دظرگرعتند  سردار ایوب خان تا 

 1333عمادی االوي  11مطابق  191۴اپریل 17روز مرگ خود)

هق( ب یث یک وسی ۀ ع ار برحکومت اعغادستان در هند برتادوی 

د هداصته صد  م ار او در مقبرۀ سید حبیب در عنوب پ اور واقع 

است 
177
 

م مود مینویسد: بی مهری داصرالدین صاش تا اینجا ک ید  م مود 

که این مهمان اصیل و دجیب و عوادمرد صجاع را به خواهش بیجای 

بی اده گرعته تس یم دولت اد  یس کند  بعد از تس یم دادن سردار 

ایوبخان و یارادش به اد  یس، عماي اد  یس سردار قهرمان و یاران 

و بغداد به هندوستان بردش ت ت دظر گرعت  عداکار او را از راش تهران

و از وعود آدها ب یث وسی ۀ ع ار برامیر عبدالرحمن خان استفادش 

میکرددد 
178
 

درعم ۀ یاران وعادار سردار ایوبخان یکی هم سردار صیرع یخان 

عاموری از مع زین ه ارش در دربار امیرصیرع یخان بود که در 

پاکستان رعت و از آدجا پسران و  رکاب سردار ابتدا به ایران و بعد به

اقوام خود را بر ضد امیر عبدالرحمن خان ب ورش و قیام ت ریک 

میکرد  امیرعبدالرحمن خان بعدها دوپسر او هر یک صفدرع ی و 

احمدع ی خان عاموری را که به هواداری سردار ایوب خان در 

  صورصهای مردم ه ارش صرکت داصتند تعقیب و دست یر و اعدام دمود
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 296حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان، ص- 
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 غلبۀ امیر بر سید محمود کنری:

یکی دی ر از کسادی که تن به اطاعت از امیر عبدالرحمن خان 

دمیداد و ادعای استقالي و پادصاهی داصت، سید م مود پاچای کنری 

 بود  امیر در مورد وی مینویسد:

"در همان سالی که م مد ایوب خان صکست خورد، با یک دفر 

و این عنگ با سید م مود کنری از رؤسای دی ر هم عنگ دمودم 

عراهم آمد  سید م مود کنری داماد وزیر م مد اکبر خان معروف بود 

و ازین عهت خود را حامی عرقۀ صیرع ی خان میدادست  در وقت 

ع وس من به تخت س طنت اعغادستان، م ارالیه خود را پادصاش کنر که 

دم م ارالیه م ل حکمرادی او بود اعالن دمود  وقتی عازم قندهار بو

پادصد دفر همراهان خود که از رعایای دمک حرام من  -با چهارصد 

بوددد به خاک من حم ه آورددد  م ارالیه خیاي میکرد با چهارصد 

پادصد دفر اصخاص مس ح به تفن های قدیم که با او متفق بوددد، 

میتوادد]مرا از[ س طنت ]خ ع[ دماید  مامورین من سردار عبدالرسوي 

میر ثناگل به مقاب ۀ او رعتند، ولی او از عنگ اعتراض دمودش خان و 

بود  بعد از صش ماش به این وسی ه تعداد زیادی دور خود عمع دمودش به 

مخالفت من برخاست و این وقتی بود که پس از عتح قندهار من به 

کابل مراععت کردش بودم  لهذا مالم حیدرخان چرخی سپهساالر خود 

ن مامور داصتم تا با سید م مود عنگ دمایند  را با عبدالغفورخا

سپهساالر در میدان عنگ از اسپ اعتادش پایش صکست ولی عساکر 

صجاع من م غوي عنگ بوددد تا سید م مود را مجبور دموددد بطرف 

هندوستان عرار دماید  بدینسان او را صکست دادش و خاده های کسادی 

آتش زددد "که او را پناش دادش )حمایت کردش( بوددد 
179
  

                                                 
179

 229تاج التواریخ، ص - 



 185                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

عرهنگ سید م مود کنری را یکی از عواسیس و دست د اددگان 

اد  یس صمردش در موردش مینویسد که :" از عم ۀ خوادین و مالکان 

م  ی دو دفر در سرحد صرقی در خدمت اد  یسها بر سایرین سبقت 

عسته مست ق حمایت و ادعام گردیددد  اینها عبار  بوددد از اکبرخان 

پورش و سید م مود پاچای کنری  اکبرخان برادر اددر مهمند الي 

صادق خان مامای امیر م مد یعقوب خان بود که در موقع ل کرک ی 

اد  یس به اعغادستان رئیس ع یرۀ مهمند ب ساب میرعت  وی پس از 

تبعید یعقوب خان به هند ع یه اد  یسها قیام کرد و با اصغاي دکه 

ا پ اور قطع دمود  اد  یسها خطوط مواصال  قوای برتادیه را ب

اکبرخان را ع یه او ت ریک دمودش بکمک او صادق خان را از ص نه 

خارج دموددد و خادی الي پورش را با حق راش گیری خیبر به اکبرخان 

 داددد 

 بعد از عنگ هم دولت اد  یس به حمایت از خان الي پورش ادامه داد  

یر عبدالرحمن خان آگست عنوادی ام 22چنادچه گریفن در دامۀ 

خان الي پورش در ت ت حمایت دولت برتادیه قرار » متذکرصد که 

هرچند امیر به اثر این سفارش با خان مذکور مدارا دمودش یک « دارد 

قسمت از عواید الي پورش را به او واگذار صد، اما خود او را به کابل 

ا زیر دظار  گرعت وهر دو دقطۀ سوق الجی ی دکه و الي پورش ر

توسط قوای دظامی خود تسخیرکرد و برحیثیت مستقل خادهای آن 

منطقه خاتمه داد "
180
 

"اما سید م مود پاچای کنری که اعدادش از وقت دولت مغولی در آن 

منطقه دارای حیثیت و اعتبار روحادی و مالکی بوددد، با ورود قوای 

ن او را اد  یس به اعغادستان با آدها همکاری دمود و در مقابل اد  یسا
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میجر  1879دسمبر 21زیر حمایت خود گرعته به موعب دامۀ مؤرخ 

عنراي رابر  قوماددان قوای دولت مذکور در این م اذ حاکمیت او 

را بر درۀ کنر ب کل موروثی تصدیق کرددد  عرهنگ می اع اید: در 

در راش مساعر  از هند از عالي آباد عبور میکرد،  گریفنموقعی که 

او مالقا  و پی نهاد کرد که حکومت اد  یس، سید م مود با 

اعغادستان را به اع ای کوچک تقسیم دماید که یکی از دی ری مستقل 

اما مجموع آدها تابع دولت برتادیه باصد  گریفن در برابر همکاری و 

م ورۀ پاچا به او اطمینان داد که "حکومت تمام تدابیر را اتخاذ خواهد 

 اش از دولت برتادیه زیادمند د ود "کرد تا او به ع ت وعاداری 

امیرعبدالرحمن خان پس از احراز مقام س طنت، در مرح ۀ اوي 

امتیازا  سید م مود را برای او باقی گذاصت، اما تقاضا کرد تا یک 

قسمت مالیا  کنر را به حکومت بپردازد و قسمت دی ر را برای 

رهم خورد، خودش د هدارد  معهذا پس از چندی روابط بین عادبین ب

اما حکومت هند توسط دامۀ صخصی ویسرا، طرعداری اش از سید 

م مود را به امیر اعالن دمودش اخطار کرد که از  اقدام ع یه او خود 

داری کند  با اینهم امیر اصرار ورزید تا سید مالیۀ کنر را تادیه دمودش 

خودش به کابل بیاید  لیکن سید از آمدن به کابل خود داری کرد و 

چون ع ار امیر بی تر صد باز به حکومت برتاینه مراععه کرد و در 

متذکر صد که خدمت او برای دولت  1883عروری 2۵دامۀ مورخ 

مذکور )اد  یس( برای "حصوي پاداش در این ددیا بود ده در آخر  " 

با وصف اینها، حکومت هند از مداخ ۀ دظامی بطرعداری او خود 

، سپهساالر مالم حیدرخان چرخی 1882داری کرد و در ماش دومبر
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دیرویی را ع یه سید سوق داد و او مجبور صد بسرزمین مهمند پناش 

به د د اد  یسها به هند رعت " 188۶ببرد و بعدها در
 181

 

مرحوم سید هاصم کنری میباصد  سید م مود پاچای کنر، از خادوادۀ 

 سید هاصم خان کنری یکی از دصمنان سرسخت اد  یس در عنگ اوي

اعغان و اد  یس ها بود و موهن الي صرحی در بارۀ رصاد  ها و 

مقاومت های وی در برابر دیروهای اع امی اد  یس در کنر دوصته 

است که در ع د دوم کتاب زددگی امیر دوست م مد خان آمدش 

است 
182
 

 

 امیر و شورش شینواری ها:

مردم صینوار دن رهار، مردمان عن جو  و صجاعی هستند ولی 

آدجا که اکثریت دفوس منطقه از ل اظ اقتصادی  دچار تنگ دستی از 

و عقر بوددد، دست به مار  کاروان ها و قواعل تجارتی و مساعرین 

می ددد که از این راش عبور میکرددد و طبعاً باعث قتل و خون ری ی 

می ددد  امیر عبدالرحمن خان که به امنیت راش ها سخت اهمیت میداد، 

ت خود به منطقه برود و صر قطاع الطریقان را کم باری تصمیم گرع

کند  م ر از آدجا که برخی از مخالفین امیر از اعغادستان عرار کردش و 

در پی اور سکودت داصتند، بنابرین هموارش برای امیر درد سر تولید 

میکرددد و مردم صینوار را با دادن پوي و وعدش های دی ر به صورش 

 وامیداصتند 

 ن خصوص مینویسد: طوایف صینواری که م ل امیر درای 
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سکودت صان عنوب صرق عالي آباد، در عرض راش پی اور است، 

همی ه اسباب زحمت حکمرادان کابل بوددد  عاد  داصتند تا کاروان 

های تجارتی را تارج دمایند و مساعرین را به قتل برسادند و امواي و 

ر صیرع ی خان راش مواصی ق عه ها را مار  دمایند  در زمان امی

پی اور خی ی دا امن و مخوف بود وهیچ کسی از ترس  –عالي آباد 

عان خود در این راش رعت و آمد کردش دمیتوادست، لهذا الزم دادستم به 

 این حرکا  وح یاده خاتمه بدهم 

م پسرخود سردار حبیب هللا 188۴هجری/ 1301در زمستان 

ي آباد صدم تا به وضع خان را به حکومت کابل گذاصتم و عازم عال

منطقه سرو سامادی  بدهم  ابتدا روحادیون و خوادین صینوار را د د 

خود خواستم و با آدها با بسیار مالیمت موضوع را مطرح کردم و 

خواهش دمودم تا منبعد دست به دزدی و تاراج امواي مردم و مساعرین 

برگ تند و قواعل د دند   ب رگان و روحادیون صینوار به م ل خود 

ولی دصایح مرا دادیدش و داصنیدش پنداصتند  صنیدش بودم که در زمان امیر 

صیرع ی خان، حاکم عالي آباد صاش م مد بود و اگر کسی از  دست 

صینواری ها به او صکایت میکرد، عارض را تنبیه مینمود که میخواهد 

روابط بین او مردم صینوار را خراب کند  دراین وقت سردار دور 

مد خان پسر سردار ولی م مد خان )معروف به  التی که درهند م 

برتادوی اقامت داصت( با دو دفر دزد معروف از طایفۀ صالح خیل 

با صینواریها که تعداد صان به پاد دش ه ار دفر  سادو و دادو موسوم به

میرسید، م  ق گردیددد و قصد عنگ با ل کر مرا دموددد  سه عوج 

سوارش دظام و دو باطری توپخاده را ت ت قیاد   پیادش دظام و یک عوج

سپهساالر مالم حیدر خان، برای سرکوبی صورصیان عرستادم  در 

چهار دقطه: حصارک، آچین، من ل و سن وخیل چهاربار عنگ رخ 

داد، و در هریکی از این عن ها صورصیان صکست خوردش ک ته و 
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می بعج  آمددد زخمی بسیار از خود برعای گذاصتند  مابقی طوایف یا

و استدعای عفو کرددد ولی طایفۀ سن وخیل بک ی مقتوي و معدودی 

که ماددش بود بسوی تیرا عرار کرددد  امر دادم از سرهای ک ته گان 

عنگ دو منار، یکی در عالي آباد و دی ری در م ل سکودت صاش 

م مد که آدها را به این کار زصت ت ویق کردش بود، بسازدد تا بدادند 

اینست س ای کسی که مساعرین را مار  یا به قتل میرسادند که 
183
 

امیر عالوش میکند که:" چقدر اقداما  مجداده بجهت گرعتاری 

که چندین مرتبه  ودادو سادو دو دفر از این قطاع الطریقان موسوم به

یکی از اینها فعالً در ل کر مرا صکست دادش بوددد به عمل آوردم  

به قلۀ کوه موسوم به لته بند محبوس  قفس آهنین گذاشته شده و

 است."
184
 

 

 شورش پشتونهای غلجائی :

عرهنگ می وید: امیر در صدد از میان بردن سران و رهبران  

عهادی بود  چنادکه در مرح ۀ اوي عصمت هللا خان عبارخیل را از 

عم ۀ مجاهدین به عنوان صدراعظم
185
خود مقرر دمود اما م مد عان  

الغفور م جائی را به اتهام توطئه ع یه دولت خان وردک و مال عبد
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 منبع این ادعای خود را نشان نمیدهد.
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گرعتار و بم ارصریف تبعید دمود، ب ودی خبر رسید که آددو دفر عو  

 کرددد درحالی که به امر امیر در د دیکی ب خ بقتل رسیدش بوددد 

 عصمت هللا خان هم مع وي و بجرم  1882در عنوری ساي 

و چندی بعد در زددان مکاتبه با سردار م مد ایوب خان زددادی گردید 

اعدام صد  میربچه خان کوهدامنی که اوهم خودش را در خطرمیدید از 

کابل گریخته در ایران به سردار ایوب خان پیوست و بعد ها با او به 

هند رعت  مال م ک عالم که دظر به کبر سن و دفوذش در میان 

از م جائیان م فوظ بود هر بار که سعی میکرد رعقای سابق خود را 

چن اي امیر دجا  بدهد ولی موعق دمی د، بنا براین دمایندگادش را در 

منطقۀ م جائی و من ل و لوگر تا حصارک عرستاد و قبایل مخت ف را 

به قیام ع یه امیر دعو  کرد "
 186

 

صخص امیر به ارتباط ع ل صورش های سالهای 

جهاتی که منجر به ( مینویسد:" 1887-188۶هق )130۴و1303

اش و شورش عمومی گردید و نتایجی که از آن حاصل شد این اغتش

 به قرار ذیل است : 

اوي، این بود که در زمان صیرع یخان و م مد یعقوب خان به 

ً هر مال و هرخان خود را مط ق  سبب بد دظمی و ضعف آدها تقریبا

العنان میدادستند و در ادظار مردم خود را ولی و امیر ع وش میداددد  

ا و خوادین از همین قبیل  بوددد  و اینها قویترین و خی ی از ماله

عن جوترین و صجاع ترین طوایف اعغادستان بوددد  در عمعیت هم 

یکی از سه طایفۀ ب رگتر مم کت یعنی درادی و ه ارش و م جائی 

م سوب می ددد  م جائی ها خوادین خی ی با دفوذ و تعداد زیادی هم از 
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ین و اتباع صان به رعایا خی ی ظ م و مردمان عن ی داصتند  این خواد

سختی می دموددد و تعدیا  میر م دود آدها و مالیا  گرعتن زیاد و 

تاخت و تاراج و حم ه بر قواعل و عنگ استمراری با یک دی ر و قتل 

ً اینها از من  دفس بطورعمومی در میان آدها صیوع داصت  لهذا طبعا

ودم که اعازش بدهم با متنفر بوددد،  به این عهت که من صخصی دب

وعود بودن من مرتکب این وده رعتار ظالماده باصند و حکمرادی مرا 

 مختل دمایند 

قمری/  1299دوم صیرخان توخی م جائی را که در ساي 

میالدی یامی صدش بود م بوس دمودش بودم  اکثر دوستان و اتباع 1882

وادین او از این عقرش مکدر بوددد  سوم عصمت هللا خان و دی رخ

م جائی دوست و اقوام خادوادۀ مرحوم صیرع یخان بوددد و از این 

عهت با معاددین من مراودش داصتند و در میان طوایف اعساد می 

قمری  1300دموددد و بجهت اینکار عصمت هللا خان را درساي 

حبس دمودم  چون این صخص یکی از خوادین م جائی بود،  1883/

هیجان طایفۀ م جائی گردید  چهارم م بوس صدن او یکی از عها  

مالی معروف موسوم به م ک عالم که من او را موش عالم می فتم، 

با آدهایی که اسم خود را مازی گذاصته بوددد و از مردم پوي اخذ می 

دموددد صامل صدش بود، اینها خود را مازی و مال می دامیددد تا خود را 

ل اعتنا( ع وش دهند، چون در ادظار مردم اصخاص ب رگ و معتنا )قاب

تمام این حرکا  بی معنی را موقوف کردش بودم، اینها سعی کرددد به 

وسی ۀ دفوذ زیادی که بر اهالی عاهل ومیر متمدن طایفۀ م جائی 

داصتند به عهت من اسباب زحمت عراهم آوردد  تا چندین ساي اعساد 

ی از آن برپا اینها امتداد داصت و آت ی را م تعل دموددد که عنگ داخ 

صد و این عنگ باعث خون ری ی زیاد و خرابی چندین ه ار دفر 

ان هللا یامربالعدل »گردید  خداودد در قرآن مجید می عرماید: 
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واالحسان واتیای ذی القربی وینهی عنی الفحشآء والمنکر والبغی 

قرآدکریم( اعسوس  1۴، ع ء 90)سورۀ د ل، آیه « یعظکم تذکرون.

بک ی برعکس احکام دینی که آدها داردد میباصد   که حرکا  مالها

پنجم احکام صادر کردش بودم که مالیا  والیت م جائی راکه عقب 

اعتادش بود اخذ دمایند، اهالی آدجا دمیخواستند که مالیا  خود را 

بدهند 
187
" 

عنگ  188۶قمری/ 1303امیر ادامه میدهد که: در پائی 

سر میر احمد خان پسر سردار صروع گردید  به این قسم که صیرخان پ

گل م مد را که دوادۀ سردار کهندي خان قندهاری بود و از کابل به 

قندهار میرعت در مقام بین موصکی و چهاردش مقتوي دمودش عیاي و 

ی ړاطفاي و امواي م ارالیه را به یغما برددد  دی  م جائی ها طایفۀ ادد

از قندهار بطرف و هوتکی به یک عوج درادی که با میرزا سیدع ی 

کابل می آمددد و عوج مذکور تازش داخل دظام صدش و هنوز مس ح دبوددد 

صتر  1۴0در مقام موصکی تاخت آوردش در این تاخت م جائی ها 

ه ار روپیه دقد برددد   در باب این  30بار چادر و 80دولتی و

زحمتی که طایفۀ م جائی عراهم آوردش بوددد و م ک عالم هم از همان 

فه بود اطالع یاعته دو عوج پیادش دظام و چهار عوج سوارش دظام و طای

دو باطری توپخاده را به سرکردگی مالم حیدر خان توخی و حاعی 

گل خان کمیدان که حاال عنراي است و کردیل م مد صادق خان که 

حاال در قندهار عنراي می باصد، عهت سرکوبی آدها عرستادم  این 

و خورد های ع ئی  در دو دقطه موسوم  ق ون وارد م دی صدش  زد

به دهن صیر و داعی بین آدها واقع صدش یامی ها صکست خوردش متفرق 

صددد  در زمستان مردم آرام بوددد، ولی همه این اوقا  مخفیاده عهت 
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براد یختن طایفۀ م جائی به مخالفت من م غوي تهیه و اسباب چینی 

ر اوي بهار صورش عمومی بوددد و در تدابیر خود کامیاب گردیدش د

قمری 130۴برپا صد  مالعبدالکریم پسر مال م ک عالم در بهار 

ه ار دفر مردان عن ی با من حاضر ادد،  12اعالن داد که 1887/

اگر طوایف م جائی تماماً با من همراهی دمایند عتح  و دصر  با من 

 خواهد بود 

اهالی امیر می اع اید که: چون به من اطالع رسیدش بود که 

هوتکی  هم در این صورش صامل ادد به ]کردیل[ سکندرخان که پدر 

عنراي حیدرخان توخی که حاال عو  صدش است حکم دادم از قندهار به 

م اي هوتکی رعته از هرخاده یک قبضه صم یر و یک لوله تفنگ 

بطور عریمه اخذ دماید  رسیدن ]کردیل[ سکندر خان به آدجا باعث 

ه قبالً هم ردجیدش خاطر بوددد گردیدش در تمام خ م اهالی هوتکی ک

و هوتکی و ترش کی و سایر طوایف م جائی آصوب عمومی برپا  ړادد

صد  طوایف مذکورعیاي و اطفاي خود را به میان طایفۀ وزیری و 

ژوب و ه ارش عرستادش خودصان برای عن یدن با عساکر من حاضر 

موعود دداصتم، عوراً  صددد  در آن وقت در قال  م جائی ل کر زیادی

دفر سرباز به سرکردگی کردیل صوعی رواده صدش ۶00حکم دادم که 

به دستۀ ل کر سکندرخان کمک بدهند و دی  حکم دادم تعدادی هم 

پیادش ردیف و عوج درادی عدید به اسکندرخان م  ق صودد  ق ون 

دی ری معجالً از کابل به کمک عنراي مالم حیدرخان عرستادم  در 

نگ، دست یامی ها باال بود  عیسی خان حاکم ماروف اوي ع

)معروف( که به کمک سکندرخان میرعت از یامی ها در راش  صکست 

خوردش بود 
188
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( عنگ سکندرخان با هوتکی 1887)اکتوبر130۴درماش رعب 

ها صروع صد م ر پیروزی دصیب او د ردید، پسرش عنراي مالم 

ترش کی را عقب زدش راش ی و ړحیدرخان باالخرش قوتهای صورصی ادد

خود را بسوی قال  م  ائی عائی که پدرش در عنگ با هوتکی ها 

صکست خوردش بود، باز دمود  با رسیدن قوای مالم حیدر خان به 

ً به عنگ ع یه صورصیان هوتکی  قال  هر دو قوای دولتی متفقا

 پرداختند و سرادجام  صورصیان را با صکست روبرو کرددد 

که:" امیر به ت میل مالیا  بر مردم م جائی عرهنگ مینویسد 

اقدام کرد  اینها تا آد مان هیچ اش مالیۀ مستقیم به دولت دپرداخته 

بوددد، ب که مالیۀ صان توسط خادهای آدها و مستأعران ت صیل می د  

بطوریکه خان ها و مالهای با دفوذ از ادای مالیه معاف بوددد و اعراد 

یه میکرددد که قسمتی از آن به خان ها و عادی یک اددازش مالیه تأد

مستأعران تع ق می رعت و مب غ اددکی ب  ادۀ دولت میرسید  اکنون 

امیر مالیا  مخت ف وضع دمود، مثل مالیۀ سه کو  مساوی یک ث ث 

م صوي زمین در مورد امالک آبی، و پنج کو  یعنی پنج یک 

 م صوي در مورد زمین های کاری ی و زکا  یعنی چهل یک

مواصی و مالیۀ خادواری و مالیه والد  )چهار روپیه برای پسر و دو 

روپیه برای دختر( و مالیۀ ازدواج )دش روپیه در ازدواج با دختر 

باکرش و پنج روپیه در ازدواج با زن بیوش( و باالخرش مالیۀ میراث به 

اددازۀ یک بر چهل ماي متروک "
189
 

ه گویا امیر این از گفتۀ عوق عرهنگ طوری استنباط می ود ک

مالیا  را تنها برمردم م جائی برای تنبیه آدها وضع کردش باصد، 

چه مالیا  اراضی و چه مالیا  مواصی و ها درحالیکه همه مالیا  
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چه سایر مالیا  در حکومت های سابقه از زمان احمد صاش ابدالی 

وضع و تا عهد امیر عبدالرحمن خان وصوي می د ولی مقدار بعضی 

مالیا  کمتر بود، اما  امیر عبدالرحمن خان، با هدف تقویت  از این

اردو و سپاش خود به این مالیا  و این پوي ضرور  داصت و ازهمه 

که واعد پرداخت مالیا  بوددد آدرا می رعت وحتی بدون  مردمی

اع ام م صل وصوي میکرد، پس روایت عرهنگ بیاد ر تمام حقیقت 

و چی های دی رهم دقش داصته ادد که قیام م جائیها ع یه امیر دیست 

 امیر در خاطرا  خود آدها را تذکر دادش است  

ه ار بر می مارد که 30امیر تعداد صورصیان م جائی را  

بسرکردگی "صاش خان هوتکی" بر ضد ق ون دولتی می رزمیددد  

امیر می اع اید که صورصیان از مردم میمنه  و هرا  و سردار ایوب  

دی  کمک خواسته بوددد، و مردم هرا  و میمنه خان در ایران 

دفر از  800استدعای صورصیان را پذیرعته بوددد  در هرا  به تعداد

عوج ه اری م جائی بطرعداری از صورش م جائیان در ارگ هرا  

بنای صورش را گذاصتند و سپهساالر دظامی عرقه را در ارگ 

روبرو صددد م صور کرددد و چون با مقاومت دی ر سربازان ارگ 

با تاراج عبه خاده و سالح زیاد از ارگ خارج صدش راش باال مرماب 

در پیش گرعتند  در همین هن ام مالهای مناطق صورصی در دماز های 

عماعت صایع ساختند که هرا  در تصرف صورصیان در آمدش و مردم 

میمنه و سایر والیا  از صورصیان حمایت میکنند  اما عنراي مالم 

به این صایعا  اهمیت ددادش در همه عا صورصیان را از پیش  حیدرخان

بر میداصت و بسوی صماي به استقامت باال مرماب به پی روی ادامه 

داد  امیر می وید که در این موقع دش عوج پیادش دظام و چهار صد 

از کابل به کمک عنراي مالم حیدر  130۴سوارش دظام در ماش صواي 
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قمری عنراي مالم 130۴م در ماش ذیقعدش خان عرستادش صد  سرادجا

 حیدرخان صورصیان را بسختی صکست دادش متفرق ساخت  
 

 برهبری پسر مال مشک عالم : ړقیام مردم اند
 

سردار م مدحسن خان والی 188۴درساي مبارمینویسد که 

ی را ب موي مال م ک ړم دی به حکم امیر تمام کالن صوددگان ادد

دربارعامی از طرف دولت دلجوئی عالم در م دی احضارو در 

دمود،اما م ک عالم دراین مج س اصتراک دکرد  برادر سردار 

صیریندي خان والی پکتیا با یک دفرعالم مذهبی مال ع ی  خان 

وکوتواي پکتیا م ب ع ی خان بفرمان امیر د د م ک عالم رعتند 

وسخن گفتند  م ک عالم به سردار چنین گفت:"سه ه ارتن بدون 

خیادت وعنایت از ب رگان اعغادی که در وقت استیالی اد  یس خطا و

بمداععت گرائیدش درحمایت داموس ومم کت اسالم زحما  صاقه به 

پای بردش ادد،امروز در زددان کابل م بوس وباعث یاس وهراس داس 

صدش ادد و بنابرین تمامیت مردم که یکی ازای ان منم خود را در م ل 

«خوف وخطرپنداصته ایم 
190
 

وقتی که امیر این عواب م ک عالم را گرعت،عرمادی به عنوان 

ً و ادد»او ومردم عرستاد وگفت: ی ها را ړمردم اعغادستان را عموما

ً خیرخواش س طنت وپیرو صریعت میدادم  بخرابی هیچ یکی  خصوصا

رضا دمیدهم وحرکت مخالفادۀ احمدخان را حجت ال ام خ قی 

اینکه  مالیا  بدولت سرپیچیدش بود(دمیسازم)احمدخان م جائی از دادن 

مال دین م مدخان مواعق امر خدا وصرعیت م بوس ادد  چنادچه 

                                                 
190

 659ص افغانستان درمسیرتاریُخ ُغبار،- 
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بواسطۀ سندا  م کم بدست  عصمت هللا خان ومیرش ب رگان عتنه عو

اعتادش م بوس گ تند  ازاین مسئ ه خود مالی موصوف ومردم بهاده 

پس از  راضی هستند که ط ب مسئوي خواهند بود که آیا خدا ورسوي

چنددفر از عاهالن  بیعت کردن گروهی از مس مادان به امیری،

 خود منصف صودد که از روز برخی دد وعتنه درمم کت اددازدد؟

مراععت بدین مم کت چ م بم ک وماي احدی دک ودش ایم  وبرسبیل 

وظایف ع ما آدقدر  وبر تخفیف ه اران روپیه برعایا اعطا کردش ایم 

صرف همت ما در ترقی م ت  ق دبودش است اع ودش ایم که در ساب

تا چه اددازش زدان مس مان مستور گردیدش  صریعت است  وترویج

وعاسقان ودزدان ترک اعماي صنیعه کردش ادد که در تمام مم کت از بیم 

سیاست کسی توان اقدام به امر خالعی ددارد مجازا  صرعی به عتوای 

عفو ومواسا  بعمل می یا  ع ما وعذابا  دولتی به عقوبت ویاسا و

آید    از صنیدن عرض وداد گوش دبسته ایم چنادکه سردار عبدالرسوي 

خان حکمران قندهار را از سسب رصوش گرعتن مع وي کردش  ومب غ 

ما در حفظ امادت الهی که بار زیاد از او گرعته به رعایا سپردیم 

س طنت وحراست عرض وداموس رعیت است کوصیدش زحمت را 

دداریمږ هرکه بدخواهی دسبت بدولت وم ت دماید مست ق راحت می 

مضب کردګار است وبه امرکتاب خون وماي چنین صخصی حالي 

خواهد بود 
 191

 10در هرحاي مال م ک عالم دوساي بعد )یعنی در« 

م( عو  کرد وپسرش مال عبدالکریم 1886مطابق 1303ربیع االوي 

 برضد امیر قیام کرد 

 را چنین صرح میدهد:در ړمردم ادد عیض م مدکاتب عریان قیام
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 (408،ص 3)بحوالۀ سراج التواریخ،ج659ص درمسیرتاریخُ غبار،- 
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ی برای تعیین ړ( اراضی و اصجار مردم ادد1887قمری )130۴ساي 

مالیا  "ع ر" )دش یکه( توسط مامورین والیت م دی ارزیابی گردید  

در دتیجه مع وم گردید که قسمت زیادی از زمین های متع ق به مردم 

م مد حسن  داخل دصاب مالیا  دولتی دیستند، والی م دی سردار

اقرار خط گرعت که باید مالیا  دولت را با عریمه  ړخان از مردم ادد

که توان پرداخت اصل مالیا   ړآن ت ویل خ ادۀ دولت کنند  مردم ادد

خود را دداصتند، با م اسبۀ عریمه و مالیا  زمین های اضاعه عریبی، 

دد تا پرداخت مالیا  را از توان خود باالتر دادسته با هم عرگه دمود

بجای پرداخت مالیه  دست ب ورش ب دند  والی م دی سردار م مد 

را  ړحسن خان از این تصمیم مردم آگاش صدش، کس عرستاد و سران ادد

از رعتن به د د والی  ړب ضور خود عرا خوادد، ولی سران قوم ادد

امتناع ورزیددد و توسط عرستادۀ والی پیام عرستاددد که توان پرداخت 

را دداردد   اگر ماموران دیوان مالیا  بست مالیا  ع ر صرعی 

سابقۀ ما را د کند، ب رطی که ع ر صرعی را ط ب دکنند، خواهیم 

پرداخت
192
والی م دی موضوع را به کابل دوصت و مجدداً دوکرش   

عرستاد و از آدها خواست تا به ع دی بیایند  ب رگان  ړرا د د سران ادد

ست خالی عرستاددد ولی به والی پیغام بازهم عرستادش والی را د ړادد

داددد که کس د د احمد خان میفرستیم تا به حیث دمایندۀ قوم به والیت 

مال م ک عالم را عرزدد بیاید و اگر او قبوي دکند، مال عبدالکریم 

وکیل خود تعیین میکنیم  احمد خان وکالت مردم را قبوي دکرد ولی 

ا پذیرعت و بجای آدکه د د والی دمایندگی مردم ر ړمال عبدالکریم ادد

م دی بیاید، اعراد خود را د د مردم س یمادخیل، زرمت و ترش کی 

اع ام داصت و از آدها برای قیام برضد دولت دعو  بعمل آورد   
                                                 

192
 519ص ،3ُجسراج التواریخ،  - 
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درعین حاي مکتوبی صکوش آمی ی از وضع مردم و ظ م دولت به والی 

ل داصت و خود عرستاد و والی هم دامه مال عبدالکریم را به مرک  گسی

را گرعت  در این عرصت عرمان امیر  ړترتیبا  گوصمالی مردم ادد

م عنوادی والی چنین 1887هجری قمری 130۴ماش م رم  1۵روز 

 صادر می ود:

"از گرعتن دش یک که حکم خدا و رسوي است 

زدهار دست بر دداردد که اگر قبوي دکنند به امر خدا  و 

وي اددذرسوي مالمت و مخ
193

خطاب به ب رگان   امیر 

ی چنین دوصت : صنیدش ام صما راهی را برخالف ړادد

صرع صریف اختیار کردش ع ر صرعی را به گردن قبوي 

دمی دهید و از خداودد و رسوي او دمی ترسید که این 

خیاي را به خاطر راش و عا دادش اید  و برای صما مینویسم 

که این عتنه عوئی راست است یا دروغ؟ اگر راست 

د، تهیه ل کر گماصتن کنم و از هر طرف عوج باالی باص

صما گسیل عرمایم و اال  زود عواب ب وئید که چه خیاي 

به دماغ صما عا گرعته است؟ 
194
 

ی خود را مس ح ساخته بر ړاما تا رسیدن عرمان امیر مردم ادد

یک عوج پیادۀ درادی که از قندهار عادب کابل روان بوددد در موضع 

 دی حم ه کردش امواي صادرا به منیمت گرعتند و " دادی" مربوط م

خود آدها را د د مال عبدالکریم برددد  در این وقت مال عبدالکریم 

خطبۀ س طنت را به اسم خود به عنوان پی وای مذهبی مس مادان 
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 519، ص 3سراج التواریخ،ج - 
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 519واریخ، همان،ص سراج الت - 
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اعغادستان خواددش بود  مالم حیدرخان عرزدد گ ستان ه ارش با یکصد 

پیادش درادی پرداخت ولی مورد سوار قوای امنیتی به دعاع از عوج 

زیر اعتاد و اسیر ه ی قرار گرعت و از اسپ بړحم ه سه عن جوی ادد

ی خود از مرگ ړی ها گ ت ولی بر اثر صفاعت یک دوست اددړادد

دجا  یاعت، برادر مالم حیدرخان م مد اکبرخان با اطالع از 

موضوع مردم چهاردسته و عغتو را به حمایت از دولت عرا خوادد، 

 ولی کاری از پیش بردش دتوادست  

( دیروهای دولت ت ت 1887) 130۴ماش م رم 21در تاریخ

سرکردگی عنراي مالم حیدر خان بسوی م دی به حرکت اعتاد و در 

همان ماش در صش گاش واقع در د دیکی م دی رسید  این هن امی  27

ی صهر م دی را در م اصرش در آوردش ادد و  ړاست که عن جویان ادد

ردم توخی و ترش کی و ع ی خیل و س یمان خیل و خوگیادی دی  م

ی همنوا صددد  مردم ترش کی حاکم ړبرضد دولت با قیام کنندگان ادد

خود را مار  کرددد و مردم ع ی خیل باهم قرار گذاصتند که اگر 

ظفر یابند آدها دی  حاکم خود را مار  خواهند دمود  در  ړمردم ادد

بر صهر م دی ع ار خود را بی تر ساخته  ړهن امی که مردم ادد

بوددد، داگاش مردم ه ارش م مد خواعه و چهاردسته و عغتو ت ت 

رهبری م مد اکبرخان عرزدد گ ستان از عقب بر عبهۀ صورصیان 

ی که خود را از دو عهت در م اصرش یاعتند، ړحم ه آورد  مردم ادد

اینجا در  و صالی عقب د ستند و در رزاطرف "تاسن" و قریه عا  

م رم عنگ صدید میان قوای دولتی و صورصیان در گرعت  29روز 

ک ته صددد  به دستور عنراي  ړکه در دتیجه یکه ار دفر از مردم ادد

مالم حیدرخان سرهای ک ته صدگان از تن صان عدا گردید و به کابل 

عرستادش صد  از این عمجمه ها ک ه مناری در تپۀ مردجان کابل برپا 

 صد 
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 همین موقع دواسۀ مال م ک عالم و صیرعان خان در عالقۀ در 

" مربوط هوتک عرگه دمودش مردم را ت ریک به صورش مرغه"

کرددد  وقتی حکمران قندهار از این عرگه و تصمیم مردم مط ع 

گردید، قوایی مرکب از سه عوج و صش ضرب توپ بسرکردگی 

ز این سکندرخان برای سرکوبی صورصیان هوتک اع ام دمود  ا

 طرف امیر به عنراي مالم حیدرخان دستور داد :

یک میل تفنگ و یک قبضه صم یر  ړاز هرخادۀ مردم ادد -1

 گرعته صود 

 ساکنان قوي سب ی خ ع سالح صودد  -2

ی و ترش کی ړاگر مردم خواعه خیل زرمت با مردم ادد -3

 مت د باصند بعد از ت قیق اس  ۀ ای ان دستیاب گردد 

روپیه سه پاو رومن به زور عهت مصارف سپاش در یک  -4

گرعته صود و از تاعیک م دی دیم چارک و بقیه اعناس 

را از درخ روز ارزان تر بفروصند تا دقصان ک ند و 

 دوبارش صورش دکنند 

ی هرچه از حکومت خوردش ادد پس ړع مای ترش کی و ادد -5

دفرمالی اددری مستمری صان  30بدهند )ب فتۀ مباراز 

 از آمازمسترد گردید(

های ای ان به اقارب آدها عروخته صود و  مالک عراریا -6

 بهای آن ت ویل خ اده صود 

از م بوسین گرعتاری آدها کم از ه ار روپیه عریمه  -7

 گرعته د ود 

امالک ه ارۀ قرش باغ دوبارش بخود صان دادش صود   و  -8

 در صد از آدها حاصل گردد  ش پنجا
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ش باغ  ی در قرټی و خروړهرقدر زمینی از لوهادی و ادد -9

 باصد برای دولت ضبط گردد 

ی و ترش کی کامالً ړتاوان ماي ت ف صدۀ سرکار را ادد  -10

بدهند 
 195

 
 

تا آدجا که دیدش می ود، امیر دسبت به مردم ه ارش  قرش باغ 

م دی از در لطف و مهربادی پیش آمدش و زمین های صان که قبل از 

دها در بدي تون تصرف صدش بود دوبارش به خود آښاین توسط قبایل پ

پنجاش عیصد قیمت واگذار صدش است، و در مقابل آدهایی که در صورش 

صرکت داصته و بعد از صکست مجبور به عرار صدش بوددد زمین های 

 صان به اقارب آدها دادش صدش  است 

مبار ب والۀ سراج التواریخ مینویسد که امیر برضد صورش مال 

حیدر خان لندی سوق دمود و ی" سپاهی به قیاد  مالم ړعبدالکریم ادد

در عن های که بعمل آمد، عنراي عاتح صد و به حکم امیر از سرهای 

ی ک ه مناری در کابل بر اعراخته صد " همچنین از ړک ته صدگان ادد

ی یک تفنگ و یک صم یر اعباراً گرعته صد  مستمری ړهرخادوار ادد

قیام ی از آماز مقرری بازگ ت گردید  اراضی ړدفر مالی ادد30

ی در قرش باغ ضبط و به مردم ټی و لوهادی و خروړکنندگان ادد

ی و ړه ارش دادش صد  امر گردید که م ۀ خریداری دولت از مردم ادد

سایر تاعیکان م دی آیندش به درخی گرعته صود که دسبت به سایر 

مردم در هر روپیه دیم چهارک م ه بی تر تادیه کنند  از اسرای عنگ 

که ار روپیه و دارددگان صان بی تر از این ت صیل ی عی دفر یړادد
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 540 -539،ص 3سراج التواریخ، ج - 
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گردد  با این ترتیب داستان م ک عالم در ذیل سایر رهبران عنگ 

دوم به پایان رسید 
196
 

 

 شورش هزاره های قلندر:

یها اتمام دیاعته بود که ړهنوز مسئ ۀ عمع آوری اس  ه از د د ادد

 ویق دمود تا به احمد صاش خان م جائی قبی ۀ تغر و داوۀ ترش کی را ت

حمایت از صورش ه ارش های ق ندر اس  ه برداردد  ب ودی ه ارش 

های دش مردش، مسکه، حو  قوي با صورش ه ارش های ق ندر پیوستند، 

م ر  ،و پ تودهای ترش کی وع ی خیل دی  با آدها اعالم ات اد دموددد

ی امیر که در میان اقوام ه ارش طرعدارادی چون سیدع ی دقی، صاش ع 

اکبر و سید م مد تقی مارق ی داصت، آدها را دستور داد پیام امیر را به 

 گوش ه ارش های مذکور برسادند: امیر در این پیام گفته بود:
 

شما مردم را از روز ورود خود در افغانستان  »         

تا امروز چه پرورشها که ندادیم و چه احسان ها که 

شتون(که قاطبۀ شمارا نکردیم؟ از آنجمله مردم افغان )پ

بد می دیدند و شکار خود می دانستند و عیال و اطفال 

شما را با ملک و مال شما به خیال خویش در بین خود 

تقسیم کرده بودند، بر سر شما ایستادم و به طور مربی 

حال و جانب دار احوال شما شده و هستم که از مردم 

افغان 
197
 به مزدوری و چوپان شما آسیبی نرسد و 

                                                 
196

 660غبار، همان اثر، ص  - 

197
کلمۀ افغان تا آغاز سلطنت شاه امان هللا به معنی خاص پشتون بکارمیرفته است.اما شاه  - 

امان هللا برای ایجاد وحدت ملی کلمۀ افغان را بحیث هویت ملی برتمام باشندگان افغانستان 

م تائید لویه جرگه را گرفت وبرای قوم پشتون تنها کلمه 1920سی گنجانید ودر درقانون اسا
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مت کردند چنانچه بزرگان دایزنگی و دمردم هزاره هم خ

دایکندی به امر من رفته به سر رشته] ای[ که دادیم 

هرات را گرفتند. حاال نیز اگر من امر کنم آیا مردم 

هزاره دایزنگی و دایکندی و بهسود و عالقۀ غزنین 

شما را می گذارند که سر مخالفت باال کنید؟ وهرگاه 

ۀ خود شما، شما را تمام میکنند.  و بکنید مردم هزار

چون از طرف ما در حق شما دل بدی و بی مهری واقع 

نشده و از شما نیز کم خدمتی سر نزده به محض اینکه 

چند نفر به قتل حاکم اقدام کرده اند، همۀ شما خود را 

پریشان نسازید و خوف نداشته باشید و به ورود این 

وعلی خیل جدا کرده  خط من، خود را از یاغیان تره کی

 «نزد غالم حیدر خان حاضر شوید
 198

 

این پیغام تاثیر عوری خود را بر مردم ه ارش بخ ید و بالدردگ 

طوایف مسکه، حو  قوي، دش مردش از قیام بریددد ومردم ترش کی 

وع ی خیل با معدود کسادی از مردم عاموری باقی مادددد  در 

تن ک ته  170با دادن  برخورد با قوای مالم حیدرخان صورصیان

صکست خورددد و م ک عتح خان منجرخیل و م ک مهری خان از 

سران صورش دست یر و به امر عنراي مالم حیدر خان به توپ پراددش 

رعب از سوی قو  های سکندر  19صددد  مردم تغر دی  در روز 

تن ک ته با  1۵00خان پدر عنراي مالم حیدر خان بعد از دادن 

                                                                                                        
پشتون را بسنده وکافی دانست.از آن تاریخ ببعد  کلمۀ "افغان" بحیث هویت ملی افغانها رسمیت 

 یافت.

198
 540سراج التواریخ، ،ص  - 
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تن از سربازان امیر دی  عان  89دد  در این دبرد صکست مواعه صد

داددد  سپس سرهای  ک ته گان یامی از تن صان عدا و به قندهار 

عرستادش صد تا ک ه مناری برپا گردد  امیر قوای تازش دمی از درادی 

های قندهار بسوی زابل میفرستد و امر میکند تا برای هر یک صان از 

ده دش روپیه معاش دادش صود  روز حرکت تا روز بازگ ت ماها

همچنان قوتهای دی ری از هرا  و بدخ ان دی  برای سرکوبی 

صورصیان به کمک عنراي مالم حیدرخان گسیل صد  و به عنراي 

مذکور هدایت دادش صد تا همه سران صورش را دست یر کردش به کابل 

ی را ړعبدالکریم پسرمال م ک عالم ادد ړبفرستد و دی  اگر مردم کاک

دی  بک ند    ړکه پناش به ای ان بردش بدست ددهند، دمار از روزگار کاک

سرادجام در وازش خوا عنگ سختی میان طرعین واقع می ردد که در 

دد و صورصیان صکست یدتن از مردم داصری به قتل رس 300آن 

دد  در اینجا  در موضع زرین خیل داوش، و ترش کی دخوردش  پراگندش ص

ک ته صدش ک ه مناری ساخته صد  عنراي مالم  از سرهای صورصیان

تن از سران صورصی را دست یر کردش با مل و زدجیر  7۵حیدرخان 

د  پس از آن عنراي با قوتهای خود داخل درۀ دعمتی تغر ابکابل عرست

صدش به ق ع و قمع مخالفین پرداخت  یکصد تن را دست یر دمود و بقیه 

راي به عدۀ از سوارش دظام رمضان عن2۴السیف ه یمت یاعتند  روز

خود امر کرد تا ه یمتیان را تعقیب کردش و از ک ته گان سرهای صان 

سر اعساد را از تن عدا کرددد و  ۴۵0را از تن عدا کنند  در دتیجه

ب  کرگاش بازگ تند و از سرهای بریدش در قرب ق عۀ کتان خان توخی 

به امر عنراي ک ه مناری برپا ساختند 
 199

 

                                                 
199

 558سراج التواریخ، ،ص  - 
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ریم پسرمال م ک عالم که خود را پادصاش اعالن کردش مالعبدالک

رم و کاکرستان عرار دمود و برادرش مال عضل هللا بود، بطرف کُ 

اسیر و معدوم گردید  دایب ساالر تیمورصاش خان م جائی که یکی از 

اعسران ب ند مرتبت سپاش امیر بود و اکنون یکی از م رکین مای ه 

 یری در کابل  سن سار گردید  م جائی صمردش می د، بعد از دست

عنراي مالم حیدرخان به گرعتن د ان الماس و رتبۀ دایب ساالری 

ارتقا یاعت 
200
 

 

 فرمان امیر به کوچیان ناصری!

کوچیان داصری از قدیم االیام در ساي چهارماش برای چرادیدن 

ماش دی ر را به خارج از  8مواصی خود به اعغادستان می آیند و مد  

ب اعغادستان  در حرکت ادد  زد و خورد های اینها با سرحدا  عنو

ی و ه ارش ها وحتی عساکر دولتی در ټمردم م  ی، س یمادخیل و خرو

هجری قمری 130۴تا  1300عالي آباد و م دی و زابل در سالهای 

امیر عبدالرحمن خان را ب د  از ای ان بی ار و روی ردان ساخته 

روف عرود اددن مای ۀ م جائی ها بود  بنابرین در هن امیکه امیر مص

بود، کوچیان داصری عریضه یی عنوادی امیر مبنی بر بازگ ت خود 

از آدسوی سرحد به داخل اعغادستان دموددد  امیر بجواب صان این 

عرمان را به والی م دی و دی ر حکمرادان سرحد صرقی  صادر 

 دمود:

ری ۀ  چندین طایفه را باهم یک دي و یکجهت ساخته و»       

مواعقت را ارتباط دادم تا دوبت صما ]و[ مردم خروتی و س یمادخیل 

م ب رگان هرسه طایفه را در 1883هجری/ 1300رسید  در ماش صواي
                                                 

200
 250 -248، ص 1تاج التواریخ، ج - 
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عالي آباد ط بیدش به زالي صاعیه دصایح م فقاده مبار کینه دیرینه را 

در دامن خاطر ای ان صستم  چنادچه عهددامه های در بین همدی ر 

بما دادید و متعهد به خدا و رسوي او و قرآن مجید صدید که  خود دوصته

خالف عهد و پیمان خود رعتار دکنید و در صور  خالف عوئی 

اقرار عریمه دمودید و در عهددامۀ خود که به ما دادش اید، دوصته اید 

که هرگاش صخص واحد یا عمع متعدد از مایان دزد و بدکار و بدخواش 

ا د نود اورا با دست و گردن بسته به دولت صود و دصی ت ما ر

حاکمی که از عادب پادصاهی مامور باصد، بسپاریم تا صع ۀ آتش 

بدکاری  او دامن اعتبار مارا د یرد و پس از این عهد و میثاق من 

مطمئن و آسودش خاطر و خرسند صدم که چه دیکوکاری صد که در بین 

ه اران ماي و سه طایفه از طوایف اعغان که چندین آدم ک ته و 

مواصی ت ف گ ته بود رصتۀ ص ح و دوستی ادعقاد پذیرعت      تا که 

هجری از دادن زکوة سرباز زدید عامل زکوة را 1303در ساي 

عواب دادید و با او به م اربه و د اع برخاستید و بدان اکتفا دکردش بر 

، مردم س یمادخیل تاخته پاد دش تن را از ای ان بخاک هالکت ادداختید

اصتر را به مار  بردید و از این امر عریضۀ مورخه ماش ذیقعدۀ  ۶0

مردم مذکور از راش دادخواهی رسیدش ای ان را از راش  1303ساي 

ادتقام ک یدن منع عرمودم و چند تن از ب رگان صما و آدها را ط ب 

حضور دمودم      ب رگان س یمان خیل به عرمان ط ب، سر را قدم 

ر صددد]ولی[ صما دا عرمادی کردش دیامدید  مردم ساخته صرعیاب حضو

کوچی را که ه ت ماش  رعیت دی ر دولت ادد و از ساي چهار ماش از 

راش چرایش ماي مواصی خود ها به این حدود می آیند چه هوای باطل 

در سراست که از پ ه بر آمدش با دصمنهای خاد ی ما رعتار دوستی 

سیدش باصد صما را از داخل صدن در میکنند؟ پس وقتیکه کار به اینجا ر

مم کت اعغادستان چه حاصل و ما را  از راش دادن صما میر از دقصان 
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چه  منفعت ؟ پس بهتر این است که ده صما داخل مم کت و سرحد ما 

صوید و ده مردم هر قوم که صما را بد میدادد با دصمنی صما برخی دد و 

که به اظهارا  صما  بی سبب خودها ریخته صود     از آن گذصته

اعتماد کنم و مردم اطراف و دواحی صما هم اسباب خ م صما را آمادش 

کردش ادد که به مجرد مداخ ت صما در خاک اعغادستان به م اربه می 

پردازدد و ما دی  به حرکا  صما، ای ان را عرمان عرستادش و وعدش 

در  دادش ایم که به ل کر ای ان را معاودت کنیم، چنادچه ل کر

هرسرحد گسیل دمودش وهم از هر طرف خواسته ایم که ]اگر[ ای ان 

را با صما م اربه روی دهد، سپاش پادصاهی ]مردم را کمک کنند[  و 

دفع صما اگرچه زکوة بدهید ق یل است و ضرر صما کثیر و خطرا  

چند در آمدن به اعغادستان برای صما متصور است     خیر راش در 

ه کردم که در اعغادستان دیائید      و سوداگران همین است که مالحظ

ای ان اگر از راش کابل و پی اور بیایند منع دیست دی ران زدهار دیایند 

وهرگاش به زور و زبر دستی آمددد هرچه از دولت بینند از خود 

دادند "
201
 

 

 جنگ امیر با سردار اسحاق خان 

س اق خان امیر مینویسد: از روز اوي که او را )سردار م مد ا

را( به ترکستان گذاصتم می فت مخارج ل کر زیاد که در آدجا اقامت 

داردد آدقدر گ اف است که عاید مم کت به عهت آن کفاف دمیکند  لهذا 

اکثر اوقا  پوي دقد که از والیا  دی ر ت صیل مینمودم به عهت او 

میفرستادم که به سربازهای من  بدهد  تمام این اوقا  م مد اس اق 

ان طال و اس  ه عمع و مخفیاده تهیه مینمود وبه مخالفت من اسباب خ
                                                 

201
 ببعد 519،ص  1،بخش3التواریخ،ج سراج - 
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چینی میکرد  از آن عم ه خود را د د اهالی ترکستان صخص مقدس و 

مس مان خی ی پارسایی ع وش دادش بود  صبح ها زود برخاسته در مسجد 

به دماز حاضر می د  این رعتار او یک عرقه از مس مان ها یعنی مالها 

اخته بود، زیرا که اینها عقط اصخاصی را دوست داردد که را م تبه س

 دماز طوالدی میخوادند و روزش د اش میداردد، بدون اینکه اعماي آدها را 

 بسنجند 

این مالهای عاهل عرمای ان عارف ربادی خواعه عبدهللا 

ادصاری را در دظر دداصتند که میفرماید: دماز زیاد کار پیرش زدان 

ر ماش رمضان صرعۀ دان است، الکن امداد به است، روزۀ زیاد د

دی ران کارمردان است  وهمین عارف ربادی میفرماید: دي به خ ق 

مبند که خسته صوی، دي به حق بند تا وارسته صوی  بترس از کسی 

که دترسد و هرچه کند بپرسد، اگر بر روی آب روی خسی باصی، و 

 ی باصی اگر در هوا پری م سی باصی، دي بدست آور تا کس

عریب دی ری که او با مس مادان بی تربیت به عمل آورد این بود 

که عالوش براینکه م ارالیه خود را مرصد و مال به ق م دادش بود؛ داخل 

ً به این س س ه  س س ۀ دق بندیه صدش بود  چون ترکمن ها مخصوصا

گرویدش ادد م مد اس اق خان به اهالی این س س ه صامل گردید که 

ایی را که ت ت حکومت او بوددد بسوی خود مایل دماید  ترکمن ه

پیرهای کاذب م ارصریف به م مد اس اق خان گفتند که بما الهام صدش 

است که خواعه دق بند تخت س طنت کابل را ب ما مرحمت عرمودش 

 است 

امیر در ادامۀ این بیادا  می وید که از سه ساي قبل به من 

ترکستان بیش از آن است که بمن  اطالع میرسید که عایدا  او از

گ ارش میدهد و دباید پوي بی تری به او ارساي دمایم و دی  گفته می د 

که او دسبت به من صادق دیست، ولی من این گفته ها را قبوي 
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دمیکردم و حتی هرگوده سخن خالعی را در مورد وی قدمن دمودم   

ود را هم با خود باالخرش به وی دوصتم که به کابل بیاید و م اسبا  خ

بیاورد  ولی بهاده آورد که مریض است و حسابهای خود را به دست 

یکی از معاودین خود عرستاد  در این وقت بمن اطالع رسید که او 

مردم را به قرآن قسم میدهد تا به او وعادار بمادند و کسی که قسم 

دمیخورد  تهدید به مرگ می د  به هرحاي وقتی او از مریضی خود 

ن اطالع داد یکی از اطبای خود را برای معالجه وی عرستادم، این بم

طبیب بمن دوصت که مرض م مد اس اق خان مرضی است دفسادی 

ده عسمادی  طبیب بمن اینطور حالی کرد که ابداً ع تی ددارد م ر 

اینکه دسبت به صما عداو  دارد  مقارن این احواي خودم به مرض 

دین ماش ادامه یاعت  چون دراین ایام دقرس صدید مصاب صدم که تاچن

در لغمان رعته بودم و بج  تنی معدود اعازش دداصتند به د دم رعت و 

آمد کنند، در این وقت در میان مردم اعواش اعتاد که من عو  کردش ام  

وقتی م مد اس اق از این خبر مط ع صد، بالمعط ی ادعا دمود که 

را به دور خود عمع دمودش خود امار  به او تع ق دارد و عوراً مردم 

را ب یث امیر کابل اعالن دمودش به ضرب سکه پرداخت و برروی 

سکه های خود عبار  " ال اله االهلل امیر م مد اس اق خان" و خود 

را برای آمدن به کابل آمادش ساخت   وقتی از این حرکت او مط ع 

دال کیم صدم، عنراي مالم حیدرخان و عنراي کتان خان و کمیدان عب

خان و عنراي عیض م مد خان که حاال رئیس عوج خاصه است و 

کردیل حاعی گل خان و کردیل عبدال یا  خان و دی ران را با چهار 

عرادش توپ از راش بامیان  2۶عوج سوارش و سی دش عوج پیادش دظام  و

 به عنگ م مد اس اق خان عرستادم 

ی قوتهای میالد1889هجری / 130۶به تاریخ صاد دهم م رم 

سردار عبدهللا خان والی قته من و بدخ ان در د دیکی ب خ با قوای 
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عنراي مالم حیدر خان پیوست   از آن طرف سردار اس اق خان با 

ه ار دفر  2۴تا 20پسرش سردار اسماعی خان با ل کر مرکب از 

م رم در درۀ م دی ک در سه می ی عنوب  22پیش آمددد  در تاریخ 

صدید میان طرعین آماز صد  امیر متذکر می ود  صهر تاصقرمان عنگ

که م مد اس اق خان مرد صجاعی دبود و از عنگ تجربه ای دداصت، 

اما صاحب منصبان بسیار صجاعی داصت که من برای مقاب ه با روس 

ها به او دادش بودم مثل عنراي م مد حسین خان ه ارش و کردیل عضل 

صب ادامه یاعت و  الدین و سایرین  عنگ از صبح تا تاریکی

سربازهای هر دو طرف با کماي رصاد  عن یددد و ت فا  هردو 

طرف خی ی زیاد بود  د دیک عصر یک دسته از ل کر امیر 

بسرکردگی سردار عبدهللا خان و عنراي کتان خان و م مد حسین 

خان وعبدال کیم خان از طرف قوتهای اس اق خان بسرکردگی 

سختی صکست خورددد و چنان عنراي م مد حسین خان ه ارش ب

سراسیمه عرار دموددد که تا کابل در هیچ عایی توقف دکرددد  

درهمین هن ام عدش یی از ل کر امیر برای پیوستن به سپاش سردار 

بسوی تپه ایکه اس اق خان در آدجا خیمه بر اعراصته و عنگ را 

تماصا میکرد، اسپ تاختند تا از تس یمی خود بوی خبر بدهند، اما 

سردار اس اق خان بفکر اینکه ل کر او صکست خوردش و اینها که 

بسوی او میتازدد قصد دست یری وی را داردد، از ترس روی بفرار 

دهاد و از م ل خود داپدید صد، در حالیکه ل کر او تا تاریکی صب با 

رصاد  با عنراي مالم حیدر خان می عن یددد، اما سربازان او وقتی 

د اس اق خان مط ع صددد، روحیا  خود را از عرار سردار م م

 باخته دست از عنگ گرعته خود را عقب ک یددد 

بدین وده پیروزی دصیب ل کر امیر عبدالرحمن خان 

هق(  امیر 130۶م رم 22بسرکردگی عنراي مالم حیدر خان صد )
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می وید بعد از اینکه خبر صکست ل کر من بمن رسید با کماي 

اده صبح روز دی ر، خبرعتح ل کرمن بردباری صبر کردم  خوصبخت

و صکست  دصمن رسید و این قضیه ثابت دمود که عتح و دصر  از 

عادب خداست  سردار م مد اس اق خان یکراست از رود خاده آمو 

گذصت و به ترکستان روسی پناش برد و سرکردگان ل کرش دی  ازو 

ن پیروی کرددد  امیر در پاداش خدماتی که عنراي مالم حیدر خا

کردش بود، د ان الماس دی ری برای او عرستاد واو را به رتبۀ 

 سپهساالری ترکستان ارتقا داد 

امیر بعد از این صکست سردار اس اق خان خود به م ار 

صریف رعت و امور ترکستان را تنظیم و منطقه را از وعود مخالفان 

 خود و هواخواهان سردار اس اق خان تصفیه دمود و امالک و عایداد

اصخاصی را که سردار اس اق را حمایت کردش بوددد چون س طان 

مراد قندوزی که خود به ترکستان روسی عرار کردش بود، مصادرش 

دمود   و بیش از یک ساي را در ترکستان باقی مادد  درهمین مد  

را بنا دهاد و اکماي دمود  دهدادیق عۀ دظامی 
 202

 

که بنام ترکستان یاد امیر بعد از تصفیه و تنظم امور والیاتی 

می د، د دیک بود بر اثر یک سوء قصد ک ته صود، ولی بطور 

معج ش آسایی از مرگ دجا  یاعت  ع ئیا  حادثه از اینقرار بود که 

میالدی، خواست از ل کر 1889هجری /130۶در ماش ربیع الثادی 

ب خ سان ببیند،  در عریان گذصتن سپاش از مقابل امیر، داگاش یکی از 

ازان رو برگ تادد و بر امیر گ وله ای عیردمود  درحالیکه گ وله سرب

درست از وسط چوکی ایکه امیر برآن د سته بود عبور کرد، م ر به 

امیر صدمه ئی درسید  امیر می وید، ع ت و م رکین این حم ه مع وم 
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د د، زیرا با وعودی که صدا زدم که ضارب را دک ید، م ر یکی 

خود ضربتی بر او حواله و وی را معدوم از عنراالن با صم یر 

دمود  امیر ع ت دعع این خطر را تعویذی ط سما  میدادد که در 

بازوی خود همی ه بسته بود
203
ولی مبار این دلیل امیر را داصی از  

خراعه پسندی امیر دادسته می وید که هن ام عیر گ وله امیرخود را 

اصابت دمودش و بطرعی مایل دمودش و گ وله از په ویش برچوکی 

 گذصته است  

 

 (1892-1891شورش هزاره جات )

اکثریت مردم ه ارش در ق ب اعغادستان بود و باش داردد و 

بخاطر کوهستادی بودن وعدم راش های مواصالتی، در عهد امیر 

عبدالرحمن از ارتباط با پایتخت دور ترماددش بوددد و با زراعت و 

یم، ب کل من وی تری مالداری و صنایع دستی چون برک و گ 

می یستند  این صرایط در داخل حیا  عیودالی زمینۀ بسط و ت کیم 

م وک الطوایف را در این سرزمین آمادش داصت  لهذا در هر منطقۀ 

این والیت یک تعداد کثیر م وک الطوایف بوعود آمد و از دظر مذهب 

و  دی ، یک تعداد رهبران مذهبی بنامهای : سید، مجتهد، مب غ، مال

خطیب ومیرش در په وی م وک الطوایف قرار گرعتند  پس مردم 

ه ارش که قبالً قسمت عمدۀ دست ردج کار خود را" قهراً" در دهن 

میر و ارباب و س طان و کدخدا می ادداختند، اینک بقیه حاصال  خود 

ً " در دامن این دایبان صریعت میریختند  به این ترتیب  را "طوعا

ان ه ارش بعنوان مالیا  و بی ار و خرچ دستر دارائی دهقان و چوپ

خوان م ک  و خان و دذر و دذور و خمس  و زکا  ومیرش توسط 
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ارباب و روحادی ب عیدش می د  درعین حاي عناصر مرتجع اعکار 

مردم را بطرف قهقرا و خراعا  و اوهام رهنمودی میکرد  تمام 

ست این چراگاش های منی و اراضی صاداب و م روعی ه ارش در د

گروش استثمارگر در آمدش بود  از طرف دی ر دان مفت و راحت بدون 

زحمت روز بروز در تولید مثل و تکثیر عنس این طبقۀ استثمار کنندش 

می اع ود   در مناسبا  اداری و رسمی بین ه ارش عا  و ادارا  

مرک ی دولت دی  عقط طبقۀ عیوداي و روحادی ب یث وکیل و قیم مردم 

ددد  اینها در صور  ل وم ماحصل استثمار خود را با عمل میکر

حکام م  ی و مامورین رسمی دولت تقسیم کردش و دفوذ خود را در 

بین مردم استوار د ه میداصتند 
204
 

 از  1891ه ارش های ارزگان و مناطق مرک ی تا ساي 

تمام چهار  1891امیرعبدالرحمن خان اطاعت دمیکرددد، درحالیکه تا 

عا   وحتی سراسر اعغادستان امیر عبدالرحمن خان را  اطراف ه ارش

ب یث پادصاش اعغادستان برسمیت می صناختند و در مساعد در خطبه 

های دماز عمعه دامش گرعته می د، اما ه ارش عا  از مرک  اطاعت 

دداصت و میرها و بیگ ها و اربابهای ه ارش که در ق عه های مست کم 

بور می یستند به امیر عبدالرحمن در مناطق کوهستادی و صعب الع

خان تمکین دمیکرددد و ده تنها از مرک  اطاعت دداصتند، ب که گاش 

 قندهار هم می ددد   -گاهی دست به  تاراج امواي مساعران در راش کابل 

در این مورد امیرعبدالرحمن خان در خاطرا  خود چنین 

بنای  ( بعضی ه ارش ها،1891قمری) 1308در بهار » مینویسد: 

تاخت و تاراج به مساعرین دهاددد و مامورین دظامی من که در م دی 
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ً سرکردش  اقامت داصتند به بعضی از سرکردش های ه ارش مخصوصا

های ارزگان کامذ دوصتند که اگر رعایای خود ما دمیخواهند آرام 

ب یردد، دوي اربعه همسایه این امر را اسباب ضعف ما خواهند 

یم صد، لهذا مص  ت چنین است که صما بیعت دادست و بددام خواه

 «پادصاش ما را قبوي دمائید وعنگ و عداي را موقوف بدارید 

 امیر می اع اید، ه ارش ها عواب کامذ را دوصته، دش بیست دفر 

 از سرکردش های آدها مهر کردش ]عرستاددد[ که مضمون مراس ه قرار 

 ذیل بود:

سمانی خود اگر شما افغانها به استظهار امیر ج»

مغرورید ما به استظهار امیر روحانی خود یعنی صاحب 

و بعد عالوه کرده «  ذوالفقار مغرور ترمی باشیم.

ای مامورین افغان ! چرا در مراسلۀ خود » بودند: 

اظهار داشته اید چهار دولت همسایۀ شما می باشد، چرا 

نگفته اید پن  دولت همسایۀ شما می باشد، زیرا که 

ا هم باید شامل می کردید. به جهت خوبی و دولت ما ر

سالمتی خود تان به شما صالح میدهیم که باید از ما 

«دوری بجوئید.
205
 

 1308امیر می وید: "پس از مالحظۀ این مراس ه در بهار 

، سردار عبدالقدوس خان را با ل کری از بامیان و 1891قمری/

را از کابل عنراي صیرم مد خان را از هرا  و عنراي زبردست خان 

برای تنبیه طایفۀ ه ارش مقرر داصتم  سردار با وعود سختی کوش های 

دصوار گذار صجاعاده وعاقالده دصمن را مغ وب دمودش صهر ارزگان 

را که م کم ترین مرک  ه ارش عا  بود، متصرف گردید  بعد از این 
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پیروزی سرکردهای آدجا اطاعت مرا قبوي کرددد و سردار مذکور به 

یکصد تن را به کابل د د من عرستاد و من با کماي مالیمت و  تعداد

دهایت مهربادی ]با آدها[ رعتار دمودم، چراکه میدادستم قردها گذصته که 

اینها مط ق العنان بودش ادد  دخواستم برآدها سخت ب یرم، ب که سعی 

کردم آدها را به مهربادی ط ب دمایم و به همۀ آدها خ عتهای عاخرش  

هریک از آدها یک ه ار الی دو ه ار روپیه دقد ادعام دادم  و  دادش به

این ادعام تالعی ضرر زراعت و م صوي آدها را در زمان عنگ 

میکرد  بعد آدها را مرخص کردم به اوطان خود مراععت دمایند "
206
 

 مبار مینویسد که:

"
 

سردار  1891امیرعبدالرحمن خان درسال

سری هزاره  عبدالقدوس خان را بغرض تأمین سرتا

جات با سپاهی از کابل و هرات و قندهار فرستاد. او با 

خانها به مدارا داخل مفاهمه شد و اکثریت شان اظهار 

انقیاد و تادیه مالیات نمودند. خانها به نوبۀ خود خلعت 

گرفتند و والیت آرام گردید تا جائی که سردار توانست 

ً قلعه های مقاوم را منهدم و مقاومت کنن دگان را بعضا

خلع سالح نماید و هم عده یی را بنام سرغنۀ شورش 

ً به کابل گسیل کند. سردار عبدالقدوس خان در  محبوسا

هزاره بحیث رئیس تنظیمیه با عده یی از قشون باقی 

ماند. بعد ها چند نفری از این قشون در ارزگان که تابع 

دولت بود به آبروی خانواده ئی تجاوز کردند و مردم 

بر افروختند و در ارزگان وزاولی و اجرستان بیشتر 
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وغیره دست به شمشیر بردند. این آتش بتدری  در دایرۀ 

وسیع تری مشتعل گشت."
207
 

در سراج التواریخ،ع ت قیام ه ارش ها برضد سپاش 

 اینطور بیان صدش است:" 1892اع امی دولت در ساي 

اصل و حقیقت شورش هزاره اینست که هم در وقت 

سلحه بسیار تعدی دیدند وهم سه تن سپاهی جمع آوری ا

در خانۀ یکی از مردم هزارۀ ارزگان برای گرفتن تفنگ 

وارد شده و جبراً زنا کرده و خود او )شوهر( را با سیخ 

تفنگ داغ همی کردند و برادر او چند نفر را خبر کرده، 

]مردم[ هرسه تن سپاهی را کشته، بعد مردم درۀ پاالن 

را پهلوان ضبط نموده( را واهمۀ )خاوری، این مردم 

بدنامی بردل جاگیر شده، جمعیت کرده، به  قلعه ئی که 

یراق )اسلحه( آن مردم را در آن جمع کرده بودند، 

ریخته اسلحه را گرفته،  محافظین را کشتند و از این 

 معنی مردم  زاولی و سلطان احمد و حجرستان و کل 

ارزگان دفعتا ً شوریدند."
208
  

خاوری، یکی از م ققین ه ارش دی  با توعه به سراج  م مد تقی

التواریخ و کتاب عین الوقایع یوسف ریاضی ع ت قیام ه ارش عا  را 

( 1892قمری )اپریل 1309صرح دادش مینویسد:" قیام در ماش رمضان 

آماز صد  ع ت عمدش و مستقیم قیام را تجاوز سه دفر اعغان از عوج 

از ب رگان طایفۀ په وان و اعدام  زبر دست خان، دسبت به زن یکی
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توأم با صکنجه های صدید صوهر آن زن بود  آدها )قیام کنندگان( 

اعغادهای متجاوز را به قتل رسادیددد  متعاقب آن تمام اعراد طایفۀ 

په وان قیام کرددد  بعد از قتل عام م اعظین، تمام ذخایر اس  ه در 

تمام عساکر و افراد مسلح اختیار صورصیان قرار گرعت و به ددباي آن 

 افغان که در منطقه بود و باش داشتند، سر بریده شدند. 

، یک ق عه شب هنگام با مقتول ساختن یکصد نفر دیگر

مست کم دی ر در ارزگان به دست صورصیان اعتاد که در آدجا اس  ه و 

مهما  گرعته صدش از ه ارش ها م اعظت می د  به ددباي عم یا  عوق 

در مدتی بسیار دی ر ارزگان دی  به صورصیان پیوستند      تمام قبایل

کم تمام افواج مسلح افغان که در هزاره جات استقرار  یافته بودند، 

پرقدر  ترین و بادفوذ ترین امیری  یکی بعد از دیگری نابود شدند.

که در صورش صرکت داصت، میر دای د ی م مدعظیم بود  او از 

ود که حکومت کابل را به رسمیت صناخت عم ه اولین میران ه ارش ب

و در مقابل لقب سرداری بدست آورد و معاش مستمری ساالده 

«روپیه برایش مقررصد 1669
209
  

این آتش بتدریج در سراسر ارزگان گستردش صد 

بخصوص که عیوالهای ب رگ چون:  میر عضی ت بیگ 

و میر م مد رضا بیگ  ومیرش بر این آتش رومن 

 میریختند  

عبدالرحمن خان ع ت اص ی قیام را ت ریکا  امیر

سردار م مد عظیم بیگ ه ارش و قاضی اصغر رهبر 

روحادی مردم ه ارش دادسته مینویسد:" در بهار 

(ه ارش ها باکماي اصتداد بنای یامی 1892قمری)1309
                                                 

209
 209محمدتقی خاوری،مردم هزاره وخراسان بزرگ، ص- 
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گری را گذاصتند  م مدعظیم خان ه ارش که لقب 

دۀ س طنتی سرداری به او دادش بودم که رتبه اش با خادوا

من مساوی باصد و او را به حکمرادی مقرر کردش بودم، 

مداراده با یامیها م  ق گردید  در حقیقت م رک 

امت اش دومی ه ارش عا  همین صخص بود  صخص 

خاین دی ری موسوم به قاضی اصغر که رئیس روحادی 

و پی وای مذهبی ه ارش صمردش می د، دراین امت اش 

دش بود  این دععه در بند های حامی م مدعظیم خان گردی

بین کابل و قندهار و سایر دقاط، والیتها را بستند که مادع 

حرکت عساکر من ب ودد، به عنراي میرعطا خان هراتی 

ً ه ت ه ار دفر  که با ل کر زیاد در کابل بود و تقریبا

می ددد، حکم دادم از طرف م دی بر سره ارش ها حم ه 

کردۀ ه ارش ها که یکی از ببرد و به م مد حسین خان سر

مستخدمین صخصی من و دصمن م مدعظیم خان بود 

حکم دادم از طرف عنوب به آن دمک ب رام حم ه ببرد  

یامی ها صکست خورددد و م مدعظیم خان را اسیر با 

عیاي واطفاي به کابل آورددد  م ارالیه در م بس عو  

کرد "
 210

 

 

 فرهنگ راست میگوید یا فیض محمد کاتب؟

نگ ع ت صورش های مردم ه ارش را بدون ارائۀ کدام عره

سند، عیص ه های  قضا  سنی مذهب بر اساس عقه حنفی وادمود کردش 

 مینویسد:
                                                 

210
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در حالیکه مردم هزاره شیعه مذهب و تابع فقه » 

جعفری بودند و تطبیق فقه جعفری را تعرض بر مذهب 

ً مالکان وعالمان دینی  و اعتقاد خود می شمردند، طبعا

عه که این اجراآت برحیثیت و منافع شان آسیب شی

میرساند، بیش از سایرین متاثر شده به تبلیغات علیه آن 

آغاز کردند. چون هزاره ها از نظر مذهب به علمای 

شیعۀ ایران مخصوصاً مشهد وابستگی داشتند از طرف 

آنها هم به مقاومت در برابر نفوذ دولت سنی مذهب 

«تحریک شدند.
211
 

 

 مبار و عیض م مد کاتب هر دو ع ت قیام ه ارش درحالیکه 

های ارزگان را، تجاوز چند عسکر بی صعور سپاش بر آبروی خادوادش 

یی گفته ادد که در باال اقتباس و تقدیم صد  در مطالب اقتباس صدش از 

سراج التواریخ که ماخذ تاریخ مبار دی  می باصد، ع ت قیام مردم 

 عرهنگ مدعی صدش است   ه ارش عا ، آن چی ی دبودش  که

قیام مردم دای د ی و دایکندی دی  به سبب تجاوز یک عسکر 

سوارش  بر آبروی خادوادش میر ی دان بخش، براش اعتادش بود 
212
  

امیر عرمادی عنوادی مردم دای د ی و دایکندی بدین مضمون 

 عرستاد: 

با مردم هزاره عداوت نداشته و ندارم و اگر » 

را در افغانستان نمیگذاشتم. چون  میداشتم یکنفر آنها

                                                 
211

 393، چاپ ایران، جلد اول، صفرهنگ، افغانستان در پن  قرن اخیر - 

212
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چنین نبود سعی در غمخواری آنها نموده و چون 

مسلمان و اهل قبله هستند خرید و فروش پسر و دختر 

شانرا ممنوع قرار دادم. وقتیکه مردم ارزگان و 

اجرستان و زاولی وغیره تمرد کردند و باز اطاعت 

نمودند همه ]مشمول عنایت دولت و[ مشغول امور 

گی خود گردیدند. اکنون میرهای دایزنگی و دایکندی زند

که تمرد نموده اند برای آنست که بزرگان هزاره هرچه 

میخواستند از زیردستان خود گرفته و دختران و پسران 

ایشان را می فروختند، دولت دست آزار آنها را از 

ارتکاب قبایح افعال بازداشت، ایشان ترک عادت را 

ز فتنه و فسادکردند. باری اگر مرض مهلک دانسته آغا

از راه انابت پیش آیند مشمول عواطف پادشاهی گردند 

«و اال کیفر کردار خود را بقتل و تاراج خواهند دید.
213
 

 

 سران دایکندی و دای د ی به عواب امیر چنین دوصتند:         

عرمایش عناب اع ی سرا پا ص یح  و مطابق واقع » 

ضباط و اعسران دظام، ماي است، اما حکام  و قضا  و 

و خون و زن و عرزدد ه ارش را حالي دادسته از سفک 

دما واسر دسا و تاراج متاع ای ان دریغ دمی دمایند  

چنادچه در اوایل حاي، برای مطیع ساختن طوایفی که 

مطیع دبوددد سردار عبدالقدوس خان با سپاش ق ی ی مامور 

مالستان و صد  مردم دای د ی و دایکندی و بهسود و 

عاموری وم ده و دایچوپان با سردار مذکور کمر 
                                                 

213
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خدمت بسته عهد ورزیددد تا مردم متمرد ه ارش که از 

ب رگان خود عور و ستم ک یدش بوددد سر بر خط عرمان 

دهاددد، قالع خود را خراب کردش و اس  ه خود را تس یم 

دموددد  م ر بعد از آدکه سپاش دولت در اددرون م ک 

گرعتند، همان دخترادی را که حضر  واال از  صان مقام

عروختن باز داصته بوددد، ای ان به ظ م و ستم متصرف 

صددد و بدان هم اکتفا دکردش زدان صوهر دار را گرعتند  

پس مردم اطاعت را گذاصته بغاو  کرددد تا دیددد هرچه 

دیددد  از عادب دی ر ع مای م ت )مالها( در وقت 

مفسد دکردش همه را تکفیر دموددد  بغاو  تفریق مص ح و 

از آن پس حکم صد که سادا  و کربالئیان و زوار ها به 

کابل عرستادش صودد  اینها دی ر خود را ک ته و ماي 

وعیاي خود را تاراج صدش پنداصتند،  پس تن بمرگ دهاددد 

و تمرد آماز کرددد و البته تا پای مرگ سر برخط عرمان 

«دخواهند دهاد 
214
 

ریضۀ عدی دی  هیچ وده ادعایی مبنی بر اعرای عقه دراین ع

ععفری بجای عقه حنفی در م اکم ه ارش عا  دیدش دمی صود، لهذا 

 تذکر عرهنگ خالف واقعیت و گواهی سراج التواریخ و تاریخ مبار 

 است و دارای سه پیام ذیل بودش میتوادد:

م اوي اینکه، عرهنگ آگاهاده این عم ه را به دمایندگی از مرد

ه ارش در کتاب خود آوردش است تا صورش ه ارش عا  را برضد 

امیر ردگ مذهبی دادش باصد   ورده او میدادست که دولت امیر 

عبدالرحمن خان یک دولت دیموکرا  مطابق دموده و مودي 
                                                 

214
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ک ورهای مرب دبود تا از وی توقع رسیدگی به حقوق مردم صیعه را 

حکام عقه ععفری چنادکه مطابق عقه ععفری داصته باصد  ایکاش ا

امروز در قادون اساسی ک ور تسجیل صدش و در م اکم  والیا  

ه ارش د ین ک ور رعایت و تطبیق می ردد، در زمان امیر 

عبدالرحمن خان دی  امکان تطبیق میداصت تاعایی برای مین گذاری 

 دژادی عرهنگ باقی دمیمادد  –های مذهبی 

ذهنیت را در مردم ه ارش  دوم اینکه، عرهنگ خواسته است این

خ ق کند که چون پیرو عقه ععفری هستند، دباید احکام  عقه حنفی را ) 

عیصد مردم اعغادستان تطبیق می ود( در مورد خود قبوي  80که بر

دمایند  ولی عرهنگ د فته است که در عهد امیر عبدالرحمن خان 

م( آیا در م اکم ایران قضاو  در حق مردم سنی 1901 -180)

درب وچستان و کردستان و ترکمن های ایران مطابق عقه حنفی اعرا 

می د یا عقه ععفری؟ طبعاً مطابق عقه ععفری اعرا می ردید و اکنون 

هم اعرا می ردد و هرکس ادعای خالف عقه ععفری را بکند، مورد 

 پی رد قادودی قرار خواهد گرعت 

رش سوم اینکه، عرهنگ درضمن میخواهد ب وید که قیام ه ا

عا  به ت ریکا  روحادیون صیعه ک ور ایران براش اعتادش بود و گویا 

م رک مردم ه ارش برضد امیرعبدالرحمن خان آخندان م هد بودش 

ادد  پس در اینصور  وادمود کردن ع ت  قیام ه ارش ها به سبب 

 اعرای عقه حنفی بجای عقه ععفری بیمورد مینماید 

ر براد یختن هیجادا  بدون تردید این گوده دوصته ها، د

وعصبیت های قومی موثر بودش و سبب ص اف و عدائی و حتی در 

 برخی موارد باعث برخورد های خودین اتنیکی و مذهبی گردیدش ادد 

امیرعبدالرحمن خان، قبل از حم ه عمومی به ه ارش عا  ، 

عرمادی که در آن به قیام کنندگان هم توصیه صدش است وهم تهدید وهم 
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طایفه  45م زاری، عنوادی تمام طوایف ه ارش )که بیش ازعذر و ه

 می ددد( عرستاد  در این عرمان میخوادیم:

من که امیر عبدالرحمن هستم و خیرخواه جمله »... 

مومنان هستم و از طرف خداوند عالم  بر جمله مؤمنان 

و مسلمانان ]این کشور[ فرمان روائی دارم، باید که 

 .خیرخواهی مؤمنان را بکنم

اولین خیرخواهی اینست که باید از امر خدا و 

رسوي او عم ۀ مؤمنان سرتابی دکنند و اگر داعرمادی خدا 

و رسوي او بکنند، برمن الزم است که دص یت کنم و 

اگر دصی ت مرا گوش دکنند، در آن وقت به امر خدای 

عالم که در کالم مجید امر کردش است، باید بازخواست 

من هم مواخذش می وم اگر از گناهان واعبی کنم  چرا که 

 آن مردم چ م پوصی کنم 

بنابر آن از برای صما مینویسم و صما را می آگاهنم 

که حیف من می آید به خرابی صمایان و میخواهم که 

صمایان مثل میرهای دی ر ه ارش عا ، در دربار 

اعغادستان باع   باصید و دمیخواهم خوار و خراب و بی 

در د د خدا و رسوي او صرمسار باصید    اعتبار باصید و

از برای خیرخواهی صما گفته می ود که از این حرکت 

صیطان که راه ن دین م مدی )ص( است و در دي 

صمایان خ ل اددازی میکند و صمایان را به عهل سوار و 

خسران ددیا و آخر  را از دست و زبان خود صما برای 

ا د د خدا و رسوي صما مهیا میکند  هوش کنید که خود ر

او صرمندش دکنید و دمدمۀ صیطان را از دي دور کنید  



 225                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

عرمان خدا را قبوي کنید و از عرمان صیطان دور صوید که 

 خسران ددیا و آخر  به قبولی عرمان صیطان است 

و اگر پند مرا گوش ددهید، من حمد و ثنای 

پروردگار را بجا می آورم که همه اسباب ددیاداری که 

پادصاهان عالم است، بمن کرامت کردش است ولکها الزمۀ 

دفوس از مردم اسالم را عرمادبردار من بندۀ حقیر کردش، 

تا ادتقام از کسادی که داعرمادی از ذا  مقدس او  و 

 رسوي او بکنند، ب یرم  و بازخواست کردش بتوادم 

من از بسیار غمخواری برای شمایان می نویسم   

قرآن خدا را ببنید، از جهل و شمایان هم روی خدا و 

و در د د سردار عبدالقدوس خان سالم کنید و بگذرید!  

سخن را به عنگ و عداي درسادید   واال اینکه پند من به 

دي صمایان عاگیر د ود، پس د د خدا و رسوي او گردن 

من خالص باصد  بعد از داصنودن این سخن خطۀ مردم 

و عصیان بغی صما  اعغادستان، ب که کل مس مادان برکفر 

حکم خواهند کرد! چرا که در قرآن صریف همین آیه 

کریمه است  مالیان قوم خود را بخواهید و قرآن را باز 

کنید که در باب بغی چقدر حکم سخت کردش است  همۀ ما 

مردم به قرآن ایمان آوردش ایم، خود را از عم ۀ بامی 

د، حساب دکنید  و اال اگر حرف من گوص د صمایان د 

پس مضب خداودد عالم را خواهید دید که از چه قرار 

بازخواست دین م مدی را میکند؟ این چند ک مه را برای 

دلسوزی دوصتم، باقی خود اختیار بد و دیک کردن را 
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دارید  از خداودد میخواهم که صما را هدایت کند به راش 

«دیک  ادتها
215
 

خواهد مردم را از متن عرمان عوق برمی آید که امیر در آماز می

از عنگ و خون ری ی برحذر دارد، لهذا مثل یک آدم عاعر که  از 

روی خدا یک صخص زورمند تقاضای عفو و ترحم کند، می وید : " 

و ددیا و آخر  خود را « و رسول خدا را ببینید و از جهل در گذرید

خراب دسازید و با این دوع دصایح عواقب بد روادسوز عنگ با دولت 

مردم حالی میکند  در این اي موضع گیری امیر یک  را برای

سیاسی است که خود را در مقام امیر المؤمنین   -موضع یری اسالمی 

و مک ف به دعاع از کتاب هللا و صریعت قرار میدهد و می وید که در 

صور  داعرمادی از من که امیر اعغادستان هستم صرعاً خود را مک ف 

م و مردم را به عراخواددن مالیان و به دعاع از دین م مدی میداد

بازکردن قرآن و دوبارش خوادی آیۀ بغی دعو  میکند و بدینوسی ه 

میخواهد طرف را از عاقبت عتوای ع مای سنی مذهب و مخاطرا  

آن بترسادد تا دست از صورش و بغاو  برداردد، ولی متأسفاده که 

ه موقف و میران و مالیان و سیدها و مب غان  و خطیبان ه ارش ک

حیا  خود را بیش از همه در خطر میدیددد، پیام امیر را ب وش مردم 

 ه ارش عا  درسادددد و گذاصتند تا مردم بدست ق ون مس ح دولت مثل 

 ع ف درو صودد 

عیض م مد کاتب مینویسد:" و حضر  واال پس از صدور 

اصتهارا  کفر ه ارش که به عتوای ع ما عاری گ ت، از م اربا  

ه ه ارش" و دستبرد ای ان به ذریعۀ عرایض اعسران و صاحب "یامی

منصبان سپاش دظام آگاش گردیدش همه را عرمان کرد که هرچند مرد و 
                                                 

215
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زن و پسر و دختر و ماي و مناي آن "قوم کاعر" را از راش منیمت 

متصرف صودد، به قرار آئین دین مبین، پنج یک آدرا حق حضر  

دد و باقی را حق و حصۀ خود دادسته، واال دادسته، ارساي حضور بدار

متصرف صودد  و از صدور این حکم بود که ه اران ه ار زن و 

دختر و پسر از مردم ه ارش به اسیری رعت و در تمامت اعغادستان و 

ممالک خارعه به عروش رسیددد "
216
 

ق ون دولت با گرعتن عرمان "عنگ باقوم کاعر" بر ظ م  و 

کردیل عرهاد خان خ ودت ع یه صورصیان  اسبتداد خود پای اع رددد و

را ب د وح ت داکی رسادید چنادکه  از عم ه " سرکردگان اسیر دو 

تن را به دهن توپ بست و دو تن را پارش پارش کرد و پیش سگ 

ادداخت، و دو تن را چادماری و یک دفر را به ب مالۀ تازی قطعه 

و یک دفر را قطعه کرد و یک دفر را با سردی ش سوراخ سوراخ کرد 

مردم مالخیل تکه تکه کرددد "
217
 

آخر االمر صورصیان از دست سپاش مجه  امیر که با قو  های  

قومی والیا  همجوار ه ارش عا  تقویت می د، ب د  سرکوب 

گردیددد وهماد وده که امیر در دامۀ خود به آدها هوصدار دادش بود، 

دیون در این بیش از همه مردم دهقان و مالدار و برخی از روحا

صورش سرکوب گردیددد و اکثریت عیوالها  دست از مبارزش گرعتند  

 وعفو تقصیرا  خواستند 

 

 دلجوئی امیر از مردم هزاره :
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مبار اصارش میکند که" در این عن ها ت فا  روحادیون دسبت به 

عیودالها بی تر بود، زیرا عیوالها ام ب بدولت تس یم می صددد، 

ک ته و یا عراری می ردیددد  در عنگ ه ارش درحالیکه روحادیون 

عا ، از یکاولنگ، صد خادوار روحادی بدست دولت اعتاد و یکه ار 

خادوار روحادی مؤعق بفرار گردید و دو ه ار و یکصد روحادی  

درعنگ ک ته صد "
218
 

باید خاطر د ان کرد که، اکثریت خون اع ادی های بی دظیر 

ها و عتواهای آخوددها و مالهای  تاریخ،  بر اثر خطابه ها و موعظه

معتبر و با دفوذ براش ادداخته صدش ادد   اینها ام ب از دین ب یث وسی ۀ 

کسب اعتبار و امتیاز در دست اش دولت های بر سر قدر  برضد 

صورصها و قیامهای مردم استفادش کردش ادد   اینها هموارش پیروان 

کاعر ق مداد کردش  و  مذهب خود را مس مان و پیروان مذاهب دی ر را

عنگ ع یه پیروان مذاهب دی ر را عهاد و ریختن خون صان را مباح 

و تاراج دارائی و بردش ساختن زن و داموس طرف مقابل را یک عمل 

م روع و ثواب آخر  وادمود کردش ادد  تاریخ اسالم و منطقه 

بخصوص در عهد صفویه در ایران از این عن ها و از این خون 

ا که با هدایت و دستور مال ها و آخوددهای مذاهب صیعه و اع ادی ه

سنی براش اعتادش ادد، بسیار بخاطر دارد  بدبختاده دستان رهبران 

مذهبی )صیعه و سنی(هردو در اصتعاي صورصهای مردم ه ارش و 

اقداما  سرکوب گرادۀ امیرعبدالرحمن خان دخیل و با خون مردم 

 بی ناش رد ین است 

دکه ق ون دولت عدۀ زیادی از قیام کنندگان و بعد از آ

ً عیودالهای مخالف را سرکوب و مجبور به تس یم  روحادیون و قسما
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کرد، امیر روش دلجوئی از مردم را  در پیش گرعت  مبار مینویسد 

 که : 

امیر عبدالرحمن خان، آدعدش از اعسرادی را که دسبت به مردم 

قرار داد  از عم ه عنراي میر ه ارش تعدی کردش بوددد مورد مجازا  

عطا را م بوس دمود و دارائی او را ضبط کرد  کردیل عرهاد خان که 

در ه ارش عا  مردش بود، تمام مایم ک او را مصادرش کرد  آدعدش 

عیوداالن ه ارش را که بطرف داری دولت خدمت کردش بوددد، اع از 

ان عاموری دمود و رتبه و معاش داد، از آدجم ه بود: س طان ع یخ

پسر سردار صیرع یخان که مستمری ساالده چهار ه ار و سه صد 

روپیه و پنجا و چهار خروار م ه گرعت، زیرا دامبردش اکثر 

سرکردگان صورش را بدولت سپردش بود و هم تصادیق این خدمت را 

از عنراي صیرم مد خان و کردیل م مد حسن خان و سمندرخان حاکم 

 ارزگان گرعته بود  

ر دختر عظیم بیگ سه پای را که ع ء اسراء بود به پسر امی

خود حبیب هللا خان ت ویج دمود و اعالداتی طبع  و د ر دمود که 

صورصیان عراری به مساکن خود باز کرددد و هم امر دمود که برای 

ک ت و کار مردم گندم تخمی بصور  تقاوی دادش صود  در دقاط ق ط 

یر در ه ارش عا  بین چرا گاش های زدش امداد آذوقه بعمل آورد  ام

مردم ه ارش و چراگاش های مردم کوچی حدودی م خص و معین 

دمود  امیر امر کرد که اراضی متنازع عیها بین دهقادان ه ارش و 

 عیودالها، قسماً از دست عیوالها ک یدش صد و به دهقادان ه ارش دادش صد 

عروخته د ودد، اما  امیر امر کرد که منبعد مالم و کنی  مردم ه ارش

آن ه ارش ها که در داخل اعغادستان عروخته صدش بوددد ب یث بردش 
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باقی مادددد
219

، تا اینکه در عهد صاش امان هللا آزادی آدان اعالن گردید 

و مردم ه ارش دی  به  صاش امان هللا وعادار مادددد و در وقت امت اش 

 صاش دک یددد  بچۀ سقاو تا آخرین ل ظۀ سقوط او دست از طرعداری

 

 تبعید اجباری اقوام شورشی به شمال هندوکش:
 

دریکی از مقاال  ممتع خود ت ت دوکتور روستار تره کی،   

عنوان "پروسۀ دردداک م ت سازی در عوامع قبی وی "، مقاله رابا 

مرگ بر دوزخ قبیله! به پیش    »یک صعار عالب چنین آماز میکند:

  ! بسوی بهشت دیموکراسی

متأسفاده در عوامع   دوصته اش را چنین ادامه میدهد: اوبعد

قبی وی و ک ور های عقب ماددش ، م ت سازی و صکل دهی هویت م ی 

ب ریت را میسازد  دویسندش بعد از دادن مثالهایی از  صف ه سیاش تاریخ 

تبعید های دسته عمعی اقوام در اروپا وک ورهای آسیائی دتیجه می 

اما سودی که در بیعدالتی توأم است   گیرد که:خ ودت همی ه با

   سیاسی است. جوامع قبیلوی از آن متصور است، تأمین ثبات 

برای عوامع قبی وی و دا آصنا به اصوي دیموکراسی، بکار 

هویت م ی، وحد  م ی  گیری خ ودت سازددش در صکل گرعتن م ت ، 

مرح ه « استبداد هدفمند » و دولت پدیدش طبیعی ب ساب میآید  

یک مقوله «  برادر ب رگ»هویت م ی و  اعتناب داپذیر صکل دادن 

  تاریخی است  

با تآسف که هژمودی م قومی، تمامیت خواهی قبی وی که آدرا 

سوته بر عرق  "ستم صعاران"، "عاصی م قومی" میخوادند و چون 
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اکثریت قومی میکوبند، ع  الینفک و در عین حاي تراژیک سیر 

است  خداودد مردم اعغادستان را  قبی وی  طبیعی ادک اف  عوامع

هرچه زودتر از مصیبت قبی ه ساالری دجا  بدهد و روزده های 

  دیموکراسی را بروی مبارک صان مفتوح  گردادد   به ت موعود 

ع ی الرمم تصادما  ع یکی و مناق ا  لفظی، دویسندش رصته 

عصل هایی  از هایی را که اعغان ها را با هم پیودد میدهد، قوی تر 

میدادم که آدها را از هم عدا میکند: عنگ در اعغادستان همی ه برای 

ادفصاي از ق مرو م ی  و این مایه امید  احراز قدر  مرک ی بودش تا 

  واری است 

اعغان ها می باید برای درک یکدی ر و ایجاد عضای تفاهم و 

ال امی برای  باور متقابل ، بی تر به آیندش د اش کنند ده ب ذصته  اگر 

  عقب د ری وعود داصته باصد باید به قصد اتصاي باصد تا ادفصاي  

دویسندش با "ستم صعاران" در ق ق ه کردن این صعار که:"مرگ بر 

کامالً همنوا میدادد  اما  عاصی م قبی وی و زددش باد دیموکراسی" خود را 

ا به قادون آیا میتوان صرعاً با دادن صعار قادون تکامل عوامع قبی وی ر

«دیموکراتیک تبدیل کرد؟  تکامل عوامع 
220
  

اکنون خوادندش را به طرزدید وپیام تاریخ د ار دامدار، مرحوم 

عرهنگ، دعو  میکنم که متاسفاده در تاریخ دوع دی خود، با ذکر 

دکا  تعصب آمی ، دقاضت های اتنیکی وقومی ومذهبی را دامن زدش 

 است  توعه کنیدبه دوصته ذیل :

نگ آدجا که از رعتن امیر به م ارصریف بعد از صکست و عره

 عرار سردار اس اق خان به روسیه  یادکردش، مینویسد :

                                                 
220

دکتور روستار تره کی،درنگی برپروسۀ دردناک ملت سازی درجوامع قبیلوی،دعونت  - 

 2011نت،



 232                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

که با اسحاق خان عالقمندی نشان داده  " مردم ترکستان

بودند بطور دسته جمعی  مورد خشم و غیظ و انتقام 

امیر قرار گرفتند و زمینداران شان مکلف شدند تا 

ت باقیات گذشته، مالیات سال آینده را هم عالوه به پرداخ

پیشکی تادیه کنند. یک تعداد مردم محل که بیشتر شان 

ازبک بودند مجبور ساخته شدند تا محل بود و باش 

شان را در حواشی سرحد ترک نموده با خانوادۀ شان به 

مناطق دیگری که امیر تعیین کرده بود کوچ نمایند و 

ه بدوش افغان مثل : صافی، زمین های آنها به قبایل خان

ً به هزاره ها داده  شنیواری، مومند، نورزائی و بعضا

"شد.
221
 

هردو  توهین و هم تفتینمتأسفاده دراین عبار  عرهنگ، هم 

قبایل دهفته است  توهین در آدجاست که می وید:"زمین های آدها به 

 مثل: صاعی، صنیواری         و بعضاً به ه ارش ها خاده بدوش اعغان

 دادش صد " 

باید گفت که این قبایل مردم کوچی و خاده بدوش دبوددد، 

هجری هن ام سرکوبی صورش 1304امیرعبدالرحمن خان در ساي 

م جائیان به والیان م دی و دن رهار و پکتیا و مردم آن والیا  

عرمادی صادر کرد و درآن ورود کوچی های داصری  را به داخل 

و به آدها اخطار داد که اگر خود سراده  اعغادستان ممنوع اعالن دمود

پا به اعغادستان بنهند مردم و دولت ع یه آدها دست به سالح خواهند 
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برد و مادع ورود آدها خواهند صد
222

ً تا دش ساي  ، این عرمان ظاهرا

آیندش  همچنان قابل تطبیق بود ولی بعد از ختم صورش ه ارش عا  در 

ن حدود چراگاش کوچیان را ، بقوي مبار، امیرعبدالرحمن خا1893

در والیت م دی و میدان وردک تعیین کرد تا از عنگ و زد و خورد 

با مردم ه ارش و دی ر کوچیان م  ی ع وگیری صدش باصد  دولت های 

اعغادستان بعد از امیرعبدالرحمن خان تا کنون هم دتوادسته ادد مردم 

خاده خاده بدوش کوچی را ت ویق به اسکان در یک م ل و ترک 

بدوصی دمایند  بنابرین اقوامی را که امیر در صماي هندوکش تبعید 

کردش، هم ی آدها باصندگان سرکش و س   ور درش ها و ع  ه های 

سرسب  دو طرعۀ رود خادۀ کابل وکنر و باصندگان وادی های 

حاص خی  رودخاده های تردک و ارمنداب و هیرمند و عراش رود 

مهای پیهم خویش امیر عبدالرحمن خان بوددد که با صورش ها و قیا

را به بینی رساددش بوددد و امیر برای آدکه خود را از صر صورش 

های بعدی صان دجا  دادش باصد، آدها را بجرم صورش ع یه دولت 

م کوم به تبعید به سرزمین های دوردست ترکستان و باتالق های 

ینها هم ی در قندوز و عاریاب و میمنه و صبرمان و بادمیس دمود   ا

م اي بود و باش خویش از خود خاده و کاصاده و صاحب زمین 

زراعتی  ولو اددک بوددد و به هیچوعه خاده بدوش صمردش دمی صددد  

بنابرین امیر قبایل صاعی و مومند و صینواری وم جی و دورزی و 

ه ارش ومیرش را از مناطقی تبعید کردش بود که آدها قبل از قیام سردار 

و حتی بعد از قیام  1888 -1881خان، بین سالهای  اس اق

ع یه امیر دست به صورش زدش بوددد و امیر با اع ام ل کر 1888
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ببعد،و نیز:کله منارها درافغانستان، تالیف محمدعیسی  558سراج التواریخ، ص - 
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های مجه  دولتی آدها را سرکوب کردش و م کوم به تبعید از اوطان 

صان به ترکستان در صماي ک ور در زمین های متع ق به دولت دمودش 

 بود 

ار را به پیروی از سیاست حتی میتوان گفت که امیر این ک

ک ور گ ایان و عات ان دامداری چون: تیمور لنگ و دادر صاش اع ار، 

بخاطر تهدید و تخویف قبایل صورصی و استقرار ثبا  در ق مرو خود 

و همچنان بخاطر ایجاد سدی از قبایل س   ور اعغان در برابر دست 

ادجام دادش اددازی های روسیۀ ت اری در والیا  همسرحد با آدک ور 

است، ده از روی کدام م بت به اقوام تبعید صدۀ پ تون و ه ارش و 

 ب وچ  و دورستادی که امیر بی تر از دست صان در عذاب بود 

در همینجا باید عالوش کرد که : امیر این کار را ب یث یک 

سیاست ارعاب و ترس و یک ع ای دسته عمعی در مورد اقوامی که 

ه صورش می ددد، اعماي میکرد  درعین بر ضد س طنت او دست ب

حاي امیر با اینکار خود اوالً میخواست از قو  قومی و توادائی 

قبی وی صورصیان بکاهد و ثادیاً به دی ران زهر چ می د ان بدهد که 

اگر در مقابل او دست به صورش و بغاو  ب دند، آدها دی  م کوم به 

و خوی اوددان خویش  تبعید از سرزمین آبائی خود و عدا از اقوام

خواهند صد  ولی این سیاست هرگ  به معنی قوم گرائی و یا قوم 

پروری امیر دیست، با اینکه اعرای این سیاست برای م ت صدن،  از 

ل اظ ترکیب و باعت اعتماعی و عوصش اقوام با یک دی ر صان از 

طریق وص ت ها و پیودد های خادوادگی  و برقراری مناسبا  

ً یک کار دوستاده )د ختر دادن و دختر گرعتن ( میان همدی ر واقعا

 مفید و سودمند ب مار می آید  

به این معنی که این عبار  عرهنگ میتوادد برای  تفتینو اما 

گروش "ستم م ی"  دست آوی ی باصد تا مردم اوزبک را با پ تون های 
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مسکون در صماي ک ور به عنگ و ستی ش های قومی واداردد  چنادکه 

ر پایان قرن بیستم  و اوایل قرن بیست و یکم دوبار اقوام پ تون د

صماي ک ور با چنین دقاضت ها و صقاو  های قومی و تباری روبرو 

 صددد :

قرن بیستم هم مان با روی کار آمدن  90بار اوي در دهه  

حکومت تنظیمهای عهادی و سر برآوردن رصید دوستم در صماي 

ی بر اخراج اعباری اقوام پ تون از ک ور، سیاست تصفیه قومی مبن

صف ا  صماي روی دست گرعته صد و کسادیکه در تعمیل این تصمیم 

تع ل می ورزیددد بالدردگ ک ته می ددد  بسیاری از خادوادش های 

پ تون از دم تیغ بی دریغ قوماددادان رصید دوستم و عمعیت اسالمی 

یدۀ صان آتش گذصتند و حتی خرمن های گندم و م صوال  به ثمر رس

زدش می د تا اینکه طالبان ظهور کرددد و صر آدها را از سر مردم 

 پ تون و میر پ تون کوتاش ساختند 

 B52بار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان های   

پ تودهای صماي ک ور بجرم هم بادی و به بهادۀ همکاری امریکائی، 

وز و تخار و بدخ ان و بغالن با طالبان در والیا  عاریاب و ب خ و قند

و سمن ان و بادمیس و هرا  مورد ظ م و تعدی و تجاوز دیروهای 

ائتالف صماي قرار گرعتند، خاده ها و ماي و دارائی صان به مار  

 بردش صد و بر زدان و داموس صان تجاوز صور  گرعت  

 

ه ار دفر  80در حدود  2002ب  ارش بی بی سی، در ساي 

اي ک ور در حالیکه تمام مایم ک خود را از دست از پ تودهای صم

دادش بوددد، تنهاخود و عرزددان خود را تا عالي آباد و ه مند و قندهار 

رسادددد و در کمپ های بیجا صدگان داخ ی پناش گرعتند و حتی تا 

امروز هم دوبارش به م ل سکودت اص ی خود باز د  ته ادد، زیرا 
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از سوی قوماددادان ائتالف صماي خاده و سرپناش و زمینهای صان 

مصب گردیدش و بنام اعراد زورمند م  ی قباله صدش است و دولت 

تاکنون توادائی تطبیق قادون و رساددن حق به حقدار را در این والیا   

 ددارد 

باید یاد آورصد که دولت های گذصتۀ اعغادستان هموارش از اتباع 

سر مخالفت دولت است خود توقع داصته و داردد تا در برابر سی

دجنبادند و سبب برهم زدن دظم و آرامش د ودد  از این عهت 

امیرعبدالرحمن خان هیچ اهی زمین های مردم عادی و مطیع ومیر 

صورصی را از مالکان  صان د رعته و به کسی ددادش است، تا زمینۀ دا 

اقوام آرامی و صورش را خود برای خود عراهم کند، ب که اعراد و 

تبعید صدش بی تر بر زمین های دولتی که در هر والیتی هموارش 

موعودش بودش است، اسکان دادش می ددد، و عقط در مواردی زمین از 

منت ع می د، که بر ضد امیر صم یر ک یدش بوددد و پس از  یمالکین

صکست از عم ه م رکین مای ه ت خیص می ددد  البته زمین های 

ع ء اراضی دیوادی یا خالصه  قرار می رعت و چنین مالکینی ابتدا 

سپس آن زمینها در بدي خدما  عوق العادش به رعاي دظامی تفویض 

می ردید  مثالً میتوان گفت امیر اراضی آن عدش سران و خوادینی را 

که با سردار اس اق خان همدست صدش و برضد امیر عنگ کردش بوددد 

کردش بوددد، مصادرش کردش و بعد از صکست به ترکستان روسیه عرار 

و به صاحب منصبان دظامی که در آن عنگ از خود صهامت د ان 

دادش بوددد دادش باصد، ولی اراضی عراریان هرگ  به تبعیدیان صورش 

های م جائی و صینواری و صاعی و مومند و دورزائی و ه ارش ها 

ادد  بخ یدش د دش است، چه این اقوام دی  از عم ه مغضوبین امیر بودش

و اگر زمینی به آدها تع ق گرعته باصد، می باید زمین های بودش باصند 
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که آباد کردن آدها ایجاب کار و زحمت ک ی زیادی را ایجاب میکردش 

 است  

زمین های دولتی در والیا   صماي هندوکش هموارش بیش از 

اسناد م کیت مردم  آن والیا  بودش است  آقای احسان هللا مایار روزی 

ایم تعریف میکرد که" در زمان صدراعظم هاصم خان بعد از ک یدن بر

دهر گوهرگان دولت زمینهای ت ت آبیاری این دهر را عی عریب به 

یک قران میفروخت، اما مردم حاضر به خریداری آن زمین ها دبوددد  

وی اع ود که زمین دصت ارچی دی  خارش و المالک بود تا آدکه دولت 

را از والیا  عنوب به آدجا اسکان داد و آدها  مردم بی زمین پ تون

این زمین ها را به زمین های زرخی  مبدي کرددد  " دولت برای 

استفادۀ بی تر از زمینهای الم رع در وزار  داخ ۀ ک ور ادارش یی 

بنام ریاست امالک و اسکان داق ین بوعود آورد تا اصخاص بی زمین و 

ش با دادن گندم  بذری و حتی پوي مست ق را از دی ر والیا  پیدا کرد

تقاوی ت ویق به رعتن در والیا  صماي ک ور دماید  به این ترتیب 

دولت مردم را بر روی زمین های الم رع دولتی اسکان و عابجا 

بی تر  قرن بیستم مردم ترکتبار صماي ک ور 50میکرد  ظاهراً تا دهۀ 

ری و قالین باعی و تربیۀ گوسفند قرش قل و تجار  پوست قرش به مالدا

رمبتی به امور ک اورزی  چندان قل و قالین به خارج عالقه داصتند و

بی تر زمین های صماي ک ور به دلیل عدم عالقمندی مردم  ودداصتند 

به ک ت و زراعت، خارش و الم روع صدش بود و یا به باتالق مالریا زا 

بود که می فتند: مبدي صدش بوددد  چنادکه در میان مردم ضرب المث ی 

"، زیرا که وعود پ ۀ مالیار واقعاً اگر مرگ میخواهی به قندوز برو"

مردم را میک ت و در قندوز کمبود دیروی ب ری احساس می د، تا 

آدکه دولت پروژش مجادله با مالریا را روی دست گرعت و در م و این 
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مرض دقش داکتر عبدالرحیم خان وزیرص ت عامه وقت بسیار قابل 

 ر است  ذک

 

 نقش شیرخان ناشردر تحوالت اقتصادی سمت شمال

دراینجا الزمست تا از خدما  صیرخان خروتی درصماي 

 هندوکش یادآورصود که برای بسیاریها صاید دلچسپ باصد 

 صیرخان همان کسی است که بندری بنامش درصماي اعغادستان 

 بین تاعکستان و اعغادستان دام ذاری صدش است 

 

 ی بردریای آمو تاعکستان را با اعغادستان ارتباط میدهد  وتوسط پ 

صیر خان داصر از قوم خروتی مربوط م جائی یکی از ب رگان 

وخادان و زمینداران ب رگ و م هور قوم خروتی معاصر امان هللا 

هللا ک کادی م هور به بچه سقاو  خان ودادرخان بود  پس از آدکه حبیب

، قوای صیرخان به قصد سرکوب خورد ازدست دادر خان صکست می

یامیان سقوی ب ماي اعغادستان گماصته صد  صیرخان تمام اصرارسقوی 

وباسمچیهای متع ق به ابراهیم لقی را که از بچۀ سقو حمایت میکرددد 

سرکوب ومجبور به عراربه آدسوی  رودآمو دمود  دادرصاش به منظور 
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او در والیت کندز دهد تا صیرخان و اعراد  استقرار اوضاع عرمان می

صمسی به صفت  1309مقر دایمی اختیار دمایند  صیرخان درساي 

والی قندز مقرر می ود  مالم سرور داصر یکی از عرزددان صیرخان 

در صهر کندز مراک ی چون صیر خان بندر، صرکت تولید رومن 

، هوتل سپن زر، و لیسه صیرخان ومیرش را تأسیس «سپن زر»

ط هاصم خان کاکای اع ی ضر  م مد ظاهر دماید  صیرخان توس می

 رسد   صاش به صهاد  می

روایت میکندکه : « صفیه ح یمی»به دقل از صف ه « مندیکگ»

یک قرن قبل صخصی بنام صیرخان خروتی،از قرش باغ م دی به هند 

میرود ودر آدجا به با پوي صخصی خود به تجار  می پردازد وسپس 

یرود ودرسمرقند برخی کتاب از هند به آسیای مرک ی وروسیه م

کمیاب دینی وتاریخی را دست یاب میکند و م ررین عارسی زبان را 

استخدام میکند تا آدها بفارسی برگردادند  وقتی امیرامان هللا خان ازاین 

اقدام او مط ع می ردد،او را عرامیخوادد وبخاطر چاپ این کتابها به او 

اعطامیکند  صیرخان داصر « داصر»مداي درعه اوي معارف را با لقب 

در دورش سقوی به دیرۀ اسماعیل خان میرود  در عهد دادرصاش ابتدا 

ب یث ولسواي اورگون وبعد بجیث دایب ال کومه قطغن وبدخ ان 

مقرر می ردد  او ب ودی در آدجا پالن صهری را پیادش میکند وبا 

را ک یدن سرکها وتمدید پایه های ت یفون صرکتی )رومن پنبه داده( 

تاسیس میکند او برای کارگران صرکت خود خاده وک ینیک ص ی 

زمین های ق ي ق عه را برای  1930ومکتب میسازد  صیرخان درساي 

ساختن یک بندرتجارتی آمادش مینماید ودعترهای گمرک و خاده های 

د یمن برای مامرین ومکتب وک ینک ص ی اعمارمیکند که بعد بنام 

                                                                بندر صیرخان دامیدش صد 
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معروف ترین چهرش هنری این خادوادش عرهاددریا است که با 

صدای عرحت بخش وآهنگ های دلنواز خود روح ادسادها را صاد 

 میسازد 

پس از آدکه عابریکه رومن سپین زر به همت و تالش سرور 

و مردم بغالن و  ندوز ععاي گردیدداصر عرزدد صیرخان خروتی در ق

قندوز به ک ت پنبه و لب بو روی آورددد و داق ین پ تون در زمین های 

دلدل ار و باتالقی قندوز و بغالن با پ تکار و زحمت ک ی خود 

توادستند دی ار ها را به زمین های آباد و حاص خی  مبدي کنند و ساالده 

ردد و از این مدرک از زمین خویش دو بار و سه بار حاصل ب ی

صاحب زددگی بهتر صودد، همان ضرب المثل عمومی چنین تغییر 

 "اگر مرد میخواهی قندوز برو!صکل یاعت که : " 

از این زمان ببعد است که ارزش زمین در صف ا  صماي ک ور 

بخصوص در قندوز و بغالن بخاطر بازدهی م صوالتش باال رعت و 

  زمین خود پی قدم تر بوددد، چون داق ین پ تون در تولید م صوال

دصمنان وحد  م ی اعغادستان در میان مردم بومی چنین تب یغ میکرددد 

که حاکمیت پ تودها در اعغادستان سبب ستم م ی بر مردم اُزبک و 

تاعیک صف ا  صماي ک ور صدش و زمین های  سمت صماي با زور و 

وام پ تون عنف از مردم  ازبک  و تاعیک صماي گرعته صدش و به اق

عنوب دادش صدش است و می باید این مردم دوبارش به سرزمین های 

 اص ی خود بجنوب هندوکش برگرددد!؟ 

بدبختاده دتیجۀ این تب یغا ، اعماي سیاست تصفیۀ قومی پ تودها در 

صماي ک ور از سوی قوماددادان بیسواد عمعیت اسالمی و عنبش م ی 

  بدان اصارش صد اسالمی رصید دوستم بود که در باال  -
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 فصل ششم

 

 امیر عبدالرحمن خان و تعیین سرحدات کشور

 

 سرحدات شمال وغرب کشور:

امیرعبدالرحمن خان دخستین پادصاش اعغادستان است که در عکر 

تعیین سرحدا  ک ور با همسای ان خود اعتاد  پس از آدکه اد  یس ها 

 میل معاهدۀ برای بار دوم براعغادستان تجاوز دموددد وبا ت

( بخش های از مناطق قبای ی را از پیکراعغادستان 1879گندمک)می 

عدا وبه هند برتادوی پیودد دهند، روس ها به این عکر اعتاددد که 

اد  یسها در بازی ب رگ از آدها ع و اعتادش ادد و بنابرین آدها هم برای 

د دیک صدن به سرحدا  هند برتادوی دست تعرض بسوی خاک های 

غادستان دراز کرددد و چون امیرعبدالرحمن خان در داخل اعغادستان اع

مصروف عنگ با مخالفان و سرک ان و خوادین خود مختار بود، 

روسها مرو، سرخس و پل خاتون و ق ي تیپه 1884بنابرین در ساي 

و آق تیپه، " پنجده"188۵را اصغاي دموددد  و یک ساي بعد  در ساي 

پس از یک دبرد کوتاش، اما خودین از را  چمن بید و چشمۀ سلیم

تصرف سربازان اعغادی خارج ساختند و به ق مرو امپراتوری ت اری 

 م  ق دموددد 
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روسها در ساي " آقای رحمت آریا در این ارتباط مینویسد:

مرو را که در همجواری سرحد  واحه ها و دصت های 188۴

کل پنجدش در با به میان ک یدن م  و اعغادستان قرار داصتند تسخیر

صدد اصغاي تمامی ساحاتی عمدتأ ترک تبار بوددد  بعد از اینکه در 

قوتهای دظامی اعغادستان با روسها وارد معرکه صددد  188۵بهار ساي 

 پنجدش را اصغاي دموددد  با اصغاي پنجدش دیروهای دظامی هر ۀواح اینها

کوتاهی دو ابر قدر  وقت به حالت تیارسی در آمددد ولی بعد از مد  

وارد دوعی از سازش و مصال ه صددد، بدین معنی که روسها خواهان 

اصغاي  اصغاي واحه مذکور بوددد و برتادوی ها معتقد بوددد که با

 بین د، بدون اینکه پای هیچ اعغادی درکرد نپنجدش، روسها بسندش خواه

 -برتادیه/ اد  و  –باصد  کمیسیون م ترک ت دید سرحدی روسیه 

صرط در حفظ د هداصتن پنجدش با هم تواعق دموددد که روسیه به 

داصته  درا در اختیار خو خویش ۀهرکدام ساحا  متصرعه موعود

مبنای همین تواعق بود که سرحد دایمی صماي اعغادستان خط  باصد  بر

ک ی صد و دریای آمو من یث خط سرحدی اعغادستان صناخته صد، بدین 

اک خود به خصوص پنجدش را از ترتیب اعغادستان قسمت های زیاد خ

دست داد  بخش دوم منازعه سرحدی زمان امیرعبدالرحمن خان در 

ده ی  سرحدی واخان به وقوع پیوست  اد  یس ها امیرعبدالرحمن 

دور  ۀخان را زیر ع ار های صدید قرار داددد تا استقالي این داحی

دی ر  ۀرعت قرم  ها بود بپذیرد، امیر چار اعتادش را که م ل آمد و

برتادیه  –دید سرحدی روسیه  دداصت م ر اینکه به تصمیم کمیسیون ت

 همسرحد چینبا صمالی ک ور تن در دهد که  ۀپیرامون دورترین دقط
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این دقطه را من یث دقطه سرحدی به  19۶۴است ) چین تا ساي 

( رسمیت ده می صناخت
223
 

ای روسیه و اد  ستان باالخرش مسئ ۀ سرحدا  اعغادستان با آسی

تثبیت وعالمه گ اری کرددد، و دولت  1887تا  188۵میاده را در 

 روسیه در داخل سرحدا  عدید خود متوقف گردید 

یكي از ساحا  مرتفع، و صعب العبور بدخ ان اعغادستان 

ارتفاعا  پامیر است  ارزش این منطقه هن امي مورد توعه قرار 

ت و از گرعت كه از یک طرف چین بر تركستان صرقي دست یاع

طرف دی ر روسیۀ ت ار  حدود متصرعاتش را تا مبداء رود آمو 

وسعت بخ ید و از عادبی هم اد  یسها درهند تا منطقۀ چتراي پیش 

)دهه هفتاد قرن بازی بزرگ رعتند  این ادك اعا ، از زمان اوج 

د دهم( ببعد، به صفت یغ مسالۀ مورد منازعه میان روسیه ت ار  و 

 كسب اهمیت كرد  حکومت هند برتادو 

روسها تنها به اصغاي ارتفاعا  پامیر قناعت دکرددد، ب که در 

سالهای بعد برای اصغاي مناطق روصان و صغنان پامیر دی  اصکاي 

      دولت روس، در  تراصی میکرددد  امیر عبدالرحمن خان می وید"

باب والیت روصان و صغنان، م غوي عراهم آوردن اصکاال  برای من 

به عهت قطع و عصل تمام همین مناق ا  و زحما  بود که بود  

به کابل دعو  « سر مارتیمور دورادد»سفارتی را به ریاست 

دمودم "
224
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امیر متذکر می ود که روسها در دظر داصتند مرماب را دی  

متصرف صودد، و میدادستم که اگر روس ها را به کار خود صان 

ته و به عساکر من که در واگذارم، صهر به صهر را پ ت سرهم گرع

سرحدا  می باصند حم ه خواهند دمود و آدوقت ع وگیری از آدها 

اصکاي دارد، ولی خوصبختاده این مرتبه مامورین اعغادستان، چنان 

درسی به روسها آموختند که همی ه دمیتوادند به میل خود صان رعتار 

عواب دمایند  عنراي سید صاش خان با آتش ع ادی زیاد عساکر خود 

توپ روسها را داد، روس ها همین که دیددد سربازهای من آمادش 

کاردد و این دععه بازیچه دیستند، عقب د سته عتح را به اعغادها داددد  

این عتح بر صئودا  ل کر اعغادی خی ی اع ود و از آن وقت مع وم 

می ود روسها تخطیا  خود را در خاک اعغادستان موقوف دمودش ادد و 

اق آخرین،]دتیجۀ[ زد و خورد طرعین بود این اتف
 225

 

متصرعا  اعغادی در صماي مربی با روسیه از  188۴در ساي 

ذوالفقار به صکل یک قوس توسط ریجوی م خص  ۀخم آب الی در

 گردید که  به دام خط ریجوی یاد می ود 

 

 :سرحدغربی

سرحد مربی اعغادستان با ایران، ازم اعرش بر سرمنطقۀ 

از طرف ایران اصغاي گردیدش بود آماز صد 1885ساي ه تادان که در

«  مغ لین»و با وساطت اد  یس درهمادساي بوسی ۀ حکمیت عنراي 

كه  قودسل اد  ستان درم هد بود، تثبیت گردید  دمایندۀ اعغادستان در 

تثبیت این سرحد  عنراي موث الدین خان بود  مبار مینویسد که: 

ن سخت مصروف عنگ با که امیرعبدالرحمن خا 1888درساي 
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سردار اس اق خان در ب خ بود، قرارداد راعع به ه تادان بسته صد و 

تیغه »درۀ دمکسار بین خواف وموریان عالمت سرحدی بر روی 

دصب گردید  این سیاست اد  یس کامیاب بود،زیرا توادسته بود « سر

که با حکمیت میرعادالده بین دوي اعغادستان وایران چنان بدبینی 

جاد کند که به سهولت از میان درود ودر مقابل استعمار یک ات اد ای

قوی تر بوعود دیاید  ازاین سبب بود که رعت و آمد مردمان اعغادستان 

وایران در ک ور های همدی ر که قبالً آزاداده وبدون قید وصرط  بعمل 

مقید به داصتن تذکرۀ عبور گردیددد وبتدریج  1895می آمد درساي 

ی بین روابط برادراده ودوستادۀ دو ک ورهمسایه ک یدش پردۀ حای 

«صد 
226
 

سرحد عنوب مربی اعغادستان در داحیۀ سیستان درعهد امیر 

عبدالرحمن خان، همان تقسیم عنراي گولدسمید ومجرای رودخادۀ به 

براثر  1896حیث مرز م ترک مدار اعتبار بود، تا اینکه در ساي 

ده به سمت مرب ،اختالعا  برسر تغییر مجرای ه مند ولغ یدن رودخا

صناختن سرحد که آیا مجرای قدیم مدار اعتبار است یا مجرای عع ی 

-1902رودخاده، موضوع به حکمیت مجدد اد  یس ادجامید ودر ساي 

ک نل ماکماهون به حیث حکم وارد سیستان صد وپس از  1905

مطالعا  همه عادبه از سیستان،عیص ۀ خود را صادر دمود و خط 

میل م خص کرد  90حدی را از کوش سیاش تا کوش م ک سیاش بطوي سر

  که  به دام خط مکماهون دی یاد می گردد
 

 سرحد شرقی و جنوبی :

                                                 
226
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سرحد صرقی و عنوبی اعغادستان از واخان در صماي صروع 

کی ومتر  2500می ود و تا کوش م ک سیاش در عنوب به طوي بی تر از

عنوب کابل و عالي آباد به ع ت  امتداد دارد  ساکنان مناطق صرق و

وعود کوش های صعب العبور و ق ت زمین های زراعتی ام ب از 

پرداخت مالیا  و خراج به دولت های اعغادستان سرباز می ددد و خود 

از کاروادهای تجارتی ایکه از هند از طریق پی اور و خیبر به کابل  

همین باج گرعتن  و یا برعکس رعت و آمد میکرددد، باج می رعتند و با

ها امرار حیا  میکرددد  امیر عبدالرحمن خان در مکاتبا  خود با 

حکومت هند برتادوی باصندگان این مناطق را "یامیستان" می دامید و 

ادعا میکرد که آدها از دظر دین و تبار و زبان و قومیت به اعغادستان 

دد و دولت تع ق داردد، اگرچه از دولت اعغادستان اطاعت چندادی ددار

اعغادستان هم از وعود آدها کدام منفعتی بدست دمی آورد  امیر بمنظور 

تقویت س طۀ خویش در صدد بر آمد تا دقاط دارای اهمیت سوق 

الجی ی را زیر ادارۀ خود در آورد  بنابرین به عنراي ععاي وهمی ه 

آمادۀ دبرد خود، عنراي مالم حیدرخان هدایت داد تا مناطق مورد دظر 

، با وعود مخالفت قوم صاعی 1887قبضه دماید  دامبردش درساي  را

در کنر، عادش ای را از عالي آباد تا م ل چوکی احداث دمود و 

مقاومت صاعی ها را درهم صکست  قسمت ع یای درۀ کنر و اراضی 

مجاور آن در صماي ومرب که کاعرستان دامیدش می د  و در عنوب و 

بک ی خارج دایرۀ حکومت امیر  و سوات و دیر ړباجوصرق یعنی 

قرار داصت و توسط  رؤسای م  ی ادارش می د  امیر میخواست پیش 

از آدکه سرحد صرقی را با اد  یسها تعیین کند، این مناطق را اصغاي 

دماید، اما رؤسای م  ی به این امر مواعقت دداصتند زیرا اد  یسها دی  

چتراي، منطقۀ مذکور را با استفادش از دفاق اع نی در بین صه ادگان 
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بدست آوردش بوددد و در تالش آن بوددد تا مناطقی را که در سر راش 

 چتراي واقع ادد زیر ادارۀ خود در آوردد 

خان 1892در این رقابت سه عادبه، امیر موعق گردید در ساي 

د ین اسمار را که در بخش وسطی درۀ رود خاده کنر واقع است 

میخواست به آن  ړز رقابت های خادهای باعوبدست آورد و با استفادش ا

منطقه دی  دفوذ دماید، اما اد  یسها که برای باز د هداصتن راش چتراي 

به این منطقه چ م داصتند، به سپهساالر اخطار داددد که سعی او برای 

از طرف حکومت هند به عنوان یک عمل خصماده  ړتسخیر باعو

ت قی خواهد صد 
227
 

ر کتاب خاطرا  خود، تاج التواریخ امیرعبدالرحمن خان د

"      تیمور میرزا صاش، حکمران اسمار در ساي  چنین مینویسد: 

م، دسبت به من تعهد اطاعت دمودش خود را و مم کت خود را 1887

ت ت حفاظت من درآورد تا از بیم حم ه دصمن قوی خود حمراء خان 

م های او ی، مطمئن گردد و چون م ارالیه را یک دفر از مالړباعو

مالم حیدرخان ، درماش دسامبر ساي  مقتوي دمود، سپهساالر من عنراي 

زیادی تغییر دولت  م، اسمار را تصرف دمود و این امر اسباب 1891

، چ م  یاغیستانهندوستان گردید، زیرا که آدها به تمام این م اال  

و  و سوات و بنیر ړتمام این والیات یعنی چترال و باجو طمع داصتند  

و دولت هندوستان ،  جزو یاغیستان می باشند چپالس و وزیری، 

، ولی چون دقطه مذکور  اصرارها دموددد که من اسمار را تخ یه دمایم 

و عالي  در دروازۀ م ال  مم کت من یعنی ُکنر و لمغان و کاعرستان 

آباد می باصد، و م رف بر راههای پامیر و چتراي می باصد  

معتنای مم کت خودم برای د هداصتن هرا  و  زش د هداصتن این دروا
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من مي باصد الزم بود  و  قندهار و ب خ که درسه گوصه دی ر مم کت 

دمایم  بهمین قسم دولت هندوستان اصرار کرددد که چغایی  راهم تخ یه 

و در کاعرستان و تمام یامستان و ب وچستان و سمت چمن هم مامورین 

 ه می دموددد و چی ی که اسباب تعجب هندوستان دایماً مداخ سرحدی 

دولت هندوستان می فتند ما بی تر از این  من بود اینست که یکطرف 

دداریم، چون مای یم  والیاتی را که در سمت اعغادستان بودش باصد الزم 

اعغادستان دولت قوی و مستق ی بودش باصد و از طرف دی ر، کوش 

مثل مم کت[ من دموددد، خوعک را تودل زدش راش آهن خود را داخل] 

و خبر اعواهی هم بود که دولت  من می زدند اینکه کارد به جگر 

من و چه بی اعازۀ من  اد  یس میخواهد راش آهن خود را چه به اعازۀ 

پارلمان هم  تا قندهار بیاوردد و این خبر در هرعا منت ر و در مج س 

روزدامه  مطرح مذاکرش بود و در این باب، وکالء من خالصه تمام

مسایل متع قه به اعغادستان برای من میفرستاددد و مرا  عا  را در 

" متصالً اطالع میداددد 
 228

 

 الحاق نورستان بمرکز:

امیر دالیل خود مبنی برتصرف کاعرستان را در تاج التواریخ 

عهاتی که مرا واداصت در ل کرک ی به کاعرستان »چنین بیان میکند: 

ه، اوالً خیاي دمودم که اگر روسها کاعرستان را تعجیل دمایم، این بود ک

بغتتاً )داگهان( متصرف صودد، یقین داصتم بعد از اینکه والیت مذکور 

را متصرف صودد اصکاي دارد که آدها را به تخ یۀ آدجا مجبور دمایند  

ثادیاً چون اکثر قصبا  اعغادستان، در م ال  پنج یر و لغمان و عالي 

در تصرف کاعریها بودش است، صاید روس ها آدها  آباد، در ازمنۀ قدیم

را ترمیب دمایند که متصرعا  قدیمه خود را از حکمران های 
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اعغادستان، استرداد دمایند  و به این قسم اسباب خرابی دولت اعغادستان 

عراهم خواهد آمد، چرا که بهاده ای بدست روس ها خواهد اعتاد که به 

 اعغادستان مداخ ه دمایند  

ً این طایفۀ عن جو که در تمام حدود صرقی و صمالی ثا لثا

اعغادستان به امتداد صرقی ومربی اعتادش ادد، اگر یک وقتی دولت من 

با مم کت دی ری عنگ داصته باصد، اینها از عقب سر خی ی اسباب 

ت ویش خواهند بود و دی  به عهت تجار  و اعتتاح راش ها از عالي 

دقاط دظامی اعغادستان که در صماي و آباد و اسمار و کابل بطرف 

م رق مم کت واقع است خی ی مهم میدادستم که این طایفه را مغ وب 

دمایم  دلیل آخری که بجهت مغ وبیت آدها از عها  دی ر کمتر اهمیت 

دداصت، اینبود که این طایفه همی ه با طوایف اعغان اطراف م غوي 

به قتل می رسید و  زد و خورد بوددد و از هردو طرف عمعی کثیری

طریقۀ زصت بردش عروصی هم صیوع داصت و اینان چنان طایفۀ 

صجاعی بوددد که میدادستم به مرور زمان ت ت حکومت من سربازان 

کار آمدی خواهند صد 
 229

 

با دردظرداصت دالیل عوق امیر مصمم صد در موسم زمستان بر 

تمام  کاعرستان حم ه صور  گیرد و برای اینکار در موسم پائی 

وسایل و مهما  حم ه را در چهار دقطه تهیه کرد  سپس امیر به  

چهار دسته از ق ون خود ب ودۀ ذیل دستور حم ه داد: دستۀ ب رگ 

ت ت قیاد  کپتان م مد ع ی خان از راش پنج یر به ق عه ق وم که 

م کمترین ق عۀ مرک ی کاعرستان بود، حم ه کنند  دستۀ دوم ت ت 

م حیدرخان چرخی از راش اسمار حم ه کنند  سرکردگی عنراي مال

دست سومی از بدخ ان ت ت قوماددادی عنراي کتان خان حم ه کنند و 
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دستۀ چهارمی از راش لغمان بسرکردگی حاکم لغمان عیض م مد خان 

چرخی حم ه کنند  این چهاردسته حاضر و منتظر بوددد که هروقت 

ن دداصت که مقصود حکم صود، حم ه کنند  تا ل ظۀ آخر هیچ کس گما

  از این تجمع ل کر چیست؟

لهذا روزی در زمستان  حکم دادم که این چهار دسته به یک         

وقت یورش ببردد  این تدابیر بطور خوب پی بردش صد و در ظرف 

 1313چهل روز تمام والیت کاعرستان مسخر گردید و در بهار ساي 

ش های عیسوی این م به کابل مراععت کرد  وقتی ک ی1896قمری/ 

خبر را صنیددد هیجان زیادی در اد  ستان برپا دمود، اظهار داصتند که 

کاعری ها، عیسوی و همکیش ما می باصند، لیکن من هیچ عیسوی در 

میان آدها پیدا دکردم  دین این کاعری ترکیب عجیبی از بت پرستی 

تقاي دادش وعقاید قدیم بود  کاعری های که اسیر صدش بوددد و با ل کر اد

 صدش بوددد برای آدها زمین های که آب وهوای آن م ابه م اي صان 

 بود، یعنی لغمان به آدها دادش صد  

و عهت تدریس صان چند باب مدرسه مفتوح گردید و مالها و          

مدرسین مذهبی از مرک  و والیت همجوار با مصرف دولت برای 

تدریس مناسک اسالمی به آدجا موظف صددد
230
بعد از آن کاعرستان  

دورستان دامیدش صد و از آن وقت به بعد این مردم به دین اسالم 

 گرویددد 

 

  معاهدۀ دیورند:تحمیل انگلیس برای  دسایس

اد  یسها قبل از امضای معاهدۀ دیوردد، اوضاع را به دفع خود 

 سرحدا  اعغادستان مغ وش ساختند و باعث خون ری ی  در طوي 
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 مردم سرحد گردیددد های بسیاری بین 

من در ب خ و  1890امیر می وید: درساي 

بودم که اطالع  ده دادیمصروف ساختن ق عه دظامی 

یاعتم، ویسرای هند الرد الدسدون مصروف عابجائی 

عساکر هند در مناطق سرحدی می باصد و میخواهد راش 

آهن هندوستان را به قندهار وصل دماید و حتی بعضی ها 

در دظر دارد قندهار و کابل را دوبارش می فتند که وی 

اصغاي دماید  این اخبار سبب ت ویش من گردید و من پس 

به کابل  1890از تنظیم امور ترکستان در تابستان 

مراععت کردم   و سردار دورم مد خان دایب ال کومۀ 

قندهار را که مادع ک یدن خط آهن در داخل مم کت من 

هم بمن ددادش بود مع وي د دش بود و در بارۀ آن اطالعی 

دمودش به کابل احضار کردم  امیر می اع اید که حکومت 

هند عالوش بر عراهم کردن د رادی برای من، توپها و 

اس  ه ایکه از هند خریداری دمودش بودم دی  مادع ورود 

آن به اعغادستان صددد  اع ون براین امواي تجارتی 

و مس ومیرش تاعران اعغان را که در آن آهن و عوالد 

صامل بوددد دی  ممادعت کرددد  حکومت هندوستان در 

موقع بسیار دازکی، یعنی هن امی که ه ارش عا  به 

صورش برخاسته بود و این صورش هر روز دامنه دار تر 

می ردید و خوف صورش عمومی در مم کت باعث 

پری ادی من صدش بود، در چنین موقعی کمکی که از 

تیماتومی بود به این مضمون که: هندوستان بمن رسید ال

دولت هندوستان نمیتواند به جهت وعده های مبهم  و »

نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت انگلیس به 
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کابل، انتظار بکشد، لهذا الرد رابرتس سپهساالر 

هندوستان با لشکر زیادی جهت محافظت او به کابل 

زار نفر پذیرفتن ده ه" امیر می اع اید: فرستاده میشود.

سربازی که باید آنها را مثل مهمان خود پذیرائی نمایم، 

کار خیلی صعبی بود، چون می بایستی صد هزار نفر 

لهذا چون دیدم  سرباز را جهت پذیرائی آنها حاضر نمایم.

که دولت هندوستان در صدد عراهم آوردن اصکاال  می 

باصد، بدون آدکه احدی از مامورین دولت من میر از 

های مخصوص از ارادۀ من مط ع صودد، مراس ه من ی 

ای به عنوان الرد سال بری، صدراعظم دولت برتادیای 

عظمی دوصته به توسط یک دفر دوست خود به اد  ستان 

عرستادم "
 231

 

امیر به همین ارتباط متذکر می ود: من در این 

وقت م غوي عنگ با ه ارش ها بودم و میدادستم که مردم 

اي رابرتس خاطرۀ خوصی دداردد و می اعغادستان از عنر

ترسیدم که آمدن عنراي رابرتس با ل کر زیاد برایم درد 

سر آعرین صود و از طرعی  چون صخص دظامی است و 

با صخص دظامی به تواعق رسیدن خالی از اصکاي دیست، 

پس بهتر دادستم که برای ادجام مذاکرا  سرحدی با 

تیماتوم ویسرا[ صخص دپ وماتی مواعه باصم  ]بجواب ال

عوراً مراس ه یی به ویسرا دوصتم و درآن تذکر دادم که 

" )یکی از مستخدمین Sir Salter Pyneسرسالتر پاین"

اد  یسی در ماصین خاده کابل( به مالقا  صما می آید تا 
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در باب سفار  مذکور ترتیبا  الزم را صور  بدهد و 

دق ه  خواهش دمودم تا )ویسرا(درعین حاي از عرمادفرما

ای را که خطوط سرحدی را م خص میکند برایم 

بفرستد  مقصود من از ارساي این مراس ه این بود که 

حکومت هندوستان را د ذارم دراین باب اقداما  ب رگی 

به عمل بیاورد 
 232

 

امیر ادامه میدهد: در دق ه ایکه عرمادفرما برای 

من عرستاد، والیت وزیری و چمن دو و استادسۀ راش آهن 

آدجا و چغائی و ب ند خیل و مومند و اسمار و چتراي و 

تمام والیاتی که بین آدها واقع است، همه را ع ء 

هندوستان م خص دمودش بوددد  لهذا مکتوب مفص ی به 

عرمادفرما دوصته در باب طوایف سرحدی اظهارا  مآي 

این اددی ی دمودم که خالصۀ آن قرار ذیل است: " 

یاغیستان معروفند، اگر جزو  طوایف سرحدی که به اسم

مملکت من بشوند، من میتوانم آنها را وادارم به 

مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد، و 

در تحت بیرق حکمرانی که مرد مسلمان و همدین آنها 

باشد )یعنی خودم( بجنگند، و این مردم که بالفطره 

ری شجاع و جنگی و مسلمانان متعصب می باشند، لشک

بسیار قوی خواهند بود تا با هر دولتی که به هندوستان 

ً آنها را  یا افغانستان حمله بیاورد بجنگند. من متدرجا

رعایای آرام و مطیعی خواهم ساخت، ولیکن هرگاه شما 

آنها را از مملکت من منطقع نمائید به جهت شما یا من، 
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ها آنها هیچ فایده  نخواهند داشت و شما باید همیشه با آن

مشغول با اشکاالت بوده باشید و آنها همیشه مشغول 

 تاخت و تاراج خواهند بود... 

امیر دراخیر دامه متذکر صدش بود که: از عدادمودن 

این طوایف سرحدی از من که هم دین وهم م ت من می 

باصند، صما صأن مرا در ادظار مردم و رعایای خودم 

ن به کسر می دمائید و مرا ضعیف میکنید وضعف م

عهت دولت صما ضرر دارد، ولی دصی ت مرا دپذیرعتند  

دولت هندوستان مامورین مرا عنفاً وبه تهدید از ب ندخیل 

و واده و ژوب اخراج دموددد  آدها گفتند که اگر تا عالن 

ساعت ]از م اي مذکور[ حرکت دنمائید، صما را مجبوراً 

 بیرون خواهیم دمود  چون دمیخواستم با دولت اد  یس

بجن م و دصمن صوم، به تمام مامورین خود، دستور دادم 

که بعد از وصوي این اطالع عوراً از م اي مذکور 

حرکت دمایند "
233
 

از این ببعد روابط امیر با حکومت هند برتادوی روز بروز 

به قطع روابط ادجامید   1892خراب ترصدش رعت تا آدکه در ساي 

ن گرچه در قید تعهدا  قبـ ی مبار می وید که :" امیر عبدالرحمن خا

در میدان سیاست باخته  خویش با اد  یس استقالي خارعی ک ور را 

بود،اما بازهم در برابر پی روی اد  یس ها خاموش دماددش ، کمک 

خویش را اع ایش داد   درمقابل دولت اد  ستان  های مادی و تب یغی 

ا  که حق تراد یت اعغادستان را س ب کردش و یک مقدار تس ی 

اعغادستان در اروپا خریداری کردش و درین مقطع زمادی به بنادرهـند  
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موضوع باعث آن صد  برتادوی مواص ت کردش بود، توقیف دمود همین 

قطع گردد "1892که مناسبا  اعغادستان و اد  ستان در ساي 
 234

 

در عریان عنگ ه ارش :» عرهنگ هم دراین مورد مینویسد 

 ه ومهماتی را که امیر از اروپا عا ،حکومت هند عبوراس 

خریداری کردش بود از خاک هند متوقف ساخت و مع وم بود که مقصد 

آن وارد دمودن ع ار بر امیر و منصرف ساختن او از دفوذ در مناطق 

«سرحد می باصد 
235
 

 1893مبار، البته به استناد سراج التواریخ، مینویسد که درساي 

امت سرحد اعغادستان سوق دمود و دولت اد  یس سپاش ب رگی به استق

امیرعبدالرحمن خان یاد داصتی عرستاد که باید هیئت سیاسی عنراي  به 

ق ون معیتی او درعالي آباد استقباي کند   رابرتس را با یک عرقه 

اعغادستان امر "تیارسی"  امیرعبدالرحمن خان که چنین دید به اردوی 

به  ر در داخل ق  ه ها )آمادش باش( صادر کرد  ب ودی صد ه ارعسک

صوق عهاد با دصمن به عنبش اعتاددد  کمندهای اسپان سواری و باربر 

حیوان بیرون صهر کابل و در چمن حضوری در  به تعداد ه ارها 

اخور بستند و منتظر امر  عوار تپۀ مردجان و میدان سیاش سنگ 

 و عرئت حرکت مادددد  حکومت اد  یس که مقاومت امیر را عدی دید 

سوقیا  در داخل اعغادستان را دداصت، عقط با عرستادن هیئت سیاسی 

مارتیموردیوردد که بی تر از پاد دش دفر دبوددد کفایت کرد و در  

سیاسی را پیش ک ید  این همان طرز مبارزش  عوض سردی ش مبارزۀ 
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برابر زمامداران اعغادستان  مجربی بود که همی ه دولت اد  یس را در 

 بود مظفر ساخته 
 236

   

بدین سان دیدش می ود که امیر از مدتها قبل و به ادواع دسایس و 

توطئه های اد  یس ت ت ع ار قرار گرعته بود تا زمینه را برای قبوي 

معاهدۀ دیوردد بر امیر عراهم کند و چون  امیر درعین عنگ با 

صورصیان ه ارش که گفته می د دست اد  یس ها بوسی ۀ هواداران 

ب در این صورصها دخیل است، توادائی مقاب ه با اد  یس را سردار ایو

دداصت، به داچار به آمدن هیئت اد  یس به سرکردگی سرتیمردیوردد 

 مواعقت کرد تا مرض عقد معاهدش به کابل بیاید  

امیر می وید: "عالوش براین، دولت روس، در باب والیت 

ن بود  به روصان و صغنان، م غوي عراهم آوردن اصکاال  برای م

عهت قطع و عصل تمام همین مناق ا  و زحما  بود که سفارتی را 

به ریاست سرمارتیموردوردد به کابل دعو  دمودم  م ارالیه به عهت 

به  سالمتی و م اعظت خود به من اعتماد دمودش عازم کابل گردید و 

همراهی معاودین خود ک نل الیس که یکی از اع اء ادارش دظامی 

ماتریس اسمیت و مستر کالرک که یکی از  ود و کاپیتان هندوستان ب

بود و دکتر عن، حکیم  اع اء وزار  امور خارعه دولت هندوستان 

باصی عرمادفرما و مستر دادالد و چند دفر از م اسبین و من ي ها و 

م از پی اور به طرف کابل 1993سپتامبر 19اع اء هندی به تاریخ  

  مذکور به کابل عنراي من مالم در ورود سفار حرکت دموددد و 

اددکی )اددکی= چه ستون( را که  حیدر خان از آدها استقباي دمود  من 

باصد، به  عمار  مسکودی پسرم حبیب هللا بود و متصل کابل می 

عهت من ي آدها تعیین دمودم  بعد از مج س رسمی اوي، عوراً م غوي 
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اسی دان بسیار گردیدم  چون سرمارتیموردوردد، صخص سی مذاکرا  

هم خوب میدادست ، تمام مذاکرا  زود  زیرکی بود و زبان عارسی را 

اصالح صد      "
 237

   

 

  :1893معاهدۀ دیورند در

اعغادستان با صماي صرقی هیئت اد  یسی دخست مسئ ۀ سرحد 

روسیه را پیش ک ید و اظهار داصت که چون دو دولت روس و 

که رودخادۀ پنج )آموی ع یا( در این اد  یس قبالً به مواعقه رسیدش ادد 

قسمت سرحد صمالی اعغادستان صناخته صود، امیر باید مناطقی را که 

در صماي رودخادۀ پنج در تصرف خود دارد، تخ یه کند  امیر اظهار 

داصت درصورتیکه روسها مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخاده 

د  دیوردد این صرط را آمو را به اعغادستان تس یم کنند آدرا قبوي میکن

تسجیل یاعت   1993دومبر  12پذیرعت و موضوع توسط مواعقتنامۀ 

مواضع تن ی، کوعا، واهان از  1896روسها سه ساي بعد در 

مضاعا  درواز، روصان و صغنان بدخ ان که قبالً مصب کردش بوددد 

به اعغادستان مسترد دموددد
238

  سپس هیئت موضوع تعیین سرحد بین 

وهند را مطرح ساخت  دتیجۀ مذاکرا  که با کندی و  اعغادستان

دومبر در مورد  12بدگمادی پیش میرعت سرادجام به مواعقنامۀ مورخ 

سرحد صرقی و عنوبی اعغادستان از واخان تا سرحد ایران ادجامید که 

بنام خط دیوردد صهر  یاعت  بموعب این مواعقت دامه امیر از مناطق 

صرف دظرکرد و در مقابل  تان وچمنسوات،باجور، چترال، وزیرس
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تصدیق اد  یس را در مورد اینکه درۀ کنر تا اسمار وعالقۀ برمل در 

وزیرستان ع ء اعغادستان می باصد بدست آورد  طرعین مواعقت 

دموددد تا حد بخ ی در خود م ل توسط هیئت های مخت ط صور  

ردید ب یرد  در برابر این گذصت های امیر، حکومت اد  یس حاضر گ

 لک روپیه در ساي باال ببرد  18لک به  12کمک خود به امیر را از 

 

 متن معاهده :

از آن عا كه بعضي مسأله ها به دسبت سرحد اعغادستان به »  

و چنان كه هم عناب امیر صاحب و هم  طرف هندوستان بر پا صدش ادد 

ردد اتفاق دوستاده دا دولت عالیه هند خواهش ادفصاي این را به طریق 

و خواهش تقرر و تعیین حدود دایرش تس ط و اقتدار خود صان را داردد 

كه در آیندش هیچ اختالف را  و خیاي در امر م بور بین این دو  تا 

وقوع دیابد، پس به وسی ه این دوصته معاهدش  دولت هم عهد و هم پیمان 

  حسب ذیل دمودش صد : 

 از واخان  حد صرقي و عنوبي مم كت عناب امیر صاحب» -1 

 خطی كه در دق ه ك یدش صدش و آن دق ه  تا سرحد ایرادي به درازا  

  همراش عهد دامه م  ق است خواهد رعت   

دولت عالیه هند در م غ ها  آن طرف این خط که به عادب  -2 

هیچوقت مداخ ه و دست دراز  دخواهند كرد  اعغادستان واقع میباصند 

بیرون این خط به طرف  هایي كه و عناب امیر صاحب دی  در م غ 

 دمود   هندوستان واقع میباصند هیچوقت مداخ ه و دست دراز  دخواهند 

پس دولت بهیه برتادیه متعهد می ودد كه عناب امیر صاحب،  -3 

تا چنگ در قبضه خود بداردد و طرف دی ر  اسمار و واد  باال  آدرا 

سوا  و باعور و  هیچوقت در عناب امیر صاحب متعهد می ودد كه او 

دخواهند  چتراي معه واد  اردو  یا باص ل مداخ ت و دست ادداز  
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كرد  دولت بهیه برتادیه دی  متعهد می ودد كه م غ برمل را چنادكه در 

مفصل كه به عناب امیر صاحب از قبل دادش صدش دوصته صد به  دق ه 

دمودش صود و عناب امیر صاحب دست  عناب امیر صاحب واگذار 

میباصد و دی   دار از ادعا  خود به باقي م ت وزیر  و داور بر

  دستبردار از ادعا  خود به چاگي میباصد  

این خط سرحد بند  بعد از این به تفصیل دهادش و د ان  -۴ 

مط وب باصد به توسط بریتش و اعغادي  ممكن و که كار  آن هر عا  

ذكور این خواهد م كم نران كردش خواهد صد و مراد و مقصد كم نران 

بود، كه به اتفاق یكدی ر بیغ سرحد مواعقت دمایند و آن سرحد حتي 

االمكان بعینه مطابق حد بندیی كه در دق ه كه همراش این معاهدش م  ق  

لیكن م  یه حقوق موعودش دها  كه بقرب سرحد   است باید ب ود  

  میباصند در مد دظر داصته صود  

ب امیر صاحب از امراض خود بر به دسبت مساله چمن عنا -۵ 

آب  دستبردار میباصند و حقوق خود را كه در چهاودي عدید اد ری   

به دولت برتادیه تس یم  سركي ت ر  به ذریعۀ خرید حاصل دمودش ادد 

خواهد  مینمایند  بر این حصه سرحد خط حد بند  به حسب ذیل ك یدش 

د دیغ پ ا كوتل صد: خط سرحد بند  از سركوش س س ه خواعه عمران 

م غ اد ری   میباصد این طور میرود كه مرمه چمن و  كه در حد 

می ذرد  چ مه صیر اوبه عدي مابین ق عه  چ مه صیر اوبه را اعغادستان 

ل کرددد می ذرد   مرمه چمن دو و تهاده اعغادی م هور در ادجا بنام 

ك بعد از این خط حد عدي مابین ری و  ستی ن و كوهچه بمیان بال

میرود و بطرف عنوب گ ته صامل س س ه کوش خواعه عمران م ود و  

م ک اد ری ی می ذارد و راش را بطرف صوراوک  تهاده گواصه را در 

بتع ق اعغادستان می ذرد   از عادب مغرب و عنوب گواصه میرود 
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دولت بهیه برتادیه هیچ مداخ ت تا به عاص ه دصف از راش مذبور 

  دخواهند دمود   

صرایط مذبورۀ این عهد دامه را دولت عالیه هند و عناب  -۶ 

طور تصور میكنند كه این یغ ]سند[ كامل  امیر صاحب اعغادستان این 

خیاي كه در بین ای ان  و خاطرخواش عیص ه عمیع اصل اختالف را  و 

به دسبت سرحد مذكور بودش ادد، میباصد  و هم دولت عالیه هند و هم 

مۀ خود مي گیردد كه ادفصاي هر اختالعا  عناب امیر صاحب بر ذ 

آن دوع اختالعا  كه بر آن در آیندش اعسرها   عقرا  ع یي به مثاي 

و عكر خواهند دمود  به  مقررش عهت عالمت دهي خط حد بند  مـَور 

طریق دوستاده دمودش خواهد صد تا كه برا  آیندش حتي االمكان عمیع 

دو دولت برداصته  و دور كردش اسباب صغ و صبهه و م ط عهمي مابین  

  صود  

چودكه دولت عالیه هند از دیغ دیتي عناب امیر صاحب به  -7 

ت في و اطمینان خاطر به طور كماي داردد و  دسبت دولت بهیه برتادیه 

مختار  و استقالي و  خواهش داردد كه اعغادستان را در حالت خود 

و اعتراض بر امیر  قو  ببینند   لهذا دولت مومي الیه هیچ ایراد

صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب عنگ در م غ خود دخواهند  

موصوف چی   معاودت و امداد به عطیه اسباب  كرد و خود دولت 

اظهار اعتراف خود صان  عنگ خواهند دمود  عالوش بر این عهت 

دسبت به طریقه دوستاده كه عناب امیر صاحب در این گفت و و 

خته ادد  دولت عالیه هند قرار مي دهند كه بر آن وعه معام ه ظاهر سا 

لغ روپیه كه آالن به عناب ممدوح دادش می ود،  عطیه ساالده دوازدش 
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ماش دومبر 12المرقوم  صش لغ روپیه ساالده م ید دمودش صود  

هجری قمری 1311عمادی االوي2مطابق 1893
239
 " 

یت واخان امیر در تاج التواریخ  دی  می دویسد: " در باب وال

من گردیدش بود، قرار دادم كه ت ت م اعظت دولت  كه ع ء مم كت 

كابل بسیار دور و از مم كت  اد  یس باصد، چرا كه والیت مذكور از 

مذكور را  من عرد اعتادش بود و از این عهت خی ي م كل بود كه والیت 

  به خوبي مست كم دمایم  

دادش صد که خط در باب خط سرحدی ]با هند برتادوی[ قرار 

ک یدش م خص دمایند  مذکور را از چتراي و گردده برومیل تا پی اور 

و  و از آدجا هم تا کوش م ک سیاش معین دمایند  به این قسم که واخان 

کاعرستان و اسمار وطایفۀ مومند الي پورش، قدری از وزیرستان ع ء 

راش  و من ادعای حقوق خود را در باب استادسیه مم کت من گردید 

و ب ند خیل و ُکرم و اعریدی و  آهن چمن دو و چغایی و باقی وزیرستان 

هر دو  باعور و سوا  و بنیر ودیر و چپالس و چتراي ترک دمودم  

طغرا قرارداد دامه را در باب سرحداتی که معین صدش بود، خودم  و 

مهر و امضاء دمودیم و در قرارداد دامه مذکور دی   اع اء سفار  

دوستی ادعای های خود را  ش بود: چون اعغادستان به طور ذکر صد

لهذا  دمود ه قبالً مذکور صدش است قطع درباب بعضی از والیا  چنادک

لک روپیه دولت  12به عوض این همراهی وعه اعاده که سالی 

لک روپیه  18به حاي می پرداخت، بعد از این سالی  هندوستان تا 

خواهد داد "
240
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 امضاءکرد؟ پته دیورندرا چشم آیا امیر معاهد

امیرعبدالرحمن خان با آدهمه هوش وقوتی مبار مینویسد که : 

که داصت، معاهدۀ دیوردد را امضا دمود، معاهدش یی که میتوان آدرا در 

دام دهاد، زیرا دولت « معاهدۀ مال دصرالدین» دا  دوي هبین معا

 کیت اعغادستان اد  یس عالقه های مس م  وعمالً داخل اعغادستان را م

صناخته بود، در حالیکه امیر، آن خاک های اعغادستان را که در زیر 

ً سه م یون دفوس آن ماي و م ک  س طۀ اد  یس درعته بوددد با تقریبا

 دصمن صناخت  

عقط به مرض استقرار تاج 1880امیرعبدالرحمن خان در ساي

اد  یس وتخت صخصی خود از استقالي و خاکهای اعغادستان در برابر 

تخت خود عمل سابق باز برای حفظ تاج و  1993گذصت و در ساي 

ود از سوی در اینجا مبار خود عواب اعتراض خ]را تکرار کرد، 

زیرا امیر احساس میکرد که اگر به پی نهاد  امیر میدهد و مینویسد:[

دیوردد تن ددهد و عنگ سوم بین اعغادستان و اد  یس م تعل گردد، 

ل ک ور لم چهاردش سالۀ او من عر گردیدش در داخمردمی که از مظا

و این بضرر صخصی او خواهد بود،  برضد او قیام خواهند دمود

درحالیکه دولت اد  یس حاضر دبود یکبار دی ر با هجوم در 

اعغادستان با صرف و حیا  امپراتوری قمار زدد  او )اد  یس( 

هند خاست سه میدادست که تمام م ت به دعاع از دصمن دیرینه برخوا

 حاضر اد  یسبمقابل « ه ار مرد مس ح 250»حدی می یون مردم سر

مبار برای اثبا  این ادعای خود سندومدرکی ]میدان خواهند کرد

ارایه دمیکند، اما به صهاد  سراج التواریخ  این مردم تازمان امضای 

معاهدش دیوردد ده از امیر عبدالرحمن خان اطاعت میکرددد وده از 

یر ع یخان وبه همین خاطر هن ام تجاوز اد  یس براعغادستان امیر ص
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اردوی اعغادستان دی  با دو  [عکس العم ی بمقابل اد  یسها د ان دداددد 

برابر تعداد خود خواهند عن ید، اما اد  یس میدادست که امیر از مردم 

خود می ترسد و دي  به عنگ دصمن دمی دهد، پس سیاست تهدید و 

قابل او پیش گرعت و مظفر صد و معاهدش یی را باالی تخویف را به م

او امضا کرد که قبالً خودش در اد  یسی دوصته و مستخدمین 

هندوستادی او در عارسی مخصوصی ت ت ال فظ ترعمه کردش بوددد  

همچنان دق ه یی را که ارکان حرب اد  یس در اطاق خود تهیه دمودش 

معاهدش اع ودش باصد و یا بود، امیر بدون آدکه یک ک مه در صور  

دق ه و خط سرحدی تعیین کردۀ اد  یسی را تدقیق دمودش باصد، عقط در 

امضا دمود و مسئولیت عظیم  چشم پتسایۀ تهدید و ت بیس اد  یس 

«تاریخی را برای همی ه در گردن خود گرعت 
241
 

 

 اقدامات امیربرای آگاهی مردم:

عبدالرحمن خان پس از آدکه قرار داد دیوردد از عادب امیر 

ودمایندۀ اد  یس سرمارتیمردیوردد امضا صد، امیر عبدالرحمن خان 

ماش دومبر، موضوع را در طی یک مج س  13یکروزبعد درتاریخ 

دی ر در تاالر سالمخادۀ ارگ به اطالع رعاي ک وری ودظامی دولت 

خود رسادید ومواعقت وامضاء آدها را دی  گرعت تا مسئولیت این 

م ی تنها متوعه  امیر دباصد ودی ر ارکان دولت او هم تصمیم ب رگ 

دراین مسئولیت صریک گرددد  درع سۀ عمومی تمام  صاحب 

 منصبان ل کری ورؤسای دوایر ک ور وسران وب رگان اقوام مخت ف 

 ودی  دودفر پسرهای ب رگ امیر، حضور داصتند  

                                                 
241

 692، ص 1غبار، ج - 
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امیر خود می وید:" در حضور اهل مج س به 

ه، دطقی دمودم وتمام قراردادهایی عهت من باب المقدم

را که دادش صدش بود، به عهت اطالع م ت و اهل مم کت 

خود و کسادی که حاضر بوددد، اعماالً بیان کردم  خداودد 

دمودم که روابط دوستاده را که بین این دو دولت  راحمد

حاصل بود،م کم وآدها را بی تر از پیش باهمدی ر 

تیموردوردد و اع اء ررمامواعقت عطا عرمود  ودی از س

سفار ، اظهار امتنان دمودم که گفت وگوها را  از روی 

عاق ی قطع و عصل دموددد 
 242

 » 

به تمام وکالء » امیر چند سطر بعد مینویسد:  

ومامورین دولت من که حاضر بوددد، سوادی از خطابه  

ً مهر دمودش بوددد، دادش صد و  دمایندش های م ت  که تماما

کور دمایندش های م بور اظهار رضائیت درخطابۀ مذ

دمودش قراردادها واتفاق دامه ها را قبوي دمودش، از دوستی 

بین دولت اد  یس واعغادستان، خی ی اظهار صعف 

 دمودش بوددد   ومسر 

"من مجددا ًبرخاسته خطابۀ مذکور را به عهت 

اع اء سفار  وسایر حضار مج س قرائت دمودم  آدروز 

م ددادم که خود را پنهان دماید، ب که به به من ی باصی حک

او حکم کردم که این سه عقرش دطق ها را بنویسد و روز 

)دوه ار( دسخه از اینها چاپ صدش در تمام 2000بعد 

مم کت منت ر ساختم 
243

 " 
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پس اینکه گفته می ود قرارداد خط دیوردد بدون 

دظر ومواعقت م ت صور  گرعته و از ل اظ حقوقی بی 

مفت است، زیرا با توعه به متن سخن ت، یک اعتبار اس

( مع وم 3تاج التواریخ وهمچنان سراج التواریخ)ع د

می ردد که امیر م ت را از م توای قرارداد دیوردد 

توسط یک رسالۀ کوچک ب بادهای پ تو ودری مط ع 

   ساخته بود

امیراز حصوي این تواعق و امضاء معاهدش خط 

االخرش تعهد دوستی دیوردد اظهار رضایت دمود که ب

دولت اد  یس را کمائی کردش است و منبعد میتوادد اس  ه 

ومهما  مورد ضرور  خود را از اد  یس خریداری 

دماید و اد  یس هم برای د ان دادن  دوستی خود با امیر 

مدد معاش ساالدۀ او را ازدوازدش لک روپیه به هژدش لک 

روپیه باال برد 
 244

 

که او این مسئ ه را در یک مج س امیر خود اعتراف میکند 

ب رگ در قصر سالم خاده به اطالع عموم اراکین ک وری ودظامی  

 مم کت رساددش وامضاء ومواعقت رعاي صاحب رسوخ م ت را در 

 تائید  این قرارداد گرعته است 

استاد هاصمیان درپایان مقالۀ داکتر روستار ترش کی تبصرش ای 

وم عیض م مدکاتب در ع د سوم دارد ودر آن دوصته میکند: مرح

سراج التواریخ، از طبع وتوزیع رساله یی به امر امیر صاحب، 

م تمل برم تویا  قرارداد دیوردد به همه مامورین م کی ودظامی در 

والیا  ک ور اطالع میدهد  تبصرش ها و یادداصتهای مؤرخین بعد دی  
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میت خود در برابر یاد داصتهای روزمرۀ عیض م مد کاتب ارزش واه

را از دست میدهند  اینها به استثنای مرحوم مبار، سراج التواریخ را 

مطالعه دکردش     ع د سوم سراج التواریخ صاهد زددۀ این واقعیت است 

که امیر عبدالرحمن  خان قرار داد و دق ۀ دیوردد را صخصاً امضاء و 

 تصدیق دمودش است 
245
 

  پیامد سیاسی معاهده دیورند:

ی معاهدۀ دیوردد با امیرعبدالرحمن خان در پس از امضا

قبای ی بطور مستقیم در زیر س طه حکومت هند  ، پنج منطقۀ 1893

آزاد برخالف این تصور اد  یس که  برتادوی قرار گرعت  اما قبایل 

درد سر حکومت هند برتادوی  مردمان آدسوی خط دیوردد دی ر باعث 

  یس دوام داددد و به برضد اد دخواهند گردید، به مبارزا  خود 

مناطق  اد  یسها سرتس یم عرود دیاورددد  دست به اس  ه برددد و در 

جنگ مخت ف قبایل عن های سختی با عماي اد  یسی کرددد، مادند: 

کند، جنگ وزیری و جنگ افریدی چترال، جنگ باجور، جنگ مل 

وان از معاهده دیورند رخ دادند و خسارت جانی و مالی فرا تماماً بعد 

برتانوی وارد نمودند. به حکومت هند 
246
   

آدهائی که در عنگ سوم اعغان و اد  یس  مردم  وزیرستان یعنی 

دیوردد آگاش صددد، دامه  کمر دصمن را صکستند، همینکه از عقد قرارداد 

خواش"  ای به والی امیر در پکتیا دوصتند و توسط دمایندۀ خود به "وازش 

ود که:" بعضی از هواخواهان دولت اد  یس عرستاددد  در دامه آمدش ب

حضر  واال )امیر( باستدعای دیوردد که در کابل رعته بود،  گویند که 
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اد  یس اعطا کردش است  اگر راست   سرزمین "واده" را به دولت 

داردد و از  باصد مردم وزیری از اطاعت پذیری دولت مذکور ابا 

ر آگاش کند تا عکری بکار سردار امیدواردد که از صدق و کذب این ام

و راهی که صواب باصد در پیش گیردد  خویش کردش  
247
  

وقتیکه امیر از این مکاتبه مط ع صد، به سردار گل م مد خان 

به مردم » واقعه د ار چنین دوصت: والی پکتیا و دورم مد خان 

مواضع  وزیری ب وئید که میر از دو موضع مرمه و پرمل دی ر 

زیرا ادد،  و دوری و مسعود  متع ق بدولت اد  یس مسکودۀ قوم وزیر 

ساي است که حضر  واال را  1۴که مردم و طوایف مذکورش از 

ساخته، هرچند به ای ان اظهار خودی و هم دینی و هم  ردجیدش خاطر 

و هر قدر اددرز و  قومی کرد، گوش به گفتار سعاد  آثارش ددادش  

انگلیس  ان را بدولتدصی ت دمود د نیددد، پس داچار م ک ای 

و حضر  واال بدون از  حاال خود میدادند و کار ای ان  واگذار شد.

در  مردم پرمل و مرمه ومیرش که این طرف خط  عاصل واقع ادد، 

امور دی ر مردم که آدسوی خط باصند مداخ ت دمی کند 
248
" 

با مواص ت این دامه بدست ب رگان وزیرستان، مبارزش با  

قرار گرعت وهر روز درد سر  حه مردم قبایل اد  یسها در سرلو

که  عراوادی برای اد  یسها ایجاد می ردید  حکومت هند برتادوی 

مقاومت مردم و قبایل وزیرستان راع یه قرارداد دیوردد م اهدش کرد، 

به کابل عرستاد و تقاضا دمود که برای آرام ساختن  هئیتی به د د امیر 

و دق ه حد بخ ی چاپ و در  توضیح مردم وزیرستان معاهدش دیوردد 
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دریابند   تمام سرحدا  منت ر گردد تا عموم مردم مک فیت خود را 

امیر چنین کرد و اعالداتی در سرتاسر ک ور بدین مضمون منت ر 

 ساخت:

وقتی که کمی ن دولت اد  یس در کابل آمدش بوددد و رئیس  در  "

که خط  عاصل از قرار دادش صد  آن عارن سکرتردیوردد بود، چنین 

واخان  می ذرد و از 1892حدود درواز و صغنان و واخان طبق دق ه 

در سر کاعرستان و چتراي رعته به صندک میرسد و از آدجا به سرحد 

کنر و باعور واقع ادد و از آدجا به عباي مردم مومند  عباي کنر که بین 

دود به کوتل لوارگی و ح که بین مومند و باعور اعتادش میرود و 

آص اس ع ی میرسد و از آدجا به حدود سپید کوش باال صدش و مردم 

اعریدی را از مردم صینوار عدا میکند و بر ب ند ترین ق ه سپید کوش  

سرحد عاعی و چمکنی و خوستی و  د ان دصب می ردد  تا به 

سرحد مردم  باتوری و میرود به سرحد خوست و داور و از آدجا به 

که برمل را به اعغادستان می ذارد و از آدجا  برمل و وزیری ومیرش

تروش و کاکرستان و عباي آن که در بین مردم س یمان خیل و  میرود به 

آدجا در چمن عدید تا حدود دوصکی  کاکر و وزیری تقسیم می ودد و از 

گرمی تا  میرود، و از دوصکی تا چاگی و کوش م ک سیاش، بواسطه 

کارکنان اد  یس تصمیم داردد که زمستان آیندش معطل است، زیرا 

و کاعرستان و کنر و باعور و مومند را  از هم عدا  واخان و چتراي 

دیادت ارتسام اعغادستان  کنند  پس تمام طوایف و اقوام سکنه مم کت 

م ر بدادند که در این امر زیاد وکم را عای گفت و صنیدی دیست  

حق داردد که در باب اقوامیکه دو طرف خط عاصل متوطن ادد اینقدر  

و عباي هی م دار و مراتع ع ف ار مواصی خود  اراضی موروثی 

آدرا تصفیه خواهند کرد   مذاکرش و مکالمه دمایند و مامورین این دولت 

دمود  و در وقوع امر ب رگ خودم با دولت برتادیه گفت و صنید خواهم 
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عمل و بعد از رعع منازعا  و قناعت اقوام، دصب عالیم سرحدی ب

بود حقیقت ابتدای کار تقسیم وتعیین در بین دولتین که  خواهد آمد  این 

و دوصته صدش تغییر و تبدی ی واقع  خبردادش صد و دراین باب هرچه گفته 

دخواهد صد  عقط 
249

 " 

تقریباً دوساي در صرق و  -کار حد بخ ی، طبق معاهدۀ دیوردد 

د و دق ه ها امضا ک ید و باالخرش تمام ص در عنوب اعغادستان طوي 

دمایندگان اعغادی  گردید، البته با م اعرا  کم و زیادی که بین 

)سپهساالر مالم حیدرخان چرخی والی و قوماددان دظامی والیت 

دن رهار، سردار صیرین دلخان والی پکتیا، سردار گل م مد خان  

)پدر سردار حبیب هللا ه مند وکیل دورۀ سی دهم صورای م ی( حاکم 

دورزائی عراهی )پدر عنراي م مد ادور  و م مد عمر خان  ارگون

  عان سریاور ظاهرصاش( و دمایندگان اد  یسی واقع می د  

    

 عکس العمل امیر در برابر  انگلیس ها:

اولین عکس العمل امیر در برابر اد  یس ها ممادعت امیر از 

ان در آن زم ک یدن خط |آهن به داخل اعغادستان از راش چمن بود 

اد  یسها و روسیه در آدچه "بازی ب رگ" دامیدش می صد، با هم 

دررقابت بوددد و هر دو تالش داصتند تا برای ادتقاي آسان تر و سریع 

تر مواد و دیروهای دظامی خود، در منطقه راش های آهن بسازدد  هر 

دو امپراتوری در ک ور های همسایه اعغادستان راش های آهن ساختند 

بدالرحمان خان مادع احداث راش آهن در داخل ک ور صد  اما امیر ع

دلیل این کار امیر، آن بود که با عدم موعودیت راش های آهن، دظامیان 

ک ور های قدرتمند دتوادند مناطق کوهستادی را عبور کردش و وارد 
                                                 

249
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اعغادستان صودد   این پالن عبدالرحمان خان موثر واقع صد و اعغادستان 

 ی ت ت اصغاي هیچ قدر  ب رگ دبود برای مدا  طوالد

بقوي مبار، امیرعبدالرحمن خان بعد از امضای معاهدۀ دیوردد، 

وقتی اوضاع مردم و ک ور را دید، مجدداً در صدد ععالیت برآمد  او 

توسط پوي و اس  ه و تب یغ و اع ام گماصت ان خود در سرحدا  آزاد، 

زد   او به د ر  به مردم مجاهد کمک دمود و آتش مقاومت را دامن

رساال  تب غی عهاد پرداخت وهم به مأمورین مؤظف حد بخ ی  

دستور العم ی صادر و مواضع عمدش را دقیقاً م خص کرد و دام برد 

و تأکید کرد که اد  یس بی تر از آن تجاوز دکند  امیر حد بندی حصه 

طبق معاهدش دیوردد تعیین صدش بود، مورد تردید  مربی خیبر را که 

که در عبهۀ صرق به مقابل  ار داد و پی نهادا  سپهساالر چرخی را قر

متوعه  دسایس اد  یس مقاومت میکرد پذیرعت و هم به تأمین دورستان 

گردید  این حرکا  امیر مجدداً مردمان سرحدا  صرق ک ور را 

و دوصته های متعددی راعع به قبوي اطاعت او و  متوعه امیر ساخت 

سرحدا  به د د امیر رسید    یس از مناطق متعدد مقاومت در برابر اد

و مال پیوددش  و بعدها رهبران ب رگ عهاد، مالدجم الدین صاحب هدش 

وزیری ومیرش به عناوین مخت فی بکابل آمددد و ام ب با هدایا  و 

برگ تند و سالها ع م عهاد را بر اعراصته د هداصتند  از  کمک هایی 

اس  ه و مهما  عن ی و حتی دعل  ن طرف دی ر امیر به ذخیرش کرد

اسپ و ک چه های خ کیدش پرداخت 
250
   

اد  یسها برای ع ب دظر اقوام سرحدی بهاده های عستجو  

سعی  میکرددد تا اقوام دو طرف سرحد را بجان هم اددازدد و بعد 

میکرددد که در اصالح این عتنه ها بی تر خود صان را مرعع ص ح و 
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دهند  چنادکه قسمتی از مردم توری را د ان ب خیرخواهی مردم 

زمین پتاال( حفرکرددد و  واداصتند تا عوی عدیدی در زمین دی ران )

مردم بدعاع برخاستند و زد و خورد های بسیاری واقع صد  در عبهۀ 

صرق دی  اد  یسها اعالداتی منت ر ساختند که به معاش خوران  

رط آدکه اطاعت دامه معاش می پردازدد ب  سرحدی اعغادستان دو چند 

امیرعبدالرحمن خان این  ئی بنام دولت اد  یس بنویسند  وقتیکه 

اطالعا  را از زبان مالم حیدرخان سپهساالر و دی  خود مردم مومند 

و تردک ائی و ح یم ائی صنید، به سپهساالرخود دردن رهار دوصت که 

م دفاق اد  یس به عساده و اعسون و زر پاصی در بین م ت  اسال اگر 

ممالک اسالمی ک ورهند را گرعته، از  دمی ادداخت چ وده میتوادست 

پ اور و دیرش عا   دهرسند که سرحد ذاتی اعغادستان است پیش آمدش  

 و سند را ب یرد و اراضی اعغادستان را با دولت اعغادستان تقسیم 

 دماید 
251
 

 همچنین اد  یسها در سرحد دن رهار دی  مردم  را ت ریک به 

مچینی دمودش  و آتش عداو  را بین مردم  فر دهر عدیدی در موضع ح

و سعی کرد بین  بر اعروختند  این عتنه اد ی ی دی  دوام دار بود 

اعغادهای دو طرف حدود توسط خائنین  اعیر خود زد و خورد تولید و 

امیرعبدالرحمن خان را به دعاع از اعغادان عالقه خود مجبور دماید، تا  

از ماورای سرحد کاسته گردد  چنادکه در بین مردم  دفوذ او  به تدریج

عن ی م تعل ساخته صد و امیر  صینوار و اتماد ائی دو طرعۀ حدود، 

کرد  اد  یسها  بناچار امرهجوم به متجاوزین آدطرف حدود را صادر 

دارش هایی بواسطه دادن پوي و تفنگ و عباخاده در آدطرف سرحد 

                                                 
251
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ه در این طرف خط  اتصاالً پرداخته میرعتند و و به حم  ت کیل داددد 

صکنی بین برادران هموطن ایجاد  در دتیجه ک ت و خون و استخوان 

آدطرف حدود  میکرددد، و آد اش عهرست هایی از امواي ت ف صدۀ مردم 

را ترتیب کردش ب یث وکیل و خیرخواش مردم" از حکومت اعغادستان 

 مراما  می ددد  طالب 
252
 

د که اد  یسها برای تضعیف مردم و دولت مبار می وی

اعغادستان از هیچ دسیسه و توطئه ئی دریغ دمی ورزیددد تا مقاومت 

در برابر اد  یس ها معدوم گردد، بهمین سبب بود که حکومت هند 

برتادوی از یک طرف پ اور و کاکرستان و تیرا را آصیادۀ عساد برای 

و گماصت ان خود )سردار تولید امت اش برای اعغادستان ساخته بود 

دور م مد خان پسر سردار ولی م مد خان التی، سردار پیر م مد 

خان برادر زادۀ التی، سردار باز م مد خان دواسۀ سردار م مد 

صریف خان، سردار م مد حسن خان دواسۀ وزیر عتح خان، سعدوی 

کروخیل ومیرش( را با پوي و اس  ه و اصتهارا  وقتاً عوقتاً در داخل 

دود صرقی اعغادستان میفرستاد تا با ت ریک و تولید صورش دولت ح

مرک ی را م غوي وضعیف د هداردد  چنادکه سردار دورم مد خان 

سالها صورش صینواریها را به مقابل امیر رهبری میکرد  ازطرف 

دی ر اد  یسها عیوالهای گری ددش از مرک  را در داخل اعغادستان 

باالخرش اد  یسها سردار م مد ایوب ت ریک به امت اش میکرددد  

خان را از حکومت ایران م بوس خواستند و در الهور مقیم ساختند و 

امیر عبدالرحمن خان را ت ت تهدید همی  ی قرار داددد 
253
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در اولین ص بت خود با ویسرای هند گفت که  1885امیر در

 دولت اد  یس دصمنان مرا در پی اور حمایت میکند و آدها مردم را

امیر توسط احمد خان سفیر  1887برضد من می صورادند  هکذا در 

اعغادستان در هند به حکومت اد  یس یاد داصتی تقدیم کرد که 

صورصیان پناهندۀ کارکرستان به اعغادستان سپردش صودد و اال عساکر 

 اعغادستان در ماورای خط سرحد آدان را تعقیب خواهند دمود 

اریخ مینویسد که اد  یسها دامه هایی مبار با توعه به سراج التو

به مردم ح یم زائی، ترد  ائی، عیسی خیل، برهان خیل و پندع ی 

عرستادش گفتند که کوهستان مردم مومند متع ق به اد  یس گردیدش است  

اعغادستان ارتباط داصته باصند  ح یم زائیها به مال دجم  و مردم دباید به 

توسط سعید م مد خان، پسر  او  الدین صاحب هدش مراععه کرددد و

مالخیل و س طان م مد خان به تب یغا  ضد اد  یسی م غوي و 

پیروادش به موعظه مصروف گردیددد  پس مالها و رؤسای آزادیخواش  

کردش و آتش عن های ضد اد  یسی را م تعل  به اتفاق مردم قیام 

ک  گرعته سرحد آزاد مر ساختند  مالدجم الدین که در بین مردم مومند 

صعار  بود در سرتاسر سرحدا  آزاد اعغادستان عهاد ع یه اد  یس را 

میداد  دسته های مجاهدین مت کل در پ اور و دیرش عا  ومیرش به 

اد  یسی پرداختند، تا عائیکه حکومت اد  یس توسط  حمال  ضد 

تماس آمدش و پی نهاد کرد که  پ اوری ها به مال دجم الدین مازی در 

کند و  از حمال  دسته عا  اعغادی برضد اد  یس ع وگیری  اگر مال

مومندها را به اطاعت از حکومت اد  یس وادارد، تمام مالیا  عالقه 

دادش خواهد صد  مال دجم الدین پی نهاد اد  یس را رد  مومندها به وی 

کرد وهنوز بی تر اعغادها را از یوسف ائی و سوا  تا کاکرستان برضد 

دن رهار امر  اد یخت  همچنین سپهساالر چرخی در اد  یس ها بر 
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کرد که اگر باز هیئت اد  یسی  د د مال دجم الدین بیآید، دست یر 

  گرددد 

به کابل آمدش بدولت بونیر دمایندگان مردم 1897در ساي 

مرض طرد اد  یسها استمداد دظامی  اعغادستان اظهار اطاعت و به 

ولی در باطن  امیر را بسته بود  کرددد  البته معاهدش دیوردد دستان

ععالیت او دوام داصت و منجم ه مال دجم الدین صاحب هدش که در کابل 

بود به عنوان عرار از کابل در عالقۀ سوا  عرستادش صد و در  آمدش 

امیر عبدالرحمن خان به  ت دید گردید آدجا ععالیت ضد اد  یسی 

و در بعضی  رهبران مردم سرحدا  آزاد اعغادستان کمک پولی

حاال  اس  ه در اختیار مبارزین م ی قرار میداد و ازمبارزۀ برحق 

آدها طرعداری میکرد  یکی از ب رگترین دصمنان اد  یس در سرحد 

مجاهد م هور مالدجم الدین آخندش زادش معروف به " آخودد صاحب  

مال دجم الدین عالمی    هدش" بود که از طرف امیر تقویت و کمک می د 

آخودد صاحب »عمل و مثل مرصد خود مال عبدالغفور معروف به با 

مجاهد و عداکار و دصمن استعمار اد  یس بود  مرد « سوا 
254
  

مال دجم الدین آخندزادش م هور به مال صاحب هډش، عالم، 

عرا  عارف و مبارز م ى ب رگ، اصالً از ص  ر م دى بود که بعد از 

ع وم بی تر به لوگر، کابل و  گرعتن عقاید و عقه در ص  ر براى کسب

گ یدش است  مال  دن رهار سفر دمودش بعداً در"هډۀ دن رهار" مسکن 

صاحب هډش از پیروان مال عبدالغفور معروف به بابا صاحب سوا  

مال صاحب هډش بین ساي هاى  بود   عن هاى تاریخى ضد اد  یسى 

و  در مناطق آزاد بودیر، م کنډ، چکدرش، باعور 1900تا  1863

مهمند، اد  یسها را سخت مضطرب و پری ان ساخته بود  عن هاى 
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داردد  وى  چمرکند و عړوبى مال دجم الدین آخندزادش صهر  زیاد 

بکمک قبایل مهمند اد  یسها را در "سیکهو ډیرۍ"  1892درساي

 صکست داد  

اد  یسها بر امیر  1893  بعد از امضاى قرارداد ساي  

ددد تا مال را گرعتار کند، اما به دسبت دفوذ عبدالرحمن خان ع ار آور

قبایل، امیرعبدالرحمن خان از رویاروئى  زیاد مال صاحب هډش در بین 

سردار م مد رحیم صیون مینویسد ]مستقیم و ک تنش خوددارى دمود  

که: "امیرعبدالرحمن خان بعد از امضای مواعقت دامۀ م هور با 

ه گویا مالدجم الدین عنراي دیوردد طوری سازماددهی دمود ک

آخوددزادش )مالی هدش( از د د امیرعبدالرحمن خان از هدۀ عالي آباد 

عرار کردش و میان قبایل پ تون سرحدی پناهندش صدش است  عرار 

مالدجم الدین آخودد زادش که قیام قبایل را ع یه اد  یسها به راش ادداخته 

، درعین زمان از بود و به دوار سرحدی د د اد  یسها پناش بردش بود

امیر عبدالرحمن خان کمک مالی و پولی دریاعت میکرد 
255
مریدان   [

معروف و مجاهد مال دجم الدین آخندزادش عبار  بوددد از مال صاحب 

صاحب عان معروف به پاچاصاحب اسالمپور، عناب  بابړش، میر 

عبدال کور معروف به حضر  صاحب بتخاک، حاعى صاحب 

یر م مد معروف به مال صاحب چکنور، میا ترد  ى، آخندزادش ام 

صاحب سرکادى و موالدا م مد اسرائیل باعور 
256
 

تاریخ روابط سیاسی اعغادستان،از »ادمک در مقدمۀ کتاب 

عرمادروایان اعغان :»مینویسد « زمان امیرعبدالرحمن خان تا استقالي

                                                 

255
 26حمدنوری،  ص رحیم شیون ضیائی، صفحاتی از تاریخ معاصر افغانستان،چا ولی ا- 

256
 دکترعبدالرحمن زمانی،جنگ استرداد استقالل افغانستان )جبهه چارم(، ضمیمه اول - 
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سرزمین قبایل سرحد را ع وق مروخود می پنداصتند  چون این 

ی سرحد را دتوادستند ع و ق مروخود سازدد، لذا بدان سرزمین ها

( در آوردد Bufferآرزو بوددد که این ساحه را بصور  منطقۀ بیفر)

تا مادعی در برابر دفوذ برتادیه گردد ]اما به دظرمن این موضوع 

برعکس توعیه ادمک،حکومت هند برتادوی میخواست برای دوری 

بند دعاعی را در مناطق از خطر حم ه روسیه برهند، دومین کمر

قبای ی وکوهستادی سرحدی ایجاد کند، قرارداد دیوردد با امیر 

 عبدالرحمن خان با ع اروتقاضای اد  یس این ادعا را ص ه می ذارد[

آدمک ادامه میدهد: به همین اساس اعغادستان در مقابل آن 

ت تقاضاهای برتاینه که رابطۀ خود را با قبایل اعغان برهم زدد، مقاوم

کردش واددرین منطقه بصور  پنهان وآصکار از اس  ه دفوذ عرهن ی 

 وسیاسی ع یه اقدام وتاسیس دفوذ سیاسی برتادیه  استفادش کرد 

در تصادما  بین اعغادها واد  یس،قبایل اعغادی مقیم دوسوی 

سرحد مت دین پربهائی برای اعغادستان بوددد، زیرا در آن عرصتی که 

داد دظامی اعالن عهاد میکرد، میتوادست عدش امیر با کمک مالی وام

 زیادی ازاعغادهای قبای ی راع یه مهاعمین اد  یسی ب ورادد 

طوری که م اهدش می ود اعغادستان زیربار هیچ مم کت 

خارعی درعته وحتی از د اش پردسیپ، عرمادروایان اعغان قرض اعنبی 

کی بخود را رادمی پذیرعتند  در آن عرصت میتوادیم چهرش اقتصاد مت

بن ریم که روش استفادش اعاده برتادیه توسط زمامداران اعغان را 

مطالعه کنیم  از اوایل امر عرمادروایان اعغان از امداد واعاده برتاینه 

برای خرید اس  ه و مهما  عن ی وماصین های که برای ساختمان 

این عنگ آال  و اب ار بود، استفادش میکرددد  و هیچ وده ضرور  
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این امداد برای عبران عدم موازدۀ تجار  ویا تهیه آد وده خدماتی  به

که برای هستی وبقای اعغادستان حیاتی بودش، احساس د ردیدش است  

برعالوش عرمادروایان اعغان مبالغ هن فتی ازاین گوده اعاده وامداد را 

د د حکومت هند برتادوی به امادت می ذاصتند  بعد از مذاکرا  وتائید 

لک روپیه را از  32در خواست  1905دش، امیرحبیب هللا درساي معاه

ودیم لک روپیه صدش بود، به برتادیه  62حساب خویش که بالغ بر 

سپرد  باالخرش بعد عنگ سوم اعغان واد  یس، امان هللا خان این اعاده 

ه را رد کرد، زیرا دردظروی چنین اعاده رهبری وی یومددخرچ برتاد

ارعی صدمه می د وآن را م دود میساخت  را درساحه روابط خ

خالصه اینکه موقعیت اقتصادی اعغادستان چنان دبود که از راش ع ار 

اقتصادی از قبیل تجرید اقتصادی وددادن اعاده ومدد خرچ عری ه 

دارگردد 
257
» 

می دویسد: امیر  امیر آهنین"، مؤلف کتاب "«مارتین»ادجنیر 

 1895به اد  ستان در ساي بعد از سفر پسرش سردار دصرهللا خان 

بسیار مأیوس و داراضی بود  این سفر به منظور اع ام یک دمادیدۀ 

اعغان به دربار لندن صور  گرعته بود  از آن تاریخ  ببعد که اد  یس 

تقاضای امیر را برای ارتباط مستقیم با لندن رد کرد، احساسا  امیر 

را در دربار  دسبت به اد  یسها تغییر دمود  هرکس که این حالت

م اهدش میکرد باید وضعیت خود را با اوضاع درست میکرد  

سردارم مد عمر )پسر امیر( به برادر اددر خود سردار امین هللا 

می فت: احتیاط کو که به حضور امیر صاعب با بوتهای اد ری ی 

                                                 
257
لودویک آدمک، تاریخ روابط سیاسی افغانستان،از زمان امیرعبدالرحمن خان تا استقالل،  -

 8 -6ترجمه پوهاند علی محمدزهما،چاپ میوند کتاب فروشی، ص
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دروی و هیچ وده لباس اد ری ی بتن دکنی! همچنان امیر را دامه 

سخت ردجاددش بود که در آن  امیر را در  های ویسرای هند دی 

صریک دادسته بوددد و به 1897صورش مردم اپریدی در آگست ساي 

دست  امیر بطور واضح دوصته بوددد که تکرار این صورش ها به از

در دامه به امیر خاطرد ان  دادن تاج و تخت امیر تمام خواهد شد.

دش را در میان قبایل صدش بود تا ع و ععالیتهای مالدجم الدین آخندزا

ب یرد "
 258

 
 

 به ارتباط  معاهده دیورند:چند دانشمند نظر
 

برخی از دویسندگان و ت  یل گران اعغان،در مورد اینکه امیر 

عبدالرحمن خان با امضای معاهدۀ دیوردد، بخ ی از خاک ک ور و 

قبایل پ تون را به اد  یسها واگذار صد، بر امیر سخت می تازدد و تا 

یادت م ی او را م کوم میکنند  این هموطنان از منظر سرحد خ

با مقوالتی چون مسایل م ی و مناعع  21معیارهای قرن بیستم  و قرن 

می رودد و  19م ی و میرش به سراغ  قضایای اعغادستان در قرن 

بر امیر ایراد میگیرند که چرا با انگلیسها نه جنگید؟  و  مین ردد و

ها مبنی  ابل تن به قبول شرایط انگلیسچرا بخاطر رسیدن به تخت ک

 بر تأئید معاهدۀ گندمک داد؟

متأسفاده سر دهادن ب رایط و دستورا  قدرتهای بی اده در 

ک ور ما، تا یکقرن بعد از امیرعبدالرحمن خان،دی  از سوی رهبران 

و لیدران اح اب سیاسی که صد برابر آن امیر ت صیل و دادش  و 

یاسی ممالک خارعی را باخود داصتند تخصص و تجربه و حمایت س

                                                 

258
 86ندی ، ص دپوالدی امیر تر سیوری ال - 
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تکرارصدش و بخاطر رسیدن بقدر  در ارگ کابل، در پای قدرتهای 

بی اده  زادو زددد و سجدش کرددد و بدستور حامیان خارعی خود بر 

عرق م ت خود بمب و راکت باریددد، صدها ه ار ادسان را ک تند و 

ً کابل می یودهای دی ر را دربدر و از وطن آوارش کرددد و  دتیجتا

پایتخت زیبای وطن را به کندوالۀ )ویراده( وح تناکی مبدي ساختند، 

که اکنون هر بینندش و باصندۀ آن صهر برعام ین آن عنایا  دفرین و 

 لعنت ابدی میفرستد 

تبصرش های صاحب دظران اعغان دراین خصوص در کتاب 

یخی داکتر صاحب هاصمیان ت ت عنوان "ت قیقی پیرامون سوابق تار

و موقف حقوقی قرارداد خط دیوردد" بسیاردلچسپ  است  این کتاب 

صف ه تتبع و در امریکا چاپ صدش است ،  166در 2011که در ساي 

مجموعه ایست از مقاال  صاحب دظران اعغان در مورد خط دیوردد  

صف ه از ع د سوم  32در پایان این کتاب در حدود  استاد هاصمیان

به موضوع معاهدۀ خط دیوردد و تعیین هیئت سراج التواریخ را که 

های اعغادی برای عالمه گذاری سرحدا  عنوبی و صرقی ک ور 

ارتباط دارد، کاپی گرعته و در پایان کتاب خویش ضمیمه دمودش است 

که برای قضاو  خوادندگان خدمت ب رگی ادجام دادش است، زیرا 

از روی همین اثر ست  کتاب سراج التواریخ د د همه اعغادها موعود دی

در که داد مندان اعغان را پوهنتون و استادانتن از ودما دظریا  

 زیربازتاب میدهیم:اکنون درخارج از ک ورزددگی میکنند در

 

 داکتر سیدعبدهللا کاظم:نظر 

 داد مند دی ر اعغان عناب داکتر سید عبدهللا کاظم، در تقریظی 

 های چند صاحب دظر  که بر کتاب استاد هاصمیان د اصته، به پرسش

 اعغان که ادعا میکنند: 
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 به نقشه های منضمه " امیر معاهدش را امضا دکردش، و یا اینکه 

 امضای امیر درسیدش است"  

" امیر از م توای معاهدش آگاهی کامل دداصته و به اصطالح 

 " آدرا امضا کردش است " چشم پت"

بین دو دولت  "سرحد" را د ان میدهد، ده "نفوذ حدود" معاهدش "

 را "

 است " آگاه نساخته" امیر مردم را از عریان امضای  معاهدش 

گردیدش  با فشار باالی امیر تحمیل" این معاهدش یک عادبه و 

 است " پاسخ های مناسبی دادش است 

 آقای داکتر کاظم پس از دقل چند مورد از سراج التواریخ که در 

 استنتاعی دمودش که بعد از دقل  پایان کتاب استاد هاصمیان ضمیمه صدش،

 آن گ یدش ها، آن استنتاج  در اینجا بازتاب خواهد یاعت 

عیض م مد کاتب در سراج التواریخ در بارۀ تعیین هیئت اعغادی 

برای حد بخ ی سرحدا  صرقی مینویسد که: "      چون در این 

اوقا  صروع و اعتتاح بکار تصفیه و تعیین حدود سرحدیۀ واقع بین 

دولتین می ود و از این امر چندی قبل بذریعۀ رسالۀ کوچکی که به 

اعغادی و پارسی طبع و د ر و به عموم مردم اعغادستان خبر دادش صدش 

بود و حاال از تعیین کسادی برای این کار صرف ادتخاب یاعته و مامور 

صدش ادد، آگاهی دادش می د ارد که مالم حیدرخان سپهساالر اوي و 

م مد خان و سردار صیرین دلخان مامور امر مذکور صددد سردار گل 

و هر کدام را با دستورالعمل و من ور رعت که با اعیان و ب رگان هر 

موضعی که بقرب سرحد واقع است و از سهوي و عباي و اودیه و 

قفار و ص اری و براری و هامون و ک ت زار و مراتع وادهار دیک 

اصند و از روی دق ه امضا یاعته حدود آگاش بودش ع م  و معرعت داصته ب

داخ ه و عاص ه و خارعه را بدادد با خود همراش گرعته هرکدام در 
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مواضع و مقام ماموربهای خویش رعته با امنای دولت اد  یس که از 

راش ادجام و اهتمام دمودن این کار پیش می آیند طریق تقسیم و تعیین 

ن کنند و دستورالعم ی که حدود برگرعته خطوط و دقاط عاص ه را معی

به امر دولت تفویض هرسه تن مامورین صدش است عداً عهت اطالع و 

است ضار خواطر ادام از خواص و عوام و اقوام مرقوم و مرسوي 

گ ت که هم نان از صور  و معنی تقسیم حدود کما ینبغی دادش بهم 

ا رساددش از حدود و مواضع متع قۀ اعغادستان دیک مست ضر صودد  ت

طوایف و قبایل و اقوام و اصخاصی که در سرحد و قرب آن موطن و 

مسکن داردد از حوادث روزگار مرعه ال اي بودش اراضی وعقار و 

دصت و کهسار و چراگاش و مرم ار خود را به وعه صایسته ب ناسند و 

رعایای طرعین از خطی که دولتین در میان قرار دادش عالیم و عاص ه 

ر می سازدد از یکسو بدی رسوی تجاوز دنمایند  بر اعراصته استوا

عقط"
259
 

"اقوامی که در دو طرف خط عاصل متوطنند این قدر حق داردد 

که در باب اراضی موروثی و عباي هیمه دار و اودیه و مراتع ع ف 

زار دواب و مواصی خود مذاکرش و مکالمه دمایند و ع   مندان 

د تصفیه آدرا خواهند کرد مذکورش عوق که از طرف این دولت مامور اد

و اگر امر ب رگی روی دهد، قرار دادش صدش است که خودم با دولت 

برطادیه گفت و صنود دمودش بر امری که امضا صود کارگذراران این 

دولت را هدایت و آگاش کنم وهمچنین کارکنان آن دولت را خود او 

صدش رهنمودی خواهد کرد و آد اش که رعع مراععا  کوچک از میان 

دعع منازعا  بروی روز آمد و هر قوم ب د خود راضی و قادع گ ت 

                                                 
259

، هاشمیان،تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی وحقوق 261 -260، ص 3سراج اتواریخ، چ- 

 130خط دیورند، ص 
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به امضای امنای هر دو دولت تعیین خط عاصل و دصب عالیم بروی 

کار خواهد آمد  این بود حقیقت ابتدای کار تقسیم و تعیین حدود بین 

 دولتین که خبر دادش صد و دراین باب هرچه گفته و دوصته صد تغییر و 

 ع دخواهد صد عقط "تبدی ی واق
260
 

طوریکه از هدایت امیر در متن عوق برمی آید برای اقوامی که 

در دو طرف خط قرار داردد حق مذاکرش و مکالمه دادش صدش است: در 

عای دی ری از سراج التواریخ آمدش است که: "با همۀ این اقوام که 

دستان تعیین حد و خط و دقاط عاص ه  درمیان می آید تع ق به دولت اعغا

داردد که به قرار دق ۀ ممضی بها دی ری را در آدها حق دخل و 

تصرف دیست و آدادی که میر از طوایف مسکودۀ مواضع  مسطورش 

ادد و تع ق به دولت اد  یس داردد دی  از راش ات اد م ت و قومیت 

ع ی  دولت اعغادستان  ادد که در روز حاعت صریک هم خواهند بود 

ر راش دین و ازهم عدا دتوادند دمود چنادچه در و دی ری ای ان را د

سالهای گذصته که تعیین حدود در بین دولتین اعغادستان و اد  یس قرار 

دادش د دش بود دولت اعغادستان آن مردم را اددرز و دصی ت بسیار 

عرمود که صاید خیر و منفعت ددیا و آخر  خود را دادسته به مضمون 

والرسوي واولی االمر منکم( طریق صدق م  ون )اطیعوهللا واطیع

اطاعت اختیار کردش از عهالت و سرک ی برکنار باصند و لیکن به 

گوش قبوي عا دداددد تا اینکه خط  و دقاط عاص ه دربین دولتین تعیین و 

تقرر پذیرعت     "
261
 

                                                 
260

 131،هاشمیان،همان اثر،ص262، ص3سراج التواریخ، ج - 

261
 ،134، هاشمیان، همان اثر، ص 277، ص 3سراج التواریخ، ج - 
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درمورد منازعه بین هیئت های دو طرف برای تطبیق دق ه 

اپی متضمن بر مواضع و دقاط چنین می خوادیم: " صش قطعه دق ۀ چ

و خط عاصل سرحدی را دایب الس طنه هند ارساي داصته و دوصته است 

که چون در امور تعیین حدود مابین کمی ن )کمی نر( های مامور 

خدمت تقسیم سرحد در بعضی از مواضع اختالف واقع می ود این 

واال دق ه ها را از اصل دق ه زمان ادعقاد معاهدش که در کابل حضور 

و دیوردد بر آن دست خط کردش اید دقل برداصته عرستادش صد که یک 

قطعه به هریک از اعسران دولت اعغادستان دادش صود تا د اع  و 

مذاکرش مقاوله بی سببی که در بین اعسران وقوع می یابد رعع صود و 

چون ویسرا دق ۀ اصل را تغییر دادش به طبع رسادیدش بود و حضر  

عبار  مذکور دامه ویسرای به سردار صیرین دلخان واال در ذیل 

دوصت که این دق ه های ارساي داصته او )ویسرا( با اصل دق ۀ زمان 

معاهدش که در کابل حاضر و موعود است مقاب ه عرمودش صد، اختالف 

زیاد ظاهر گردید  بنابرین آن دق ه های ارسالی ویسرا را د اش داصت 

را که دیوردد بر آن دست خط کردش و دقل اصل دق ه زمان معاهدش 

است ص یح و طبق النعل بادعل برداصته و به ویسرا ارساي داصته صد 

و چون او تصدیق دق ه ارسالی حضر  واال را کردش در دامۀ خود 

د ار دادش بود که این دق ۀ مرسولۀ آن مهربان ص یح وبی تفاو  

ن د ان دادش است   و در دق ه های ارسالی خود که دقاط سب  و رد ی

بودم از این سبب بود که خط عاصل سرحد را درهرعا به وضاحت 

د ان بدهند     
262
 " 

داکتر کاظم می وید:" از این واضح می صود که امیر در مورد  

 تطبیق دق ه و مقایسۀ اسناد با دقت عمل میکرد "
                                                 

262
 ،137اثر، ص ، داکترهاشمیان، همان 357، ص 3سراج التواریخ،ج- 
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عای دی ری امیر به مامورین موظف چنین تذکر میدهد:" این را 

ت که مواضعی را که ادک یس به کار داصتند اگر چه از دیک باید دادس

اعغادستان دادسته از خود دمی پنداصتند به دیردگ هفت میل و کسر را 

از خاک اعغادستان داخل خاک مقبوضۀ خویش کردش یکصد و پنجاش و 

یک میل و کسری را از خاک خویش که در بین عادبین واقع و موقع 

ستان گذاصته در ظاهر صما را خاموش عتنه و بی عایدش بود به اعغاد

ساخته و در باطن مدعای خویش را حاصل کرددد " 
263
 

مط ب مهم دی ری بیان میکند که: " هرموضعی که م ارع و 

مراتع رعایای این دولت بان سوی خط عاصل که تع ق دولت اد  یس 

است اتفاق اعتد و یا از رعایای آن دولت به این سوی خط عاصل واقع 

الی رعایای دولت اد  یس عروخته می ود وهم چنین اگر گردد با

چی ی از زمین صخصی به اینسوی خط عاصل و چی ی به آن سوی  

واقع آید و مالک آن خواهش مسکن گ یدن در آدسوی دماید زمین و » 

ق عه واقعه این سوی خط عاصل او را دولت خریدش خودش را رعتن به 

«آدسوی ]اعازش[ دهد 
264
 

 

 تر عبدهللا کاظم:استنتاج داک

از م توای متون عوق بر می آید که امیر ده تنها در معاهدش، ب که 

در دق ه های منضمه با دقت مور و تعمق کردش  و برآن مهر تائید 

گذاصته است  حتی وقتی ویسرا دق ه را تغییر دادش و به امیر مرض 

تطبیق ارساي کردش بود، امیر آدرا مسترد و دق ۀ اص ی را برای 

                                                 
263

 140، هاشمیان، ص 375، 3داکتر کاظم،  تقریظ کتاب هاشمیان،سراج التو.اریخ، ج - 

264
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" اسناد را چشم پتیسرا عرستاد و این خود د ان میدهد که امیر "و

 امضاء دکردش است   در متون عوق بطور واضح و صریح از

در چند عا ذکر « تصفیه وتعیین حدود سرحدیه واقع بین دولتین»

گردیدش همچنان امیر با د ر" رسالۀ کوچکی" به پ تو و دری 

ن رسادیدش بود  از اینکه موضوع را به آگاهی عموم مردم اعغادستا

امیر از بعضی اقوام آدطرف خط عاصل بخاطر سرک ی ردجیدش بود، 

مع وم می ود که امیر موعودیت آدها را در داخل ق مرو خود موعب 

درد سر و ایجاد م کل دادسته و خواسته از آدها عاص ه ب یرد، چنادکه 

ً بنام "یامیس تان"]مردمان امیر آن مناطق را در تاج التواریخ، اکثرا

 سرکش و تابع د ددی [ یاد کردش است 

استاد کاظم می اع اید: گمان میکنم آدچه مرحوم پوهادد میرامان 

الدین ادصاری در عمعی از استادان پوهنتون در زمینه مثاي دادش است 

کتاب چنین آمدش است:"  63یک توعیه درست است که در صف ه 

تر صدش اما دمردش، او را به صخصی را دردظرب یرید که قصداً زیر مو

صفاخاده برددد و داکتران تجوی  دموددد که اگر میخواهی زددش بمادی، 

از یک پا م روم می وی، مریض زخمی می وید: مرا از مرگ دجا  

دهید، میتوان با یک پا گذارش کرد " آد اش پوهادد ادصاری مرحوم 

، به وضع اع ود: وضع امیرعبدالرحمن خان در برابر ط سم اد  یس

همین مریض زخمی صباهت داصت   او  از "حد عاصل" دیوردد 

گذصت، اما اعغادستان را د اش داصت "
265
 

 :یک دکتۀ دی ر دی  از سوی برخی دویسندگان مطرح می ود که

ساي  99معاهدش دیوردد، مثل  قرارداد هادکادگ با اد  یسها، برای 

های آدسوی خط عقد صدش و بعد از ادقضای این مد  باید سرزمین 
                                                 

265
 تقریظ داکتر کاظم برکتاب جناب داکتر هاشمیان، ص نه. - 
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سالۀ  99ادعای اعتبار  دیوردد دوبارش به اعغادستان مسترد گردد 

دیوردد، دمایاد ر بی خبری وعدم آگاهی سران دیوردد عرگه است که 

امیرعبدالرحمن  حتی تا کنون سراج التواریخ، یعنی تاریخ رسمی عهد

خان را که سطر سطر آن بعد از مالحظه صد امیر درج صف ا  

یدش، دخواددش ادد، داکتر هاصمیان با دقل متن اد  یسی معاهدۀ تاریخ گرد

کتاب خود دادش است و   14تا  12دیوردد و ترعمۀ آن در صف ا  

ساي بکار درعته و  99دیدش می ود که در هیچ مادۀ آن قرارداد، ک مۀ 

 بنابرین این هم یک ادعای پوچ و داسودمند است 

 

 نظر استاد نگارگر:

ن جناب استاد نگارگر ن و صاحب دظران اعغایکی از دویسندگا

دظامی اعغادستان در دو  -که با دردظرداصت اوضاع سیاسی  میباصد

دهۀ اخیر قرن د دهم ، دظریا  منصفاده یی درمورد امیرعبدالرحمن 

خواه مندم برای یک ل ظه مرور م ی و »خان ابراز کردش مینویسد: 

ع را از دیدگاش یک امیر میر  اعغادیی خود را کنار ب ذارید و موضو

مص  ت اددیش که میخواهد  قدر  را در دست خود و عرزددان خود 

د اش دارد مطالعه بفرمائید و خود را به عای او قرار بدهید و صادقاده 

 ب وئید که صما در موقف او چه میکنید؟ 

صما یک م ل را به حمایت مالی واخالقی یک قدر  استعماری  

ز عرق پای تان خ ک د دش است که با گریفن بدست آوردش اید وهنو

دمایندۀ آن قدر  عهد و پیمان کردش اید، در صماي و صماي صرق م  ی 

که قرار است صما امیرش باصید، میرحکیم خان صبرمادی و میر 

عهاددار صاش بدخ ی بر ضد تان صوریدش ادد، و صما زور در بازوان و 

ک ی را که میخواهید پایه زر درهمیان ددارید و دمیتوادید س طنت مر

آدجا در مرز »گذاری کنید و درهمین حالت یکی می آید و می وید: 
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صرقی ک ور تو مردمی استند که برای تو یک قـِران سود دداردد و تو 

اگر د اش صان داری میر از مصرف برای تو هیچ خیری رساددش 

ي دمیتوادند، ولی ما آدرا برای امنیت هند ضرور  داریم  و هرسا

 برای تو دوازدش تا هژدش لک روپیه میدهیم آن را بما ب ذارید! 

بیاد داصته باصید که آن امیر با مفاهیم امروزی صما آصنا دیست  

صما حق ددارید اصخاص تاریخی را با معیارهای روزگار خود مورد 

قضاو  قرار بدهید  اگر صما در موقف آن امیر، این کار را دمی کنید 

وی آن بیچارش هرچه تیر مالمت دارید، حواله دمائید  حق دارید که بس

آری امیر بدان مناطق ضرور  دداصت، برتادیه بخاطر امنیت هند 

ضرور  داصت و تا بعد از عنگ عمومی دوم که برتادیه در منطقه 

بود آدرا د اهداصت و بعد از عنگ عمومی دوم آن را به میراث خوار 

«خود یعنی پاکستان گذاصت 
266
  

متاسفاده ما مردم عاد  کردش ایم که » د ارگر می اع اید:  استاد

همی ه اد  ت مالمت را بسوی دی ران دراز کنیم  و همی ه این 

حقیقت را از یاد بردش ایم که اگر دی ران بر ما ستم کردش ادد، همکاری 

ما در آن ستم دخالت داصته است  وقتی که امپراتوری برتادیه منطقه 

را به حساب دین به دو ک ور هند و پاکستان تقسیم را رها میکرد و آد

دمودش بود، در آدسوی دیوردد که صوبۀ سرحد خواددش می د وضع از 

چه قرار بود؟ حقیقت آدست که امپراتوری برتادیه دتوادسته بود که بر 

مناسبا  قبی وی این منطقه م به کند و به صهاد  کتاب خان عبدالولی 

معروف در آدجا برگ ار می د، صوبۀ  خان، هن امیکه آن ریفرددم

 سرحد به مناطق دفوذ خوادین آتی تقسیم صدش بود:

                                                 
266

کتاب: تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی وحقوق خط دیورند، تالیف تقریظ استاد نگارگر بر- 

 ، امریکا، ص دو وسه2011داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان، چاپ 
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دواب بازم مد خان )کوها (، دواب ظفرخان )بنو(، دواب زادش 

هللا دواز خان )دیرۀ اسماعیل خان(، خان صاحب اسدهللا خان )دیرۀ 

اسماعیل خان(، دواب زادش م مد سعید خان، خان بهادر سعدهللا خان، 

خان بهادر م مد زمان خان، خان صاحب عبدالمجید خان، خادصاحب 

راعه عبدالرحمن و خان صاحب م مدعطا خان )ض ع ه ارش(   و 

چون عنبش خدائی خدمت ار دمیتوادست این همه خادها را با خود مت د 

 سازد، بنا برآن مص  ت خود را در ت ریم آن ریفرددم دید 

رود و مین ارد: هن امیکه خدائی استاد د ارگر از اینهم ع وتر می

ید، مس م لیگ از آن استفادش کرد  خدمت ار از این ریفراددم پا بیرون ک

دامه ای را چاپ کرد که در  1946و خیبرمیل در صمارۀ پنج اپریل 

آن از عادب خیبر ایجنسی گفته می د: "خیبر ایجنسی قبایل په عناح 

ن ده عالوش بل هیچ چی  باددی مکمل اعتماد لری، مس مادان د پاکستا

ده قب وی "مس م لیگ توادست که برخالف تالش های باچا خان در 

صوبۀ سرحد احساسا  ضد هندی را ت ریک کند      تمام اسناد آن 

دورش حکایت از این دارد که خدائی خدمت ار به دو عناح راست و 

چپ تقسیم صدش است، بطوریکه عناح راست در داخل عدراسیون 

 برای پ تودها خود مختاری وهویت میخواهد پاکستان 

به گفته های عناب صیر اعظم  در رسالۀ استاد هاصمیان دی   

گوش میدهیم:" دا پ تاده ولی هویت د ری؟ دا پ تاده ولی خپل دوم 

لیدلی چی دبل په دامه باددی واوسیژی؟ زما  څوکد ری؟ تا داسی یو 

د د ارگر از این دظر دوم دی احمد؟ او ته راته م مود وائی " استا

عضو "پ تودخوا عوامی د نل پارتی" دتیجه می یرد که، اینان از 

پاکستان تنها تثبیت هویت میخواهند و عکر میکنم که با اطالق ک مۀ 

 پ تودخوا بر صوبۀ سرحد، اینان به آرزوی خود رسیدش ادد  
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و عناح چپ دی  تا سرحد عدائی پیش میرود و میخواهد 

 ور مستقل ببینند و اما، تمایل و پیوستن به ک ور پ تودستان را ک

مادر یعنی اعغادستان هرگ  صنیدش د دش، و اگر صدش است، متاسفاده من 

از آن خبر ددارم  و اما کم از کم دو بار وزرای اعالی صوبۀ سرحد 

از خادوادۀ باچاخان بودش ادد  داکتر خادصاحب و میرمن دسیم ولیخان، 

ه آدان عدراسیون پاکستان را برسمیت صاخته ادد و معنایش این می ود ک

و در صورا های مرک ی و ایالتی دمایندش های خود را داصته ادد "
267
 

 

 رحمت آریا:

آقای آریا، یکی از م ققان و پژوه  ران عوان اعغان در 

عرصۀ تاریخ و عامعه اعغادستان است و در سالهای اخیر مقاال  

م  یکی از مقاال  قابل توعه وی، استوار و پرقوتی از وی خواددش ای

امیرعبدالرحمن خان، امیر آهنین، می باصد  که دکا  بکر و تازۀ در 

  مورد امیر عبدالرحمن خان دارد  وی مینویسد:
را که بازی ب رگ مرض تس ط سیاسی در بر ه ایساح» 

در مرب صروع، دصتها، ص را  می رعت، از کوش های پربرف قفقاز

ترکستان چینی و تبت را  آسیای میاده، اعغادستان، ها و س س ه کوش های

 و کی ومتر 3000در صرق احتوا مینمود  طوي مجموعی این ساحه 

این بازی بهر  ۀمیرسید  باید یادآورصد که ساح 1000عرض آن به 

اددارش ایکه ب رگ بود ولی م راق آن اعغادستان بود و اعغادستان معبر 

و هند برتادوی را ت کیل میداد  البته  میاده، صرق میاده تاریخی آسیایی

، هن امیکه 19این ععالیت ها در اوایل قرن  قابل ذکر است تمام

راش به عادب عنوب و عنگ قفقاز  روسیه ت اری صروع به باز دمودن

                                                 
267

 استاد نگارگر: همانجا - 
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قفقازی، روسها د اش های  آماز، اتفاق اعتاد  با سرکوبی اقوام مسکون

اراضی و  ساختمان حریصاده ای بسوی صرق دموددد، که از ل اظ

ر پُ توپوگراعی م تمل بر ص را های پهناور و س س ه کوش های ب ند و 

دریا ها و ع  ه های سرسب  بودش که خان د ین های  ،رفب از

، چنادچه پی روی ندن قرار داصتآخوقند در  ، بخارا وشمس مان خیو

را برای لندن و ک کته  روسها به سوی این سرزمین ها زدگ خطری

 «.درآورد به صدا
بنابرین اعغادستان آدوقت از دو زاویه مورد تهدید بود  بعد از 

اثرا  دو عنگ اعغادها با اد  یس و دبود یک دولت مست کم، ک ور 

را به خان د ین های م  ی چنان منقسم ساخته بود که هر خان در 

خود بود،  ۀخویش در واقع پادصاش بالقوش و مط ق العنان منطق قۀمنط

اعرا ۀ مر و دواهی از طریق قدر  مط ق العنان وی به منصـتمام اوا

آدوقت  ۀدر می آمد  درست مثل خان د ین های ک ورهای آسیای میاد

حرص امپراتوری  ۀکه سرادجام دراثر دبود دولت های مرک ی طعم

روس صددد  اعغادستان آدروز در حقیقت پارچه های کنفدری ن های 

بود که به بسیار آسادی  ییه قومی درهم صکسته و پارچه پارچ

میتوادست در م ور دو قطب متضاد در حاي پی رعت و مترصد عذب 

 ۀصود لذا ک ور به زعیمی چون امیرعبدالرحمن خان دیاز داصت تا هم

"این اع ا را ازطریق ریفرم و اعماي ع ار با هم متصل سازد 
 268 

 

بوددد  که به مناعع اد  یس ربط می یرد، اد  یسها منتظر تا آدجا" 

رهبری آن قادر به ادسجام و  کهتا در اعغادستان زعامتی بمیان آید 

و آدرا زیر زعامت یک دولت  باصد پارچه صدشوحد  م ت پارچه 

اد  یس داگ یر صد تا صدید ع ار  باالثر : امیرقرار دهدمرک ی 
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و  گذاصته کنتروي اد  یس ۀدر حیط راسیاست خارعی ک ورش 

ساي زعامت خویش  21دهد  موصوف طی دولت حایل تن در  موقفب

توأم را  وطنشبا سعی و تالش عراوان توادست تا اساس مدردی ش صدن 

با کنتروي و گسترش حیطه قدر  صاهی خود در ک وری بنیاد گذاری 

خط ک ی صدش  دماید که مرز های آن به وسی ه دو ابر قدر  ت میالً 

ا صرف ایجاد وقت خود ر بود  امیرعبدالرحمن خان تمام ادرژی و

 "کرد در اعغادستانیک دولت مدرن 
269
 

اولین منازعه مهم سرحدی، ب ران ساي  :آقای آریا ادامه میدهد

پنجدش بود که از طریق دست اددازیهای سریع روسیه در  188۵

واحه ها و  188۴روسها در ساي   آسیای مرک ی عان گرعته بود

رار داصتند مرو را که در همجواری سرحد اعغادستان ق دصت های

با بمیان ک یدن م کل پنجدش در صدد اصغاي تمامی ساحاتی  و تسخیر

قوتهای  188۵عمدتأ ترک تبار بوددد  بعد از اینکه در بهار ساي 

پنجدش را  ۀواح اینهادظامی اعغادستان با روسها وارد معرکه صددد 

اصغاي دموددد  با اصغاي پنجدش دیروهای دظامی هردو ابر قدر  وقت 

الت تیارسی در آمددد ولی بعد از مد  کوتاهی وارد دوعی از به ح

سازش و مصال ه صددد، بدین معنی که روسها خواهان اصغاي واحه 

اصغاي پنجدش، روسها  مذکور بوددد و برتادوی ها معتقدد بوددد که با

باصد  کمیسیون  بیند صد، بدون اینکه پای هیچ اعغادی درنبسندش خواه

روسیه به صرط در  -برتادیه/ اد  و  –روسیه م ترک ت دید سرحدی 

حفظ د هداصتن پنجدش با هم تواعق دموددد که هرکدام ساحا  متصرعه 

خوی را در اختیار خویش داصته باصد  برمبنای همین تواعق  ۀموعود
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  در الس انجلس امریکا نوشته شده است.)آریا( 2007این اثر تحقیقی در سال 



 292                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

بود که سرحد دایمی صماي اعغادستان خط ک ی صد و دریای آمو 

ن ترتیب اعغادستان من یث خط سرحدی اعغادستان صناخته صد، بدی

 قسمت های زیاد خاک خود به خصوص پنجدش را از دست داد  

 بخش دوم منازعه سرحدی زمان امیرعبدالرحمن خان در ده ی  

 سرحدی واخان بوقوع پیوست  اد  یسها امیرعبدالرحمن خان را زیر 

دور اعتادش را که م ل  ۀع ار های صدید قرار داددد تا استقالي این داحی

دی ر دداصت م ر اینکه به  ۀرعت قرم ها بود بپذیرد، امیر چار آمد و

برتادیه پیرامون دورترین  –دید سرحدی روسیه  تصمیم کمیسیون ت

است )چین تا ساي  همسرحد چینبا صمالی ک ور تن دردهد که  ۀدقط

 ( این دقطه را من یث دقطه سرحدی به رسمیت دمی صناخت 19۶۴

) از ورای ق ب پښتودها( دارای ک یدن خط سرحدی با هندوستان 

خط دیوردد بنام اهمیت عوق العادش برای امیرعبدالرحمن خان بود که 

 صدیدامیرعبدالرحمن خان ت ت ع ار خی ی  1893ک یدش صد  در ساي 

 Sirوادار به پذیرش هیأ  هند برتادوی برهبری سر مارتیمر دیوردد 

Mortimer Durand وی و صد تا خط سرحدی میان هند برتاد

اعغادستان را در بین ساحا  پښتون د ین م خص گردادد  قبل از 

خط سرحدی مذکور بین هیأ  برتادوی و امیر  1893پایان ساي 

در رابطه با خط دیوردد عالیم و م خصاتی وعود دارد   پذیرعته صد

که آدرا به دام ساحا  مسوؤلیت سیاسی ق مداد کردش ادد ده من یت یک 

  ی، و به امیر هرگ  اعازش کنتروي ساحا  سرحد رسمی بین الم

م خص چون )کرم و چتراي( دادش د د زیرا این ساحا  قبأل در اثر 

   گرعته بودگندمک در استیالی اد  یس قرار  ۀمعاهد

و قصبا  قومی گذصت ولی هرگ  قادر  ءخط دیوردد از ق ب قرا

ژی یر دایمی و حقیقی توپوگراعی، دیموگراعی و حتی ستراتییبه تغ
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دظامی این منطقه د د  این خط ده اینکه اساس ص ح و امنیت را در 

 منطقه بجا د ذاصت ب که اساس منازعا  میان دولتین اعغادستان و هند 

 « دهادینه ساختبرتادوی و بعداً اعغادستان و پاکستان را 
270
  

 

 :معاهده دیورندامیر و بارۀ در  ننظرم 

بخاطر تاج و تخت کابل  بود کهای امیرعبدالرحمن خان صه ادش 

صکست خورد خود امیر صیرع ی خان دراعتاد و  با عم 1868ساي در

و با عنگ و گری  ه اران کی ومتر راش پیمود تا باالخرش خود را به 

بی ساي در خاک روسیه، ردج آوارگی و  12بخارا رسادید و مد  

ادها را دیدش بود  او وقتی از عهاد اعغ وتوهین وت قیرگرسن ی وطنی و

برضد اد  یسها مط ع صد بخت خود را در گرعتن تاج و تخت س طنت 

کابل آزمود و با عبور از راش های دصوار گذار باالخرش به اعغادستان 

آن  ه همان چی ی دست یاعت که برای رسیدن بهرسید و سرادجام ب

ن لۀ بمکمر بسته بود  به سخن دی ر، امیر عبدالرحمن خان را میتوان 

تصور دمود که هدعش بسیار زیرک وقدر  ط ب  هادی ع رهبر یک

بود، و اعغادستان اد  یس کسب س طنت  عهاد ع یه از اصتراک در 

از خود را وخروج به او کابل واگذاری  وعدش وقتی اد  یس ها 

رورتی رسیدش بود و ض خود داددد، دی ر او به هدف دخستیناعغادستان 

 به عنگ با اد  یس دداصت 

حمن خان از تاریخ ک ور درس سیاست و ادارش امیر عبدالر

را بخوبی یاد گرعته بود و با صناختی که از اد  یس و اعغادستان 

روسیه و دی  مردم اعغادستان داصت، دمیتوادست قبل از ت کیم پایه 
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های قدرتش و تأمین وحد  دوبارۀ  اعغادستان، برای اعادۀ سرزمین 

ور آزمائی کند، زیرا هن ام های صامل معاهدۀ گندمک با اد  یسها ز

ورود امیر به ک ور بعد از تجاوز دوم اد  یس، اعغادستان عمالً به 

در قندهار سردار هفت قسمت عدا از هم تج یه صدش بود  یاصش 

شیرعلیخان، درهرات سردار محمد ایوب خان، در کنر سید محمود 

ان پاچا، در میمنه دالور خان، در شبرغان میر حکیم خان، در بدخش

میر سلطان مراد و میر نصرهللا و شاهزاده حسن، در شغنان و 

روشان میر یوسف علی خان و در هزاره جات بنیاد بیگ و 

سردارعظیم بیگ و پسران سردار شیرعلیخان هزاره و بیگ های 

عراخواددن این   مختاری میزدند. استقالل و خود دیگر، دم از

م  ی  عن جوی یل و اقوامسرکردگان و میران و اربابان متکی به قبا

مرک ی دداصتند، کار بسیار دصوار و حکومت که هیچ وده دلچسپی به 

 حتی میر ممکنی بود 

بخاطر قبوي صرایط اد  یس در آماز س طنتش آدهای که امیر را 

درک به دظرم  دست د اددش اد  یس مینامند،او را  مالمت  میکنند و

  کار آمدن امیر دداردد رویاوضاع زمان وچ ود ی درستی از تاریخ 

مثل صاش صجاع یا حامدکرزی امیراین گروش باید توعه داصته باصند که 

به وامریکا یا اد  یس روس تادک وطیارۀ سوار بریا ببرک کارمل 

قبل از  ، ب کهبودقرار دادش د دش برتخت کابل  وآوردش د دش اعغادستان 

 اوکش برسیدن به کابل مد  هفت ما را در والیا  صماي هند

زوعیض اباد وبدخ ان وقندقته من وعیودالهای وخوادین خودمختار

 وب خ ومیمنه پیکار کرد تا آدها را مطیع وعرمادبردار خود برای

با امیرسپس   عهاد برضد اد  یسها آمادش ومت د کنداصتراک در

وقتی از  وهندوکش را عبورکرد  عروان از مردان مس ح  ل کری

ه ار  300به د دیک  صد، این ل کرکارچاریپنج یر گذصت ووارد 
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دش گرد آماز طرف ل کری که بدورش او بودکه دفرمیرسید  دراینجا

بنامش  خطبهروز عمعه  و حیث پادصاش اعغادستان اعالم گردیدبه بوددد 

دمادیدش اد  یس را واداصت تا گریفن ، اقداما  امیراین   خواددش صد

را برای اد  یس صرایط به چاریکار برود و وبه پی واز اازکابل 

 د ان کند   برسمیت صناختن پادصاهی او براعغادستان خاطر

حوزش قدر  تقسیم صدش هفت اعغادستان به صش  کهدر صرایطی 

و است ده ی ی اددور اد بیاد ر، قبوي صرایط اد  یس از سوی امیر بود

  امیربا عراستی که داصت از سوی اد  یس بمعنی دست د اددگی او

که  قبل از ت کیم قدرتش بر اعغادستان از هم پاصیدش ، میدادست 

دمیتوادد برای استرداد سرزمینهای آدسوی خط دیوردد با اد  یسها 

زور آزمائی کند  بنابرین با قبوي صرایط اد  یس،خود را از توطئه 

یک اعغادستان واحد تکه  تکه از اعغادستان  های اد  یس دجا  داد و

عغراعیای عهان عای م خصی دارد،ورده بوعود آورد که امروز در

رمی اعتاد ب ودی ببدون تردید   یس از اوي در می اعتاد، اگر با اد

  بوعود دمی آمد واعغادستان 

استعداد و پس از رسیدن به س طنت کابل امیرعبدالرحمن خان 

د و با توسعۀ دارا تبارز  امی خوددرایت و کیاست سیاسی ودظ

ت سرتا سری و احداث و تأمین امنیحاکمیت خود در داخل ک ور 

و اد عمرادا  صکوش مند بمنظور صنعتی ساختن وطنش، عادش ها و بنی

متیقن را ها اد  یس به وارد کردن تکنولوژی اروپائی به ک ورش 

امنیت را در  ب ودیتوادست که است   آهنینامیری  وکه اساخت 

گرم دی  در برابر پی روی روسیه بسوی آبهای ود مایدقایم  شک ور

  مثل سد آهنین  قرار داصته باصد
 

 امیر: برضد های انگلیستوطئه 
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برای مجبورکردن اد  یس ها از آماز دهه دوم س طنت امیر، 

  ددبه امضای قرارداد دیوردد، دست به توطئه های زدامیر

امیردر تاج التواریخ می وید:" حکومت هندوستان در موقع 

رش عا  به صورش برخاسته بود و بسیار دازکی، یعنی هن امی که ه ا

این صورش هر روز دامنه دار تر می ردید و خوف صورش عمومی 

در مم کت باعث پری ادی من صدش بود، در چنین موقعی کمکی که از 

دولت »هندوستان بمن رسید التیماتومی بود به این مضمون که: 

 هندوستان دمیتوادد به عهت وعدش های مبهم  و دامع وم صما برای

دعو  دمودن سفار  اد  یس به کابل، ادتظار بک د، لهذا الرد 

عهت م اعظت او به  ل کر زیادیرابرتس سپهساالر هندوستان با 

 کابل عرستادش می ود " 

ی که باید آنها ده هزار نفر سربازپذیرفتن » امیر می افزاید: 

را مثل مهمان خود پذیرائی نمایم، کار خیلی صعبی بود، چون می 

ی صدهزار نفرسرباز را جهت پذیرائی آنهاحاضرنمایم. لهذا بایست

چون دیدم که دولت هندوستان در صدد فراهم آوردن اشکاالت می 

باشد، بدون آنکه احدی از مامورین دولت من غیر ازمنشی های 

به عنوان ]مکتوبی[مخصوص از ارادۀ من مطلع شوند، مراسله ای 

عظما نوشته به توسط  الرد سالزبری، صدراعظم دولت بریتانیای

 271«یک نفردوست خود به انگلستان فرستادم.

ید : "من در این وقت م غوي عنگ با ه ارش ها گوامیرمی 

بودم و میدادستم که مردم اعغادستان از عنراي رابرتس خاطرۀ خوصی 

دداردد و می ترسیدم که آمدن عنراي رابرتس با ل کر زیاد برایم درد 

چون صخص دظامی است و با صخص  سر آعرین صود و از طرعی 
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دظامی به تواعق رسیدن خالی از اصکاي دیست، پس بهتر دادستم که 

برای ادجام مذاکرا  سرحدی با صخص دپ وماتی مواعه باصم  

]بجواب التیماتوم[ عوراً مراس ه یی به ویسرا دوصتم و درآن تذکر دادم 

اد  یسی " )یکی از مستخدمین Sir Salter Pyneکه سرسالتر پاین"

در ماصین خاده کابل( به مالقا  صما می آید تا در باب سفار  مذکور 

ترتیبا  الزم را صور  بدهد و درعین حاي از عرمادفرما خواهش 

دمودم تا دق ه ای را که خطوط سرحدی را م خص میکند برایم 

بفرستد  مقصود من از ارساي این مراس ه این بود که حکومت 

راین باب اقداما  ب رگی به عمل بیاورد  " هندوستان را د ذارم د
272
  

در دق ه ایکه عرمان عرما برای من عرستاد، »امیر می وید: 

والیت وزیری و چمن دو و استادسۀ راش آهن آدجا و چغائی و ب ند خیل 

و مومند و اسمار و چتراي و تمام والیاتی که بین آدها واقع است، همه 

د  لهذا مکتوب مفص ی به را ع ء هندوستان م خص دمودش بودد

سرحدی اظهارا  مآي اددی ی  عرمادفرما دوصته در باب طوایف

ولی دصی ت مرا دپذیرعتند  دولت هندوستان مامورین مرا      دمودم

عنفاً وبه تهدید از ب ندخیل و واده و ژوب اخراج دموددد  آدها گفتند که 

را مجبوراً  اگر تا عالن ساعت ]از م اي مذکور[ حرکت دنمائید، صما

بیرون خواهیم دمود  چون دمی خواستم با دولت اد  یس بجن م و 

دصمن صوم، به تمام مامورین خود، دستور دادم که بعد از وصوي این 

اطالع عوراً از م اي مذکور حرکت دمایند "
 273

  

از این ببعد روابط امیر با حکومت هند برتادوی روز بروز 

 به قطع روابط ادجامید  1892خراب صدش رعت تا آدکه در ساي 
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انگلیسها برای تضعیف مردم ودولت »غبار میگوید که،

افغانستان از هیج دسیسه وتوطئه ئی دریغ نمی ورزیدند تا مقاومت 

در برابر انگلیس ها معدوم گردد، به همین سبب بود که حکومت هند 

برتانوی از یک طرف پشاور وکاکرستان و تیرا را آشیانۀ فساد برای 

 ید اغتشاش برای افغانستان ساخته بود و گماشته گان خود )سردارتول

خان  محمد نورمحمدخان پسرسردار ولی محمدخان التی، سردار پیر

برادر زادۀ التی، سرداربازمحمدخان نواسۀ سردارمحمد شریف خان، 

سردار محمدحسن خان نواسۀ وزیر فتح خان،و سعدوی کروخیل 

ً در داخل حدود وغیره( را با پول واسلحه واشته ً فوقتا ارات وقتا

شرقی افغانستان میفرستاد تا با تحریک و تولید شورش  دولت 

مرکزی را مشغول وضعیف نگهدارند. چنانکه سردار نورمحمدخان 

سالها شورش شینواریها را به مقابل امیر رهبری میکرد. از طرف 

ان دیگر انگلیسها فیوالهای گریزنده از مرکز را در داخل افغانست

تحریک به اغتشاش میکردند. باالخره انگلیسها سردار محمدایوب 

خان را از حکومت ایران محبوس خواستند و درالهور مقیم ساختند 

 274«و امیر عبدالرحمن  خان را تحت تهدید همیشه گی قرار دادند.

امیر مینویسد: "عالوش براین، دولت روس، در باب والیت روصان و 

ردن اصکاال  برای من بود  به عهت قطع و صغنان، م غوي عراهم آو

عصل تمام همین مناق ا  و زحما  بود که سفارتی را به ریاست 

«سرمارتیموردوردد به کابل دعو  دمودم 
 275  

مخت ف بدین سان دیدش می ود که امیر از مدتها قبل و به ادواع 

 دسایس و توطئه ها از طرف اد  یس ت ت ع ار قرار گرعته بود تا او
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برای قبوي معاهدۀ دیوردد آمادش کند و چون  امیر درعین عنگ با را 

 خان صورصیان ه ارش که دست اد  یس بوسی ۀ هواداران سردار ایوب

در این صورصها دخیل بود، توادائی مقاب ه با اد  یس را دداصت، به 

تیمردیوردد مواعقت مارداچار به آمدن هیئت اد  یس به سرکردگی سر

 ش  به کابل بیاید  کرد تا مرض مذاکر

امیر هن ام مذاکرش با هیئت اد  یس دو راش در پیش داصت، یکی 

معاهدش دیوردد بود ودی ر راش عدم  مواعقت امضا  راش  مواعقت و

وعدم امضای معاهدش دیوردد یعنی عنگ بود  در صور  عنگ آیا 

آدسوی خط دیوردد را سرزمین های زورش به اد  یس میرسید تا 

اد  یس ر؟ده به هیچوعه از ل اظ دظامی زور امیر به ب یرد یا خی

قندهار تا صاید  درصور  صکست  کهبنابرین امیر بیم داصت د یدمیرس

اعغادستان باید بنابربن امیر  ؛عالي آباد وکنر را هم از دست بدهد

  دجا  میدادموعودش را از خطرا  بی تر  اد  یس 
 

 انتخابی بد از روی مجبوریت:

 راعع به موقعیت اعغادستان درمیان دوخود  امیردرخاطرا 

 اعغادستان، بجهت »مینویسد:چنین قدر  استعماری روس واد  یس 

 م اعظت خود البد است که به یکی ازدوي همسایه برای م فوظ بودن 

از تخطی آن دی ری تکیه دماید ولی صخصی که پاهای خود را 

مرق خواهد بردوک تی ب ذارد که از رودخاده عبوردماید داچار 

صد لهذا باید ازین دوک تی هریکی را سالمترمیدادد در آن بایستد 

ولیکن عهتی]دلی ی[ هم ددارد که چون یک ک تی را منتخب دمودش 

سوارصد آن ک تی دی ر را هدف گ وله کند م رآدکه ل وم پیدا 

کند دولت کوچکی مثل اعغادستان که بمن لۀ گوسفندی در میان دو صیر 

ی میان دو آسیا واقع صدش است چ وده می توادد وسط یا داده گندم

دوصیر سالم بمادد یا بین دو سنگ درم د ود؟ این امرکماي اهمیت را 
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دارد که باید یکی از دو همسایه خویش از او همراهی)حمایت( دماید 

«واو را از تخطی آن همسایه دی ر م اعظت دماید 
 276

  

م در اینکه چ وده : تمام وقت متفکرامیردرعای دی ری می وید

را م اعظت دمایم، زیرا که مالحظه می کنم اعغادستان خواهم توادست 

 اعغادستان، به من لۀ گوسفند بیچارش ایست که از یک طرف صیری 

 

و از عادب دی ر خرس مهیبی به او تند د اش میکند و حاضردد که به 

دخستین موقعی که به دست آدها بیاید او را ب ع دمایند  
277
 

یر موقعیت سیاسی ک ور را درمیان دو قدر  استعماری ام

ب عیدش از این دوبخوبی ت خیص دادش بود وسعی میکرد از سوی یکی 

ک وروعدم ودظامی امیر دی  با دظرداصت اوضاع سیاسی د ود 

عنوب توازن قوای خود با اد  یس و روسیه، با واگذاری مناطق 

 آمو به روسیه، به اد  یس  وصماي رودخاده  خط دیورددوصرق 
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درواقع اعغادستان موعودش را از خطر تجاوز بی تر اد  یس و روس 

 دجا  داد 

ی را که برای ، اعغادستادعبدالرحمن خانامیربه کالم دی ر 

تأمین کند را در آن وثبا   امنیتتا ساي عن یدش بود  14ت کیل آن، 

ي سا 14در طوي آدسوی خط دیوردد که با سرزمینهای  ،وتامین کرد

 رعته سودی از آن د س طنتش از وی اطاعت دکردش بوددد و هیچ وده

دسبت موعودش اعغادستان به این دتیجه رسید که و به مقایسه گرعتبود 

، ب رگتر و ادارش کرددش آسادتر از سرزمینهای آدسوی خط دیوردد به 

وبرای مناطق قبای ی آدسوی خط است، بنابرین اعغادستان را برگ ید 

 تن به امضای خط دیوردد داد  خطرا  بی ترازآن حفظ 

دش دیوردد مردم وزیرستان دامه ای به امیر هبعد از امضای معا

که چرا سرزمین صان را  توضیح بدهد ندخواستعرستاددد واز امیر 

برای اد  یس واگذاصته است؟ امیر به عواب صان دوصت که در مد  

که از من ب یث ساي حکومت خود هرقدر به صما پیغام عرستادم  14

دین وهم تبارخود اطاعت کنید، دکردید ، بنابرین من از  پادصاش وهم

صما مایوس صدم وسرزمین صما را به اد  یس واگذارکردم  اکنون 

هرطور دي تان میخواهد زددگی کنید 
 278

  

 و 1893 با وعود تعهدا  خود با اد  یسها، در سالهای امیر

اد  یس ها در سرحدا  دست به ت ریکاتی برضد دوبار ، 1897

سرزمین های و صرقی ک ور زد که د ان میدهد از دست دادن  عنوبی

ویسرای هند  1897درساي برایس گران آمدش بود  آدسوی خط دیوردد 

دامه به امیر عرستاد ودر آن امیر را تهدید کردکه اگر دست از 

خود را ازدست خواهد داد  تاج وتخت قبایل د یرد، ت ریک
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 ل هفتمفص

 

 مقایسی از دو مرحلۀ تاریخی افغانستانتحلیل 

 (2001 -1980( با )1901 -1880)

 

 مقدمه: 

ساي عرمادروائی امیر  21تصادف عجیبی است که دورۀ 

عبدالرحمن خان در پایان قرن د دهم برابر است با دورۀ حکومت سه 

عنی دظام ایدیولوژیک در پایان قرن بیستم  این سه دظام ایدیولوژیک ی

رژیم سوسیالیستی ح ب دیموکراتیک خ ق اعغادستان، رژیم اسالمی 

تنظیمهای عهادی و رژیم امار  اسالمی طالبان  این سه رژیم با 

( آماز صد و تا سقوط امار  طالبان 1357ثور7)1978کودتای اپریل 

 توسط امریکا، دوام داصت   2001در اکتوبر

اج ک ی از مطالب و ت  یل مقایسی این دو دورش در واقع استنت

ً برم ورتاج التواریخ  مستنداتی است که در مورد امیر آهنین عمدتا

 وقسماً سراج التواریخ  وتاریخ های مبار وعرهنگ میچرخد 

 

 مکثی بر موضعگیری های غبار در قبال امیر:

در میان مؤرخین اعغادستان هیچ یکی به اددازۀ میرمالم م مد 

امیر عبدالرحمن خان دفر  دداصته مبار ومیرحمدصدیق عرهنگ  از 
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و از او مذمت و بدگوئی دکردش ادد این دو تاریخ دویس از عم ه 

م روطه خواهان سوم، وم هم از آیدیالوژی چپی بوددد وبنابرین از 

ری ه با موسسه س طنت وبخصوص س طنت م مدزائیها مخالفت 

 خوصیدی چ یدش  30داصتند زیراهردوم ۀ زددان وحبس را در دهه 

بوددد  مبار برای مجسم ساختن سیمای خ ن امیر، او را با 

"چن ی خان مغوي" یکسان می بیند  مبار همچنادکه سیاست داخ ی 

عنگ  مذهبی در امیر را بخاطر از میان برداصتن رهبران سیاسی و

را در سرکوبی  اد  یس دکوهش میکند، صد  عمل امیر دوم اعغان و

اعغادستان  سران قومی در م  ی وبغاو  های عیوداالن  صورش ها و

 که در آدها طبقۀ دهقادان وسیعاً صرکت داصتند دیر م کوم میکند  در

است از  مای ه یی مجبور دولتی برای خاموش کردن هر حالیکه هر

ً هرقدر  قدر  و دیروی دظامی استفادش کند و در چنین صورتی طبعا

یابد و  مقاومت مردم بی تر باصد، خ ودت و سرکوب هم صد  می

ت فا  ادسادی بی تر می ردد  پس تأمین دظم و آرامش در مناطق 

 صورصی بدون توسل به زور دیروهای مس ح کاری دا ممکن بنظر

 میرسد  

امیر عبدالرحمن خان اگر دست به چنین سیاستی دمی د، چ وده 

میتوادست اعغادستان ازهم پاصیدش را دوبارش بهم مت د و یک پارچه و 

اقداما  امیر را در راستای  اینست که مبار، از ید؟ یک کاسه دما

ایجاد یک اعغادستان واحد با از بین بردن سیستم م وک الطوایفی و 

صهرها و صاهراش ها و رودق تجار  و دضج  تأمین امنیت عمومی در

گرعتن بورژوازی تجارتی و ادک اف صنایع م ی و مدردی ش کردن 

مبار سپردن استقالي خارعی درعین حاي  ک ور را تائید میکند  

ک ور را از سوی امیر به اد  یس ها و متعاقباً امضای معاهدۀ دیوردد 

و سرزمین  را که باعث از دست دادن دایمی بخش ب رگی از مردم 
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های اعغادستان به هند برتادوی گردید دی  ب د  م کوم مینماید، معهذا 

به سران از اقداما  امیر برضد اد  یس از طریق کمک  مبار

مبارزان آدسوی خط دیوردد دی  به دیکوئی یاد میکند و اصارش مینماید 

که چ وده اد  یس ها برای ت ت ع ار قراردادن امیر در سرحدا  

صماي مرب و مرب و عنوب و عنوب صرقی زمینه سازی  صماي و

 میکرددد تا امیر را هموارش  در ید قدر  خود داصته باصند 

 

چونکه عیبش بنمودی هنرش مقوله که:  با دظرداصت این مبار

 بسیاری از کارهای امیر را تائید میکند چنادکه مینویسد:نیز بگو! 

امیر عبدالرحمن خان توادست بار دی ر در صرایط عیودالی دولت را »

ک ور را قایم دماید  لهذا با آدکه  امنیت سرتاسری   مرک یت بخ د و

 دش بود  تبادلۀ عنس به پوي رواقتصاد رژیم، اقتصاد عیودالی باقی ماد

مقدمۀ پیدایش سرمایۀ تجارتی را در دایرۀ وسیعی  و به ادک اف دهاد 

معدوم  یعنی هسته یی که با دورۀ امیر صیرع ی خان یکجا  عراهم دمود 

 و سرمایۀ تجارتی "بسویۀ م ی" به میان آمدش  صدش بود احیاء گردیدش و

در  ارتی متراکم گردید وتج ساي آیندش طبقۀ بورژوازی  20در طی

  په وی آن عرهنگ عدید ظهور کرد 

امیرعبدالرحمن خان در حفظ امنیت ب د  کوصید تا عائیکه بقوي 

صخص متهم به  میرزا یعقوب ع ی خان خاعی دویسندۀ معاصر امیر، 

دزدی به دار ک یدش می د و کاروادهای تجارتی اگر مورد سرقت قرار 

او  به تجار مسترد می ردید  پیدا و  می رعت، امواي مسروقه کامالً 

می وید: روزی مقداری پوي در دستمالی پیچیدش در معبرعام )صور 

و کسی عرئت برداصتن دداصت تا سپاهی کوتوالی  بازار( اعتادش بود، 
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)پولیس( رسید و برداصت و در چوک صهر آویخت، صاحبش آمد و 

« د ادی گفت و ب رعت  
279
  

م  ور و از  عبدالرحمن خان با مردم  امیر» مبار می اع اید: 

معاصر  با حرم دور بودش  و صب و روز در م یط مرداده می یست  

میکرد و صنعت کاران را  بازی ها و سپور  های م ی را تماصا 

ت ویق مینمود  او به عرایض مردم گوش میداد و در تمام صهرهای 

هرچه  توزیع و دصب کردش بود تا هرکس ک ور صندوق های مقفل 

میخواهد بنویسد و در آن بیندازد   ساي دوبار م تویا  صندوقها باز 

می د      امیر که روزدامه دداصت تمام مقررا  خود  و به امیر پیش 

را توسط اصتهارا  چاپی بمردم ک ور میرسادد  ت صـیل مالیا  را 

بدون م صل ــ مثل عهد امیرصیرع ی خان ــ مقرر دمود و عقط باقیا   

را تألیف و « العقوي مرآ  » توسط م صل حصوي میکرد  رسالهُ  را

د ر دمود که ماحص ش توعیه مردم از دظر مذهب به تسریع در 

صخصی حکام و مامورین  ت ویل کردن مالیا  بود  ]امیر[ مصارف 

را که از مردم می رعتند، منع کرد و اعالن دمود که مردم بدون 

پوي و عنس ددهد  اگر کسی هدیه  مامور مالیا  معین دولت به هیچ 

یی به اینها می داد، آدها مجبور بوددد که دقد  و عنس را ت ویل خ این 

دمایند  مامورین مراقبت می ددد و در صور  تکثر دارایی  دولت 

از مردم  بنوعی از ادواع مصادرش می ردیددد  راعع به مامور متجاوز 

مینمود  این  رأی میخواست و در صور  صکایت مردم مجازا 

می ردید  به عالوش  مجازا  بعضاً در منظر عام و چوک کابل عم ی 

ادارۀ عهد دامه تأسیس کرد که هر ماموری عهد عدم خیادت به مردم 
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ازبین بردش صود) اعدام گردد(  امیر  و دولت ببندد و در صور  تخ ف 

 بست خرقه قندهار را که پناه اش مجرمین بود درهم صکست و پناهندۀ

عبدهللا خان( را کور کرد  آن )م مد یوسف برادر سردار 
 280

  

در دورۀ س طنت امیر امنیت عمومی موعود بود  در بازارها 

مصروف ععالیت  قصه سرایان رزمی و در مساعد مب غین عهاد دینی 

بوددد   از طرف  دی ر می ه های اصناف اهالی و پی ه وران با ساز 

 ت  و سرود و رقص و آواز دوام داص

مرک  ساز و آواز و رقاصه ها صمردش « خرابا »در پایتخت م  هُ  

په وادی و قچ عن ی و  می د  در میدان های مخصوص چوب بازی و 

مرغ بازی رواج داصت و اسپ دوادی و صم یر و دی ش بازی معموي 

استثنای سردار حبیب هللا خان در امور  بود  خادوادۀ صخصی امیر )به 

صرهللا خان در امور مالی( حق مداخ ه در امور دظامی و سردار د

رویهمرعته هیچ کدام از پسران امیر تاعر و  ک ور را دداصتند   

سرمایه دار در داخل و خارج ک ور دبوددد و عقط با معاش دولت و 

  «اع ازی می زیستند رتبۀ 
281
 

 

ت ریکا  و دسایس دولت اد  یس در » مبار اعتراف میکند که: 

م کت موعب بروز امت اصا  می ردید و گماصت ان حواصی صرقی م

اد  یس از قبیل سردار دور م مد خان، سردار پیر م مد خان و 
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سردار باز م مد خان و سردار م مد حسن خان و سعدوی 

کروخیل]درتاج التورایخ بنام سادوذکرصدش[ و امثاي آن، در پکتیا و 

ً آتش عتنه بر ضد  صنوار و کنر و باعور و سرحدا  صرقی، متناوبا

امیر عبدالرحمن خان می اعروختند  چنادکه دولت روس در صماي 

«اعغادستان این آتش را توسط سردار اس اق خان روصن دمود 
282
 

امیر می وید: "در دق ه ایکه عرمادفرما برای من 

عرستاد، والیت وزیری و چمن دو و استادسۀ راش آهن 

چتراي و  آدجا و چغائی و ب ند خیل و مومند و اسمار و

تمام والیاتی که بین آدها واقع است، همه را ع ء 

هندوستان م خص دمودش بوددد  لهذا مکتوب مفص ی به 

عرمادفرما دوصته در باب طوایف سرحدی اظهارا  مآي 

اددی ی دمودم  ولی دصی ت مرا دپذیرعتند  دولت 

هندوستان مامورین مرا عنفاً وبه تهدید از ب ندخیل و واده 

راج دموددد  آدها گفتند که اگر تا عالن ساعت و ژوب اخ

]از م اي مذکور[ حرکت دنمائید، صما را مجبوراً بیرون 

خواهیم دمود  چون دمیخواستم با دولت اد  یس بجن م و 

دصمن صوم، به تمام مامورین خود، دستور دادم که بعد از 

وصوي این اطالع عوراً از م اي مذکور حرکت دمایند "
 

283
  

بعد روابط امیر با حکومت هند برتادوی روز بروز از این ب

به قطع روابط ادجامید   1892خراب ترصدش رعت تا آدکه در ساي 
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مبار مینویسد که :" امیر عبدالرحمن خان گرچه در قید تعهدا  قبـ ی 

در میدان سیاست باخته  خویش با اد  یس استقالي خارعی ک ور را 

  یس ها خاموش دماددش ، کمک بود،اما بازهم در برابر پی روی اد

خویش را اع ایش داد   درمقابل دولت اد  ستان  های مادی و تب یغی 

حق تراد یت اعغادستان را س ب کردش و یک مقدار تس ی ا  که 

اعغادستان در اروپا خریداری کردش و درین مقطع زمادی به بنادرهـند  

باعث آن صد موضوع  برتادوی مواص ت کردش بود، توقیف دمود همین 

قطع گردد "1892که مناسبا  اعغادستان و اد  ستان در ساي 
 284

  

بقوي مبار،امیر عبدالرحمن خان در داخل سرحدا  آزاد 

اعغادستان صرقی روح عهاد و دصمنی با اد  یس را می دمید و کتب و 

رساالتی در این موضوع منت ر میساخت و در سرحدا  آزاد توزیع 

ربارهای خود از بیوعائی و مداری دولت اد  یس مینمود  او ع ناً در د

و دصمنی او با اسالم سخن می فت و مردم را ت جیع می دمود  امیر به 

پوي و اس  ه کمک میکرد تا برضد   رهبران مردم سرحدا  آزاد

ً او به د ر رساال  تب یغی عهاد  حکومت اد  یس بکار ببردد  عالوتا

ی دستور العم ی صادر و موظف حدبخ  پرداخت وهم به مامورین 

و تأکید کرد که اد  یس  مواضع عمدش را دقیقاً م خص کرد و دام برد 

بی تر از آن تجاوز دکند  
285
 

 

 موضعگیری  فرهنگ در برابر امیر:

 عرهنگ، در سراسر عص ی که به دورۀ امیر عبدالرحمن خان در 
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و  کتاب خود اختصاص دادش، تا توادسته امیر را با دوک ق مش تخریش

تخریب کردش و حتی یک عم ه یا یک پراگراف و یا سطری که در آن 

کارهای مثبت و ماددگار امیرعبدالرحمن خان تائید صدش باصد، رقم 

د دش است  عرهنگ ده از وحد  مجدد اعغادستان توسط امیر 

عبدالرحمن خان اظهار رضایت و حمایت کردش و ده از تأمین امنیت 

وبی مدعیان س طنت و عیوداالن و عمومی در ک ور، ده از سرک

سرکردگان قومی مرک  گری ، که عامل عنگ های خودین داخ ی صدش 

بوددد؛ ده از اقداما  امیر برای مدردی ش کردن ک ور با وارد کردن 

تکنالوژی عدید و تأسیس دخستین کارخادۀ تولیدی صنایع عصری ؛ ده 

در سراسر  از آوردن دظم اداری و توظیف مامورین دولتی و قضا 

اعغادستان تا دقش روحادیت متنفد را تق یل دهد  ده از رودق یاعتن 

وضع قوادین، دظامنامه   ده از دوبارۀ تجار  و صنایع و پی ه وری،  

ها و دستورالعمل ها برای بهتر صدن امور ک ور،  از هیچکدام اظهار 

گوئی که به نظر وی تجزیۀ کشور و به تحلیل رفتن حمایت دمیکند  

آن خیلی بهتر بود نسبت به ظهور دوبارۀ افغانستان توسط امیر 

عبدالرحمن خان و صاحب هویت شدن افغانها با داشتن کشوری بنام 

 افغانستان.  

تنها در یک مورد و آدهم لغو ازدواج بیوش با اقارب صوهر متوعی 

و لغو م رومیت دختران از میراث که از زمان احمد صاش ببعد معموي 

از این حیث در در کمتر از یک سطر چنین تائید میکند: "  بودش است

"راه تخفیف فشار اجتماعی باالی زنان خدمت شایسته کرد.
286
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" با مستبد با کفایتعرهنگ، امیر عبدالرحمن خان را بعنوان "

لوی یازدهم  و پطر کبیر و م مد صاش قاعار همطراز دادسته، از عهت 

» د خان مقایسه کردش می وید:خص ت او را با عدش امیر دوست م م

امیر عبدالرحمن خان برعکس ]عدش امیر دوست م مد خان[ خص ت 

از عدش  زیرکی و حیله وریخ ن و سخت یر داصت  با اینکه در 

عقب دمی مادد، اما استعماي زور و قو  را در کار ها ترعیح میداد و 

، میخواست هر مادعی را خواش واقعی می بود، خواش وهمی و تصوری

از میان بردارد "با خون و آتش و آهن 
287
 

عرهنگ در عای دی ری می دویسد: "از مطالعۀ سوادح امیر و 

سایر خصوصیا  او میتوان باین دتیجه رسید که در این حرکا  خوی  

و خص ت او با م اسبه و سنجش بغرض تولید ترس و خوف در ق وب 

دو دخیل  رعایا و تقویۀ حکومت مرک ی در برابر عناصر سرکش هر

بوعود آمدش بود  حسابگر و بیرحمبودش و از ترکیب هر دو صخصیتی 

مرادف هوشیاری و جدیت توأم با که دام او هنوز در اعغادستان 

 "ستمگری و قساوت است
288
  

عرهنگ خود عواب سواي روش مستبدادۀ امیر را چنین میدهید: 

موماً در این صکی دیست که دولت های م رق زمین تا سدۀ بیستم ع» 

ماهیت صخصی و استبدادی داصتند و عقط در دهۀ اوي قرن بیستم بود 

که در اثر دفوذ اعکار عدید از اروپا و امریکا و مجادله و قیام مردم 

بعضی از دولت های خود کامۀ م رق زمین به رژیم م روطه و بعد 
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بنابرین تحصیل حاصل خواهد بود اگر تر به عمهوری مبدي گردیددد، 

" ه طرز ادارۀ امیر ماهیت استبدادی داشت.بگوئیم ک
289
 

واقعیت اینست که عغراعیای سیاسی تمامی ک ورهای عهان در 

 آماز از راش اعماي زور و عبر و خ ودت یا به اصطالح عرهنگ"

ً یکی از خصوصیا  آهن، آتش و خون " صکل گرعته است  عالوتا

حم ه  دظام های عیودالی در م رق زمین، اعماي زور و استبداد و

در دتیجۀ چنین  .برهمسایه ها و تاراج و تابع کردن م ل مغ وبه است

حمال  و عتوحاتی بود که دولت ها در صرق از حقوق و اختیارا  

عوق العادش وسیعی برخوردار می ددد و با برخورداری از چنین 

اختیاراتی بود که میتوادستند عان اعراد را ب یردد یا امواي و دارئی از 

ی ری را مصادرش کنند و یا گروهی از مردم و طایفه یی را کسادی د

 از عا و مکادش به اعبار بجای دی ری کوچ دهند 

"مــارکس" همین خصوصیت  دولتهای شرق  را بنام           

یاد میکند  مصداق این  یا "استبداد آسیائی"« دسپوتیزم شرقی» 

عم ه،  گفته را میتوان در سراسر تاریخ ک ورهای اسالمی از

اعغادستان و ایران و آسیای میاده در دورش های سامادی و م دوی و 

س جوقی وموری و مغوي و تیموری و صفوی و دادر اع ار و 

 سدوزائیان و م مدزائیان مالحظه دمود 

مثاي زددۀ دسپوتی م صرقی، حکومت های حسنی مبارک رئیس 

ع ی عمهور سابق مصر و معمرقذاعی رئیس عمهور سابق لیبیا و

عبدهللا صالح رئیس عمهور یمن و ب ار اسد رئیس عمهور سوریه 

چهل ساي را  -استند که هریکی به عنوان  رئیس عمهور بیش از سی 
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برقدر  باقی ماددش ادد و برای بقای خود پیوسته مخالفان خود را به 

بهاده های مخت ف درو کردش ادد  ازآمازدهه دوم قرن بیست ویکم که 

صان به استخوان مردم رسیدش بود و مردم درهر یکی از کارد استبداد 

این ک ورها دست به عکس العمل های مددی یعنی تظاهرا  زددد و 

وصعارداددد که دمی خواهند آدها بیش ازاین حاکم بر سردوصت مردم 

باصند، اینها با بیرحمی دست به اعماي عنایت بار زدش با مدرن ترین 

مردم خود بمب  باریددد تا چند سالح های ک تار عمعی بر عرق 

صباح دی ر برعمر حکومت خود بیف ایند، م ر تاریخ این رهبران 

مستبد عرب را م کوم به زواي کردش بود و می باید از میان میرعتند و 

در دادگاش های مردم ک ور خود عواب آن همه ظ م و استبداد و عنایت 

بر اثر همین  در حق مردم خود را میداددد  چنادکه حسنی مبارک

تظاهرا  مردم مصر از قدر  ب یر ک یدش صد و ت ت م اکمه 

قرارگرعت   در لیبیا قذاعی با حالت عجیح از یک زیرخاده برون 

ک یدش صد و در زیرضربا  قنداق تفن ها و لغت زدن مردم خود عان 

بدینسو مردم همه روزش در تمام 201ماش مارچ 15داد  در سوریه از 

دست به تظاهرا  زددد و روزاده دش ها تن از این صهرهای آدک ور 

تظاهر کنندگان عان باخته رعتند ، اما ده ب ار اسد به خواست مردم تن 

داد و از قدر  کنار رعت و ده خ م مردم از ظ م و استبداد خاددان 

گروش ععاي حقوق ب ر از 200اسد عروکش میکند  در بیادیه ای که 

صورای امنیت سازمان م ل خواستار  ک ور عهان منت ر کرددد از 27

تنظیم قطعنامه ای مت د صددد که استفادش از خ ودت، صکنجه و 

بازداصت های بی دلیل توسط دولت سوریه را م کوم کند در بیادیه 

این گروش از عم ه دیدش بان حقوق ب ر، کریستین اید و موسسه حقوق 

دگان سوریه ب ر قاهرش، آمدش است: "به مد  یک ساي تمام، ک ته ص

دفر رسید که بسیاری از آدها کودکان  8000به تعداد وح تناک 
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زمان آن رسیده تا جامعه بین در ادامه این بیادیه آمدش بود: " هستند "

/ 15/3")بی بی سی المللی متحد شود و به این کابوس پایان دهد.

( ولی این ک تار وخون ری ی در سوریه درع و چ مان 2012

م ل مت د هر روز عریان دارد وتعداد ت فا  مردم داظرین سازمان 

داراضی به بیش ازدیم می یون ک ته و می یون ها آوارش  رسیدش است  

صهرهای معمور ومدرن سوریه به ویراده های وح تناکی مبدي صدش 

ادد ولی ب اراسد به این دي خوش کردش که او بر گورستادی بنان 

کومت استبدادی در سوریه سوریه حکومت میکند  مقایسه  وضعیت ح

با ویرادی صهرهای مدرن وزیبای آن ک ور، صدها بار بدتر وصدیدتر 

از خ ودتی است که امیر آهنین برای سرکوبی چند تن از  عیوداالن 

 مرک  گری  ادجام دادش بود 
 

 استبداد آسیایی یا تئوری قدرت حق ایجاد میکند:

خود ت ت  دریکی از مقاال  خوبدوکتور روستار تره کی، 

"، مقاله را با پروسۀ دردناک ملت سازی در جوامع قبیلوی عنوان "

مرگ بر دوزخ قبیله! به پیش بسوی    »این صعار عالب آماز میکند:

  ! بهشت دیموکراسی

مبنای ت کیل  استبداد آسیایی، »روستار ترش کی بعد مینویسد:  

  حاکمیت های م ی و هویت های م ی در آسیا قرار گرعت :

عیصد  50چینایی ها ترکمن ها را از ایالت سی کیادگ )

عیصد باصندگان( و   20باصندگان(، مغل ها را از من ولیای داخ ی )

عیصد مردم ایالت( رادددد و عای صادرا  20تبتی ها را از ایالت تبت )

  کرددد  با چینایی ها پر 
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به بعد ترکمن ها و کـُرد ها از صهر  1970در عراق از 

راددش صددد و عای صادرا  ه دارای منابع ب رگ پتروي است، کرکوک ک

  اعراب گرعتند  صدام حسین دیم م یون کرد را بطرف ایران دوادد 

در ایران م ت سازی و صکل دهی هویت م ی با سرکوبی کـُرد 

عارسی های بر سر اقتدار  ها، آذری ها، عرب ها و ب وچ ها توسط 

وزستان و سنی ها تا همین سازماددهی صد و ضدیت با اعراب خ

  دارد  اکنون ادامه 

ت کیل دولت م ی و هویت م ی در ترکیه با تصفیۀ دژادی 

دوبت اخراج یک م یون 1920 م آماز صد : در1915ارمنی ها در  

ه ار یودادی اداتولی عادب یودان رسید  در همین ک ور در  200و

د کـُرد ها از طریق ادفاذ یک قادون اختصاصی، تبعی 1932می پنج 

دو م یون کـُرد در  1935  و  1925هدف قرار گرعت  بین سالیان 

مجموع ق مرو م ی و دش ها ه ار تن دی ر در بیرون آن پراگندش و 

سیاست تبعید کـُرد ها با ظهور عنگ عمومی دوم و  راددش صددد  

  ال اما  آن قهراً متوقف صد  

ی ات اد ک ور های قفقاز و آسیای مرک ی پس از عروپاص

صکل دادن هویت م ی،  صوروی برای ت کیل حاکمیت های م ی و 

پروسه معموي عوامع عقب ماددۀ قبی وی را تعقیب کرددد که در 

قوم و  130ت ریفا  دیموکراتیک بود: در ق اقستان مواردی توأم با 

میسازدد، روس ها  عیصد دفوس را  53قبی ه زددگی میکند  ق اق ها 

ها چهار عیصد و بقیه سه عیصد  )زبان رسمی  عیصد، اوکراینی 30

است(  حکومت قبی وی ق اق برای ب ند بردن کمیت دفوس  زبان ق اقی 

در خارج را بوطن  ق اق ها، درحالیکه ورود ق اق های عراری 

ت ویق مینمود، به بازگ ت ازبک ها، ترکمن ها و چچن های ق اق 
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با ورود به سرحد قیود وضع کرد و حتی بسیاری را  االصل مهاعر 

  زددادی دمود 

ازبکستان پس از رهایی از چنگ امپراتوری صوروی مد  ها 

برای ورود به عرگه م ت ها  در صدد دریاعت سمبوي قدرتمند تاریخی 

را صکل بدهد  « والبعث بعدالمو » بود، که در م ور آن زددگی م ی 

موری را خادا  تی 14از آدکه از ازبک های صیبادی که در قرن  بعد 

دریاعت د د به یکی از چهرش  عتح کرددد، آدم با صالبت و ترس آعرین 

های هولناک مغل یعنی تیمور لنگ پناش برددد: مجسمۀ چندین مترش 

لنگ عای مجسمه های مارکس و لینن را در میدان صهر تاصکن  تیمور 

 گرعت  

در اعغادستان برخالف ک ورهای دی ر پروسۀ م ت سازی و 

مخالفین بدون ت خیص قوم    م ی با درهم کوبیدن مقاومت تأمین وحد

و قبی ه و اکثریت و اق یت صور  گرعته و حکام مستبد به مقایسۀ 

  تاریخی از احتیاط  و اعتداي کار گرعته ادد   موارد 

امیر عبدالرحمن خان عصیان ه ارش ها را درهم صکست و    

س طنت دمود  وی  ز م جایی های م دی و قال  را وادار به اطاعت ا

دورستان را به حاکمیت م ی پیودد داد  اسکان داق ین در صماي ع  

بصور  قطع با مثاي های تاریخی  پروسۀ م ت سازی امیر بود که 

 آسیا همردیف دیست 

از آدچه گفتیم بر می آید که اِعماي خ ودت از عادب طبقۀ    

را میسازد و  حاکم بقصد ت کیل دولت م ی صف ه سیاش تاریخ ب ریت 

اختصاص به اعغادستان و دوران عبدالرحمن خان و هاصم خان 

ددارد "
290
 

                                                 
290

 2011دکتور روستار تره کی، پروسۀ ملت سازی در جوامع قبیلوی، دعوت نت، - 
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" در مورد اینکه قدر  ایجاد حق نبردمن در کتاب" هیتلر

هیچ ملتی در روی زمین خاکی را که بر روی »      میکند می وید: 

آن زندگی میکند بدون اعمال قدرت بدست نیاورده است. مرزهایی که 

ا را تشکیل میدهند و مبنای حاکمیت ملی هستند بدست حدود کشوره

انسان ترسیم شده و بدست انسان هم قابل تغییر است. اگر ملتی در 

یک شرایط زمانی مناسب توانسته است برسر زمینی مسلطه شود 

دلیل حق حاکمیت ملی جاوید آن ملت بر آن سرزمین نیست. تسلط 

تلقی کرد، بلکه این  «حق حاکمیت ملی»بریک سرزمین را نمیتوان 

دلیل قدرت آن ملت و ضعف ملل دیگری است که این سرزمین را از 

پس تنها قدرت است که ایجاد حق میکند. بعبارت  دست داده اند.

«دیگر حق با کسی است که قدرت دارد.
 291

  
 

 امیری که افغانستان را دوباره ساخت:
 

هن ی اقتصادی و عر -می ویند ادسان مولود صرایط اعتماعی 

م یط خود است  اگر این مقوله درست باصد، امیر عبدالرحمن خان 

دی ،  در صرایط مناسبا  خان خادی و در م یط  پر دمدمۀ قدر  

ط بی و پادصاش گردصی در یک خادوادۀ اصراعی عیودالی در دیمۀ قرن 

( پا به عرصۀ زددگی گذاصت  در آن زمان و در م یط 1844د دهم )

لرحمن خان، مراک  آموزصی و تع یمی تمام پیدایش و رصد عبدا

خاد ادگان و امیر زادگان اعغادستان، همادا مدرسه های دینی خاد ی 

برای آموختن اساسا  دینی و در خارج مدرسه م یط  و ماحوي 

د ست و برخاستهای قومی  و قبی وی بود   در این د ست ها ام باً 

                                                 
291

 267چهرۀ واقعی هتلر، نوشته جان تولند، ترجمه وتلخیص محمد بامداد، ص  - 
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ی خواهی های مسایل زمینداری و رقابت های خان خادی و برتر

قبی وی و مجراهای رسیدن به این برتری ها از طریق صرکت در 

 عن های  قدر  ط باده، مطرح می ردید   

در واقع دصاب تع یمی و آموزصی عرزددان خادوادش های اصراعی 

همان مسای ی قدر  ط بی ها و برتر بینی های قومی بود که در باال 

د تا عوادان خادوادش های بدان اصارش صد  به همین خاطر سعی می 

 عیودالی خود را برای اصتراک در هن امه ها و صورش ها آمادش کنند 

امیرعبدالرحمن خان دی  دریک چنین م یط اصراعی مم و از 

ب ث ها و م اعرا  قدر  ط بی ب رگ صدش بود و در هن امه های 

ضد س طنت در والیا  قته من و بدخ ان صرکت عسته و در اکثر این 

 دها میدان را عتح کردش بود دبر

این تجارب عن ی از او مردی صجاع و عن جوی مصمم  بار 

آورد که وقتی مای ه یا صورصی در سمت صماي روی میداد با صد  آن 

را سرکوب میکرد و تا مخالفین را مغ وب دمیکرد و به هدف خود 

دمی رسید دست از پیکار بر دمی رعت با چنین خصوصیا  و 

که با دست خالی ولی ع می راسخ توادست  خود را از  روحیاتی بود

 آوارگی  و بدبختی مهاعر  برهادد و به س طنت برسادد 

در هن ام به قدر  رسیدن امیرعبدالرحمن خان، اعغادستان در 

دتیجۀ دومین تجاوز اد  یس، عمالً  دچار ازهم پاصیدگی بود  در 

ایوب خان، در قندهار سردار صیرع یخان،  در هرا  سردار م مد 

کنر سید م مود پاچا، در الي پورش و دکه اکبرخان مومند، در میمنه 

دالورخان،  در صبرمان میرحکیم خان، در بدخ ان میر س طان مراد 

و میر دصرهللا و صاه ادش حسن، در صغنان و روصان میر یوسف ع ی 

مختاری  استقالي و خود خان و در ه ارش عا  میرها و بیگ ها دم از

 ددد  دوبارش بهم پیوستن این والیا  با سرکردگان و میران و می



 318                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

اربابان و روحادیون متکی به قبایل و طوایف سرکش که هیچ وده 

دلچسپی به مرک  قدر  بخاطر همبست ی م ی دداصتند، کار بسیار 

 دصوار وحتی میر ممکنی به دظرمی آمد 

لهای طی سا برای ادسجام مجدد اعغادستانامیرعبدالرحمن خان 

با با قدرتمندان و مخالفان و مدعیان س طنت عن ید و  1901تا  1880

ل کرک ی ها به سرکوبی م وک و خوادینی پرداخت که از حکومت 

مرک ی اطاعت دداصتند و هریک خوی تن را پادصاش قوم و منطقه خود 

می پنداصتند  بدین سان او با عنگ همراش با استبداد کم سابقه توادست 

ا از هر قوم و هر قبی ه ایکه بوددد سرکوب و باطاعت از متمردین ر

 دولت مرک ی وادار سازد و امنیت را دوبارش به اعغادستان باز گردادد 

با آدکه هرگ  در صدد ب رگ دمائی امیر دیستم و تس یمی او را 

"ک ه   به صرایط اد  یس و همچنان استبدادش را تا مرز برپاکردن 

یمور لنگ و بابر و دادر اع ار(، تائید دمیکنم، منار"ها )به پیروی از ت

ولی میخواهم این را یاد آور صوم که وقتی دی ران دزدان وعاسوسان 

یک عن ساالر خودری  وتج یه ط ب و  خود را قهرمان می ماردد و 

عاسوس مع وم ال اي را که از آماز ععالیتهای سیاسی تا روز مرگش 

  ISI ور های بی اده چون:استخباراتی ک  در خدمت سازمادهای 

  پاکستان و KGB    ات اد صوروی سابق و USR   بخش دظامی

(  MI6 اطالعا  مرک ی امریکا و ) سازمان   CIA آدک ور، و 

سازمان عاسوسی خارعی اد  یس ومیرش 
292
قرار داصت، او را با   ، 

                                                 
292

بخش هفتم" ونیزمقاالت  -دیده شودمقاالت رادمرد،زیرعنوان "تاریخ سخن میگوید - 

دکتورمیرعبدالرحیم عزیز درپورتال افغان جرمن آنالین ومقاالت بروس ریچاردسن در مورد 

د در مورد سران ائتالف شمال ازجمله فهیم وداکترعبدهللا احمدشاه مسعود درهمین پورتال.رادمر

وسیاف وعطا ودوستم از قول گری شرون مدیر "سیا" مینویسد: در این اواخرکتابی بنام  

 First   In     استخبارات امریکا )  ویا برای نخست در داخل, توسط یک مامور سابق سازمان

امریکا بشمار  پر خواننده ترین کتاب ها در  سیا( بنام گری شرون نوشته شده است و یکی از
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میرود. کتاب  دارای مطالب  تازه ی از فعالیت های سیا در افغانستان   میباشد.  به روایت 

ً با تمام مهره های خورد و بزرگ سه دهه اخیر   شرون او در زمان ماموریتش در سیا تقریبا

د و مسعود خلیلی بمثابه "دوست های افغانستان دیدار  نموده و از احمد شاه مسعو تاریخ 

یکی از ویژه گی های عمده این کتاب آن است که نویسنده    آور شده است. نزدیک خود" یاد 

پولی سیا که در مدت ماموریتش به" رهبران" و فرماندهان ائتالف شمال  کتاب از کمک های 

دعا کرده است که تقریباً مقدار پن  دراین کتاب گری شرون ا  است,  کرده  به تفصیل یاد آور شده 

به" رهبران" و مسوولین ائتالف شمال وقت پرداخته است،  روز  40میلیون دالر را در مدت 

  بدین شرح :

 26انجینر عارف ) رئیس دفتر استخبارات ائتالف شمال( مبلغ پنجصد هزار دالر  در شب  -  

 , بازارک, پنجشیر 2001  سپتمبر 

  , بازارک, پنجشیر,2001سپتمبر  27ک میلیون دالر, به تاریخ قسیم فهیم, ی  - 

  ,  گلبهار 2001سپتمبر,  29سیاف, صد هزار دالر, به تاریخ   - 

 2هزار دالر به تاریخ  10,  و 2001اکتوبر,  1هزار دالر, به تاریخ  22انجینر عارف,  - 

  بازارک, پنجشیر, اکتوبر, 

 .اکتوبر, بازارک پنجشیر 7ر دالر, به تاریخ انجینر عارف, دوصدو پنجاه هزا - 

قسیم فهیم, یک میلیون و دوصد هزار دالر, داکتر عبدهللا, دوصدو پنجاه هزار دالر  به تاریخ   - 

 ., آستانه, پنجشیر2001اکتوبر   17

طا ع  عطا دوصدو پنجاه هزار دالر ) پول به فهیم داده شده است تا به قوماندان  قوماندان - 

 2001اکتوبر  17شود.(  به تاریخ  فرستاده 

داشت و هنوز هم مانند ُمجری مافیا به چشم میخورد. فهیم منحیث  فهیم کاله پکول کشمیری بسر 

مسعود، فرماندهی را بدست گرفته بود. او از طریق ترجمان برایم  زعیم ائتالف شمال، بعد از قتل 

ن کمک کنید، ما هردو برنده میشویم. اگر مساعی شما با م گفت:"اگر من به شما کمک کنم و 

بگیرد، نتای  مثبت خواهد داد." من گفتم:" هنوز شما  هردو طرف ما به طور مشترک صورت 

قیمت زنده گی خود بر من اعتماد کرده میتوانی؟"  از او پرسیدم : " آیا به “ چیزی ندیده اید؟ 

اریم." او خوب حرف میزد. دلیلی وجود ند وی گفت:" ما عسکر می باشیم و دیگر انتخابی 
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" تقدیس میکنند، پس دباید ما ازبیان قهرمانی ملیسطح " پرروئی تا 

پوصی  ایق در مورد کارهای مثبت امیر عبدالرحمن خان چ م حق

دمائیم  در حالیکه میدادیم در بارۀ اقداما  خ ودت بار امیر که بخاطر 

سرکوبی صورصهای داخ ی صور  گرعته بطور مبالغه آمی ی ق م زدش 

                                                                                                        
هوایی شما باید بمباران خود را  داشت که او مسوول مالی خود را آورده بود. فهیم گفت، قوای 

در اینجاها )تالقان وقندز ومزارشریف( تمرکز دهد تا به قوای ما اجازه داده شود که این شهر ها 

فهیم گفت تالقان “ بگرام خواهم رفت.  به تصرف درآوریم . بعداً من بطرف جنوب، بسوی را 

میباشد . و از طریق آن یک میدان هوایی برای قوایش بدسترس قرار میگیرد.  اولین هدف مهم 

تا زمانیکه شما “ با چشمان فرورفته مرا خوب بررسی کرد و گفت :  من پرسیدم و کابل ؟ فهیم 

درست سیاسی بود. آیا او صادق بود؟  این یک پاسخ” نخواهیم شد! اجازه ندهید ، ما داخل کابل 

 این یک سوال خیلی مهم بود. 

پاکستان من با شماری از رهبران پشتون مخالف طالبان صحبت نموده بودم، احساس  در 

در   CIA حامد کرزی بود، او یک آدم عصری و چند لسان میدانست . مرکز  برانگیز ترین شان 

قادر به متحد ساختن گروه های مختلف بود. بر  ، چون او اسالم آباد از او حمایت به عمل میاورد

پشتون که علیه طالبان بجنگد، نیاز داشتیم.  من هم تاثیر گذاشته بود ، ما برای ساختن قوتهاي 

قالین خاک افغانستان است(  وقت آن رسیده بود که درباره قیمت قالین صحبت شود)منظور از 

ضرورت داری ؟ فهیم گفت:  به چی ” » از ما چی میخواهی؟بیشتر از این :” من از فهیم پرسیدم 

اگر شما کمک کنید او  “ جنرال دوستم به سالح و مهمات بیشتر نظر به ما نیاز داردو افزود. “ 

توانمندي را دارد.  ما میدا نستیم که دوستم چنین “ مزار شریف را زود تر اشغال کرده میتواند. 

به مسؤول  بعداً رو ”  ن و میدان هوایی آنرا در تصرف درآورم،اگر من تالقا“ فهیم شروع کرد: 

من در ماه به سه میلیون دالر :” پولی خود کرد و در گوشش زمزمه کرد و بعداً ادامه داد 

میلیون دالر جهت راه اندازی عملیات  3شما “ امریکایی ضرورت خواهم داشت. من پرسیدم:  

” هینک و من منتظر پاسخ ماندیم، فهیم گفت:” ورید؟و اگر مزار شریف را بدست آ میخواهید 

” تمام عملیات! من در ماه به هفت میلیون دالر ضرورت خواهم داشت. اوه ! نه خیر، برای 

 Hank   فهیم حرف زد: درست است، موافقه شد. پن  میلیون دالر برای  سری تکان داد و بعداً با

فرا رسیدن ماه رمضان تسخیر کنی و تا زمانیکه از  تمام ماه. خودت باید مزار شریف را قبل 

“ بلی! :” فهیم گفت .” کابل توقف میکنی  اجازه دخول به پایتخت برایت داده نشده، بیرون 

بوجی های را که با میلیون ها دالر پر  زمانیکه فهیم و مسوول مالی اش از طیاره بیرون میرفتند 

تاریخ  http://www.esalat.org ) حمل کردند. شده بودند  با خود در موتر مرسد س ) بنز ( 

  سخن میگوید، بخش هفتم(
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صدش  و در سطح م ی تصویری بس خ ن و داهنجار از وی بدست  

ماي این استبداد هدعمند بودش و منجر به دادش ادد، ولی از اینکه اع

وحد  خاک های اعغادستان و ت کیم حاکمیت م ی گردیدش، از ذکر آن 

 دکا  صرف دظر میکنم  

 من با دقت در عم کرد امیر و صورش های ضد امیر به این 

دتیجه رسیدش ام که خی ی از کسادیکه ع یه امیر دوصته ادد، به اصطالح 

پرخون امیر  بغاوت ران را دیدش ادد، ولی دي سر صکستۀ صورصیان  و 

را هن امی که عساکر دولتی توسط صورصیان بخصوص در ه ارش 

   عا  مثل گوسفند سر بریدش صدش ادد، ددیدش ادد 

م مد تقی خاوری، یکی از م ققان ه ارش، در کتاب خود "مردم 

ه ارش و خراسان ب رگ" در مورد خ م قیام کنندگان ه ارش ع یه 

کر امیر عبدالرحمن خان به استناد سراج التواریخ وعین الوقایع عسا

    قیام کنندگان در مرح ۀ اوي باالی » ریاضی چنین مینویسد: 

است کاما  عسکری هجوم برددد، زیرا تمام اس  ه ایرا که از آدها 

. بعد از قتل عام محافظین، گرعته صدش بود، در آدجا حفاظت میکرددد

در اختیار شورشیان قرار گرفت و به دنبال آن تمام تمام ذخایر اسلحه 

عساکر و افراد مسلح افغان که در منطقه بود و باش داشتند سر 

«بریده شدند.
293
 

 

پیش از به قدر  رسیدن امیرعبدالرحمن خان، ماموران ب ند 

رتبه و والیان و حکام از مرک  تا والیا   در همدستی خان ها و م ک 

کیل دادش بوددد و برعان و ماي مردم و ها، دارش های  دزدی ت 

تاختند و آدچه بدست می آورددد میان خود تقسیم  مساعرین می
                                                 

293
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میکرددد  صکایت مردم از دست تجاوز به حقوق صان ب وش کس 

دمیرسید و بازخواست ری سراغ دمی د که بفریاد مردم گوش کند  راش 

از های مواصالتی پرخطر و دا امن وهیچکس را یارای مساعر  

صهری به صهری و یا از روستایی به صهری  دبود  دزدان و قطاع 

الطریقان در پس هر گردده و کوت ی کمین کردش بوددد و دست به 

تاراج مساعرین و امواي صان می ددد  در والیا  هیچ خان و اربابی از 

دولت مرک ی اطاعت دداصت وهر زمیندار  و مالکی در منطقۀ خود 

العنان خود بود  هرج و مرج و بی قادودی و امیر و س طان مط ق 

 دزدی ومار  همسای ان قادون عمومی بود 

هر » امیرعبدالرحمن خان در تاج التواریخ مینویسد: 

آخوند و مال، سرکردۀ هر طایفه و قلعه خود را پادشاه 

باالستقالل می دانستند و از مدت دو صد سال آزادی و 

ها را حکمرانان خودسری بیشتر از این آخوندها و مال

سابق افغانستان متعرض نشده بودند. میرهای ترکستان 

و میرهای هزاره و سرکرده های غلجائی بالنسبه از 

امرای افغانستان قوی تر بودند.  و تا زمانی که آنها 

حکمران بودند، پادشاه نمیتوانست در مملکت عدالت 

نماید. ظلم و تعدی این اشخاص از درجۀ تحمل گذشته 

. یکی از مزاحهای آنها این بود که سرهای مردها و بود

زنها را بریده بر روی ساج های آهن تافته میگذاشتند 

«که جست و خیز سرها را تماشا کنند.
294
 

این یاد آوری امیرعبدالرحمن خان، قساو   و سن دلی و تجاوز 

در  1996- 1992و عنایا  سران تنظیم های عهادی را در سالهای 
                                                 

294
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اعی میکند که برخی از تنظیم ها به تماصای رقص مردش ذهن ادسان تد

ها می د ستند و یا اعراد گروش مخالف خود را اسیر گرعته بر عرق آدها 

میخ های صش ادچه می کوبیددد و زدان مظ وم را بعد از تجاوز عنسی 

برآدها، پستان می بریددد و یا ادسان هایی مظ وم را عقط بخاطر ت فظ 

" در کورش های صع ه ور خ ت پ ی می "کرو " بجای "قرو 

ادداختند تا زددش بسوزدد و بدینطریق رعب و ترس و هیبت خود را در 

 دي باصندگان ستمدیدۀ کابل عاوداده کردش باصند 

هن امیکه امیرعبدالرحمن خان قندهار و هرا  را به کابل پیودد 

ش می د  سکه زدو داد،  پادصاش  اعغادستان صمردش می د که بنامش خطبه  

)سایۀ خدا( می صناختند و « ظل هللا»و روحادیت سنی صاش را بعنوان 

اطیعوا هللا و اطیعوا الرسوي و »اطاعت از اوامر پادصاش را مطابق آیۀ 

اولی االمر منکم" یک مک فیت دینی می مرددد، و مخالفت با اوامر 

صاش، مساوی مخالفت با امر خدا و رسوي او ت قی می ردید و متخ ف 

متمرد و بامی دامیدش صدش مستوعب اصد مجازا  بود  بنابرین آدهایی 

در سرکوبی قیامها و صورش ها، آدم  که امیرعبدالرحمن خان را

سفاک و خودری ی می صماردد، باید دقش روحادیت مس مان را در 

مجاز صمردن خون اع ادی و تاراج ومار  مردم و بردش کردن زن و 

 نمایند  عرزدد بغاوت ران عراموش د

باید خاطرد ان کرد که، اکثریت خون اع ادی های بی دظیر 

تاریخ درک ور های اسالمی، بر اثر خطابه ها و موعظه ها و 

 عتواهای آخوددها و مالهای معتبر و با دفوذ براش ادداخته صدش ادد 

اینها ام ب از دین ب یث وسی ۀ کسب اعتبار و امتیاز در دست اش  

برضد صورصها و قیامهای مردم استفادش کردش  دولت های برسر قدر 

 ادد   
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اینها هموارش  پیروان مذهب خود را مس مان و پیروان مذاهب 

دی ر را کاعر ق مداد کردش  و عنگ ع یه پیروان مذاهب دی ر را عهاد  

و ریختن خون صان را مباح و تاراج دارائی و بردش ساختن زن و 

و ثواب آخر  وادمود کردش داموس طرف مقابل را یک عمل م روع 

 ادد  

تاریخ اسالم  و منطقه بخصوص در عهد صفویه  در ایران 

ازاین عنگ ها و از این خون اع ادی ها که با هدایت و دستور مالها 

و آخوددهای مذاهب صیعه و سنی براش اعتادش ادد، بسیار بخاطر دارد  

صتعاي بدبختاده دستان رهبران مذهبی )صیعه و سنی( هر دو در ا

صورش های مردم ه ارش  و اقداما  سرکوب رادۀ امیرعبدالرحمن 

 خان دخیل و با خون مردم بی ناش رد ین است 

آقای م مد تقی خاوری به حوالۀ تاج التواریخ مینویسد که: 

"رهبران روحادی، عامل اص ی برای بسیج کردن دفوس سنی مذهب 

اددد که در آن ص یح اعغادستان بوددد  ع مای روحادی مذکور عتوایی د

بودن عهاد مقدس ضد صورصیان ذکر صدش بود  مالها هر روز بعد از 

ادای دماز در مساعد، در خطبه هایی که برای مردم میخوادددد، مردم 

را ع یه ه ارش ها ت ریک میکرددد "
295
 

البته امیر برای خاموش کردن صورش های م  ی عالوش بر 

مناطق اطراف دی  کمک دیروی سپاش دولتی از قوتهای قومی 

میخواست تا دولت را در خاموش کردن مای ه یاری کنند و عیوالهای 

م  ی هریک با دیروهای قومی خود در سرکوبی قیام آمادگی خود را 

به دولت د ان میداددد  چنادکه امیر در خاموش کردن صورش ه ارش 

 عا  که بسیار وسیع و گستردش بود از قوتهای قومی والیا  اطراف
                                                 

295
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ه ارش عا  این تقاضا را کرد در دتیجه بر عالوۀ سپاش دولتی، در 

ه ار دفر از قوتهای قومی از قندهار و عراش و هرا  و  40حدود 

میمنه و سمن ان و بدخ ان و پروان و م دی ومیرش دی  برای 

سر سرکوبی قیام کنندگان که از دظر امیر و روحادیون سنی مذهب "

ق مداد صدش بود، اصتراک ورزیددد  حرب" زمین بغاوت به حیثیت دارال

برای اطالع بی تر به سراج التواریخ، ع د سوم، قسمت اوي، قیام 

  ه ارش عا  دیدش صود  

 

هموطنان ع ی ی که از دسترسی به تاریخ واقعی ک ور م روم 

بودش اید، آیا کوتاش کردن دست دزدان و قطاع الطریقان و تضعیف یا 

و ارباب ها و بیگ های مستبد که ع  مکیدن دابودی خادها، میرها  

خون دهقان و مالدار و پی ه ور طایفۀ خود کار دی ری دداصتند، عمل 

دادرستی بود که امیر آدرا عم ی دمود؟  و آیا آوردن امنیت و ت قق 

عدالت بدون توسل به زور وخ ودت و دادیدش گرعتن خاطر خان  و 

است؟  از آدهایی که امیر را  مال  و روحادی در اعغادستان ممکن بودش

متهم به ظ م و استبداد و قساو  مینمایند میخواهم بپرسم که اگر صما 

بجای امیر می بودید، برای وحد  دوبارۀ اعغادستان و تأمین امنیت 

سرتاسری در ک ور چه میکردید؟  آیا با موعظه کردن میتوان 

عوای پادصاهی عیوداالن و روحادیون متنفذ و اربابادی را که هریک د

داصتند،  وادار به گذاصتن اس  ه بر زمین و همبست ی م ی دمود؟ 

 هرگ  ده؟  اما امیر اینکار را دی  میکرد ولی سودمند واقع دمی صد 

امیرعبدالرحمن خان، قبل از هر ل کرک ی با ارساي دامه ها و 

اعالمیه های توصیه آمی عنوادی هر یک از سران قومی و رهبران 

رصهای م  ی از آدها میخواست تا سالح برزمین گذاردد و مذهبی صو

با دولت از در بغاو  و یامی گری پیش دیایند و دولت را مجبور به 
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اعماي  زور و خ ودت دکنند، زیرا امیر میدادست که عنگ عواقب 

داگواری در پی دارد و م رکین این صورها عقط چند تن از عیودالن و 

و امتیازا  خود را از دست دادش ادد و  روحادیودی هستند که مسمتری

آدها برای ادتقام گیری از دولت اقوام خود را ع یه دولت ت ریک کردش 

ادد  امیر بعد از ارساي دامه ها به صورصیان منتظر میمادد تا عواب 

سران و رهبران صورش به وی باز گردد، ووقتی میدید که رهبران 

ستند و هنوز هم بر خر صورش حاضر به اطاعت از دولت مرک ی دی

مرور و زور خود سواردد، آد اش مجبور می د تا به قو  های مس ح 

 خود عرمان دهد تا به سرکوبی قیام کنندگان پرداخته صود  

امیر قبل از حم ه بر صورصیان ه ارۀ ارزگان ضمن دامه مفصل 

من از بسیار ممخواری برای صمایان » و تضرع آمی  اینطور دوصت: 

و شمایان هم روی خدا و قرآن خدا را ببنید، از جهل  مینویسم 

! و در د د سردار عبدالقدوس خان سالم کنید و سخن را به بگذرید

عنگ و عداي درسادید  واال اینکه پند من به دي صمایان عاگیر د ود،  

پس د د خدا و رسوي او گردن من خالص باصد  بعد از داصنودن این 

 که کل مس مادان برکفر و عصیان بغی سخن خطۀ مردم اعغادستان، ب

صما حکم خواهند کرد! چرا که در قرآن صریف همین آیه کریمه است  

مالیان قوم خود را بخواهید و قرآن را باز کنید که در باب بغی چقدر 

حکم سخت کردش است  همۀ ما مردم به قرآن ایمان آوردش ایم، خود را 

ف من گوص د صمایان د د، از عم ۀ بامی حساب دکنید  واال اگر حر

پس مضب خداودد عالم را خواهید دید که از چه قرار بازخواست دین 

م مدی را میکند؟ این چند ک مه را برای دلسوزی دوصتم، باقی خود 
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اختیار دیک و بد کردن را دارید  از خداودد میخواهم که صما را به راش 

«دیک هدایت کند  ادتها
296
 

وش، )دعو  به ص ح و درمیر آن امیر با استفادش ازاین صی

صم یر( که در سراج التواریخ )ع د سوم( دموده های عراوادی منعکس 

یاعته است، ده تنها مخالفان دولت خود را از میان برداصت و بقیه را 

تابع قدر  مرک ی ساخت، ب که اساس یک دظام قوی صاهی را پایه 

رش هایی از پوي گذاری دمود که در سرتا سر آن اگر مساعری با پ تا

عبور میکرد، کس عرئت گرعتن پوي او را دداصت 
297
مبار از قوي  

میرزا یعقوب ع ی خان خاعی دویسندۀ معاصر امیر روایت میکند که : 

صخص متهم به دزدی به دار ک یدش می د و کاروادهای تجارتی اگر  " 

پیدا و به تجار  مورد سرقت قرار می رعتند، امواي مسروقه کامالً 

ترد می ردید "مس
298
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297
داستانی معروفی است که دهقانی باخرش راهی کابل بود ودر بین راه  اندکی توقف کرد تا  - 

دمی بیاساید، چون خیلی خسته بود خوابش برد وخرش را دزد برد. دهقان از گم شدن خرش به 

امیر شکایت کرد. امیر گفت : بابا باید خواب نمیشدی تا خرت گم نمیشد دهقان جواب داد که  

م  اگر من خواب شوم، امیر بیدار است ونخواهد که خرم گم شود.امیر از این گفتۀ فکر میکرد

دهقان خوش شد وفرمانی نوشت وبه دهقان داد وگفت این فرمان را ببر به همان سنگی نصب 

کن که برآن تکیه کرده وبخواب رفته بودی.اگر تاسه روز خرت پیدا نشد دوباره نزد من بیا! 

ود که اگردر ظرف سه روز خر این مرد پیدا نشود، دمار از روزگار امیر در نامه نوشته ب

باشندگان  محل خواهد کشید. دهقان همان کار را کرد وروز سوم رفت دید خرش برکنا همان 

سنگ به میخی بسته است. بعد همین فرمان امیر را برسنگ نقر کردند که تا امروز آن محل به 

 سنگ نوشته معروف است.

298
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در هرصور  دباید عراموش کرد که، ک وری که امروز در 

عغراعیای عهان بنام اعغادستان یاد می ود،  ساخته و پرداختۀ امیر 

عبدالرحمن خان است که با چنگ و دددان آدرا از دابودی دجا  داد  

این امیرعبدالرحمن خان بود که با اتخاذ سیاست احتیاط آمی  توأم با 

در میان دو ابر قدر  رقیب استعماری یعنی روس ت اری و  تدبیر

اد  یس استعمارگر که یکی از صماي چنگ می ادداخت و هرچه به 

دستش می آمد مثل خرس گرسنه می ب عید )چنادکه مرو و پنجدش و آق 

تیپه و پامیر و میرش را ب عید( و دی ری از عنوب دهن باز کردش بود و 

دکرد، دست از دسیسه د رعت، پیکر تا پک بخش میهن را قور  

 پارش پارش و زخم خوردۀ میهن را از صر دصمنان خارعی و داخ ی 

 دجا  داد 

لودویک آدمک، اعغادستان صناس امریکائی موعودیت وبقای 

اعغادستان را مولود عوام ی از قبیل کوهستادی بودن سرزمین  و 

صتن  عرمان داصتن مردمان عن جو و رقابت روسیه و برتادیه، و دا

دوعنگ »روایان زیرک مثل  امیر عبدالرحمن خان  دادسته مینویسد: 

سهل است افغانستان  اد  یس، اد  یسها رابدین دکته م تفت دمود که:

تجربه را اشغال کرد، اما دشوار است آنرا نگهداشت و یا تخلیه کرد. 

برتادیه در اعغادستان صاید برای حکومت روسیه اددرزی بود، زیرا 

حکومت روسیه پالن حم ه به هندوستان را که از طرف عدش ای از 

صاحب منصبان روسی طرح صدش بود دپذیرعت  سیاست مبرم 

عرمادروایان اعغان ، ع وگیری از ادک اف وسایل ارتباط در اعغادستان 

بدان پیماده بودش است تا برای عساکر بی اده گان سهولتی میسرد ردد  

رمادروایان اعغان از تمدید قطار آهن به بتاسی از همین اددی ه ع

اعغادستان ممادعت مینموددد، زیرا چنین ارتباط است کاما  دعاعی 

 طبیعی مم کت را ضعیف میساخت 



 329                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

عامل دی ری که مادع تهاعم دیروی بی اده می ردید همادا 

رقابت بین روسیه وبرتادیه بود  تصرف وتم ک اعغادستان توسط یکی 

موقف برتادیه را درهند با خطرمواعه میکرد ویا از این دو قدر  یا 

باست کما  روسیه در آسیای مرک ی صدمه می د  هریک ازاین دو 

یا منطقۀ حایل -( Bufferقدر  مایل  بوددد اعغادستان را ب یث بفر)

بین دو امپراتوری صان بن ردد تا اینکه آدرا  -بین دوک ور متخاصم

این آرزو به همکاری مستتر تصرف وتم ک دمایند  لیکن عم ی صدن 

عرمادروایان اعغان م تاج بود  با ال اق به یکی از این دوقدر  

متجاسر، عرمادروایان اعغان میتوادستند هرگوده قراری را که بین آن 

 دوقدر  موعود باصد، برهم زدند 

یک منبع قدر  م ابه دی ر برای عرمادروایان اعغان، وعود 

درهندوستان بود  که بعضی ازاین ع ایر  قبایل وع ایر اعغان یا پتان

 ب الت دیمه آزاد در امتداد سرحد هند واعغان بود وباش داصتند  

آدمک در مقدمه کتاب خویش، به عامل مهم دی ری دی  اصارش 

اع ون برموقعیت عغراعیائی،رقابت بین روسیه :»کردش مین ارد 

مچنان وبرتادیه که یکی بخرچ آن دی ر دمیتوادست ع و رود، وه

مهار  اعغادها درعنگ های گوریاالئی،مهمترین عامل بقای م ی 

 اعغادستان، تردستی و مهار  عرمادروایان این سرزمین بودش است  

من عقیدش دارم که عرمادروایان اعغان، یک سیاست صعوری را 

ددباي میکرددد و این سیاستی بود که بار دخست توسط امیرعبدالرحمن 

پی ری ی گردید و مقدمۀ یک چنین سیاست بر  1890خان در اواخر 

این اددی ه استوار بود که همسایه های اعغادستان اساساً با این سرزمین 

خصومت وعداو  داصته و چ م به ال اق اراضی این مرز و بوم 

دوخته ادد  برای اینکه از سیاست متجاوز همسای ان ع وگیری صود، 

پایۀ سیاست مبارز اتکا  امیر عبدالرحمن خان اعغادستان را بریک

بخود و سیاست تجرید مط ق بنا دهاد و در عین زمان از یک سیاست 
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متوازدی که ع ار یک قدر  را توسط قدر  دی رعاطل سازد، متکی 

ساخت  برای اینکه بدین سیاست به پیروزی عامه عمل بپوصادد، 

ن عرمادروایان اعغان م تاط بوددد که یکی ازاین دوهمسایه را ع یه آ

« دی ر ت ریک دکنند 
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آنهایی که بر ضد امیرآهنین، مقاله و کتاب نوشته اند، باید 

فراموش نکنند که این امیرعبدالرحمن خان بود که برای نخستین بار 

اولین امیرعبدالرحمن خان کشور را بسوی مدرنیزه کردن سوق داد. 

ق شاهی است که افغانستان را در شاهراه تکنالوژی معاصر، از طری

بکار اندازی اولین کارخانۀ تولیدی وسایل حربی و دیگر صنایع قرار 

در این کارخانه عالوه بر شعبۀ ساخت و ساز وسایل حربی مثل:   داد.

تفنگ و شمشیر و کارتوس و توپ و گلوله های توپ و هاوان، 

بوت سازی،  ،صابون سازی، شمع سازیبخش های دیگری چون: 

امیر به جلب  ی وغیره تولیده میشد.دباغی و تهیه لباس های عسکر

، چاپ و تروی  سیستم ین صنعتی، مواصالتمتخصصن ها و سیتکنی

آیا این نمود. میتوجه خاص مبذول زراعت عصری  ومخابرات 

 کارهای امیر قابل یادآوری و تحسین نیست؟

کسادیکه از امیر بدگوئی میکنند، می باید به این دکته توعه کنند 

آبدا  تاریخی قابل ذکر اعغادستان، مربوط به  که همه عمرادا  و

عصر امیر عبدالرحمن خان است  عناب آصف آهنگ، یکی از 

اعضای م روطیت سوم و از آگاهان تاریخ ک ور، در مورد امیر 

عبدالرحمن خان بمن اظهار کرد: دراعغادستان هیچیک از صاهان و 

ت   تمام بنا ها امیران به اددازۀ امیر عبدالرحمن خان آبادی دکردش اس
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و آبدا  با صکوش تاریخی در اعغادستان، م صوي ع ق وعالقمندی 

 امیرعبدالرحمن خان، امیر حبیب هللا خان و امیر امان هللا می باصند 

آقای آهنگ گفت که از تعمیرا  دولتی گرعته تا عادش ها و حتی 

درختان دو طرعۀ سرکها یادگاری از توعه و تالش این سه امیر به 

مار وطن ما اعغادستان است  قبل از امیر عبدالرحمن خان هیچ صاش اع

و امیری بمنظور آبادی وعمران و بجا گذاصتن یادگارهای تاریخی 

خ تی بر روی خ تی د ذاصته ادد  و تمام عمر خود را به عن ها و 

زد و خوردهای ذا  البینی سپری کردش ادد  ادارۀ سرتا سری اصالً 

داصت  امیرعبدالرحمن خان اعغادستان تکه تکه و در اعغادستان وعود د

چهار پارچه را دوبارش باهم وصل کرد و از آن یک ک ور واحد و 

 یک پارچه ساخت 

وقتی ادسان کتاب تاج التواریخ را مطالعه میکند، م اهدش مینماید 

در مد  پاد دش ساي  1894تا  1880که امیر عبدالرحمن خان از 

عنگ و ل کرک ی برای سرکوبی  س طنت خود، پیوسته مصروف

قیامها و صورش های بودش است که در اکثر والیا  ک ور برضد او 

براش اعتادش بود و بغیر از سرکوبی صورصیان هیچ کار دی ری دداصته 

 است، چنادکه خود مینویسد:

".... نخستین کار من این بود که قطاع الطریقان و سارقین را  

لی را تمام نمایم. اذعان مینمایم که این و ابنای کاذب و پادشاهان جع

کار آسانی نبود، زیرا پانزده سال جنگ کردم تا اینها آخر االمر به 

" من اطاعت نمودند.
300
   

ولی امیر درعین حالی که مصروف خاموش کردن صورصها و 

بغاو  های مردم بود، دست به اقداما  مدردی ش کردن ک ور دی  زد  
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دی )ماصینخاده کابل( و احداث عادش ها و تأسیس کارخاده عا  تولی

سرک های ب رگ که مرک  را با والیا  قندهار و هرا  و ب خ و 

عالي آباد و پ اور وصل میکرد و ساختن کاروادسرها برای مساعرین 

و تأمین امنیت راش های کاروان رو از کار های مهم امیر درهمین 

 ه ها امیر به ساختن سالهای حکومت او بود  در په وی  تمام این م غ

عمارا  مج ل و باصکوهی در کابل و والیا  دست زد که امروز از 

بهترین دموده های معماری آدروزگار و بیاد ر ذوق و س یقۀ عالی 

صخص امیر میباصد  ارگ س طنتی و عمارا   داخل آن از قبیل کوتی 

سالمخاده و قصر دلک ا و کوتی بامچه و قصر باغ باال و قصر 

ر و میرش از یادگارهای باصکوش همین ساي های س طنت امیر زرد ا

 است 

مبار دی  از عمراداتی که توسط امیر در مرک  و والیا  ک ور 

درهمین سالها ساخته صدش ادد یاد کردش مینویسد: ارگ کابل، گ ستان 

سرای که مقابل مقبرش موعودۀ امیر موقعیت داصت، قصر بوستان 

یر )که بعداً والیت کابل در آن قرار سرای، عمار  مهمادخاده ام

برج صهر آرا، سالم خاده، کوتی بامچه، مهتاب ق عه که بنام  گرعت(

قصر م که مسمی بود  عمار  باغ چرم ری، عمار  سرای ع یا که 

بعد ها حریق گردید  گنبد کوتوالی )که بعداً بجای آن خیبر رستورادت 

ر باغ باال ، سالمخادۀ اعمار گردید(، مسجد عیدگاش، مسجد صاهی، قص

پغمان، مهتاب ق عه، قصر قدیم چه ستون، همچنین عمار  زرد ار 

درهرا ، عمار  عهان آرا و باغ عهان دما در تاصقرمان )خ م(، 

قصرصاهی عالي آباد، عمار  من لباغ قندهار و یک عدش پل ها و 

ق  ه های دظامی در کابل و خوست و دش دادی ]م ارصریف[ و هرا  

 ومیرش
301
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آقای ولی احمد دوری که پدرش یکی از من ی های دربار امیر 

حبیب هللا سراج الم ت بودش و اکثر کارهای امیر را از زبان پدر 

خویش صنیدش است، عالوش بر ذکر عمارا  تاریخی عوق الذکر از 

 سایر کارهای امیر چنین یاد میکند:

عم ه  * اعمار پل های بی مار بر رودخاده های اعغادستان از

چهار پل ب رگ بر رودخادۀ کابل در خود پایتخت: پل م مود خان، 

 پل باغ عمومی، پل صاش دو صم یرش،  و پل های دی ر باالی دریا های 

 اعغادستان 

* اولین عادۀ ب رگی که در کابل برای دخستین بار با مرس 

درختان پ ه خاده در دو طرعش اعمار گردید در زمان همین پادصاش 

  این عادۀ از چهار راهی صدار  صروع و در برج معروف میباصد

صهرآرا ختم می د  از زبان پدرم مرحوم میرزا س طان احمد خان که 

در روز اعتتاح این عادش حضور داصت صنیدش ام که خود امیر 

عبدالرحمن خان در هن ام اعتتاح این عادش ت ریف آورددد و با هر یک 

این عادش را ساخته بوددد مصاع ه  از کارکنان و عم ه و عع ه ایکه

دمودش و عادش را اعتتاح کرددد   بعد از مراسم اعتتاح دستادش را بطرف 

خداوددا، پروردگارا تو مارا یاری »آسمان ب ند کردش چنین دعا دمود: 

رسان و کمک کن که عادش های بی مار دی ری در پایتخت و در 

تو این وطن را به حفظ صهرهای ب رگ وطن خود آباد کنیم   خداوددا 

 «خود د اش کن و بما توعیق عنایت کن که آبادش بسازیم  آمین

* برای بار اوي یک چاپخادۀ عصری در آد مان وارد کابل صد 

و بعد از مد  کمی به ععالیت آمار دمود  چون امیر عبدالرحمن خان 

بسیار آرزو داصت که مردمش صاحب عرهنگ مطالعه و خواددن 

 مندان و دویسندگان را ت ویق دمود تا بنویسند و در صودد همه داد

مد  س طنت او بی ترین کتاب ت ریر، ترعمه و طبع گردیدش است که 

این هم یکی از اعتخارا  این پادصاش میباصد  من در یکی از آثار زددش 
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یاد پوهادد عبداالحمد عاوید رئیس پوهنتون کابل خواددش بودم که در 

لرحمن خان بی تر از دوصد عنوان کتاب زمان س طنت امیر عبدا

 چاپ صدش بود 

* ترتیب دظامنامه ها و قوادین عدید برای سازماددهی مجدد 

» دولت: بصور  عاعل قادودی را برای رودد بهتر امور قضایی بنام 

برای بهتر صدن امور ادارا  حکام  و   -توصیح دمود « اساس القضاة 

را « ستورالعمل حکام و ضباطد»دائب ال کومه ها قادودی به دام 

برای کنتروي حسابا  دولت و عاید و   -مرعی االعرا قرار داد 

را در دسترس م اسبین « صهاب ال ساب» مصرف، رساله ای بنام 

دعاتر مالیا  و مستوعیت ها قرار داد   الی ۀ وظایف پولیس مم کت 

عرا را که در آن زمان کوتوالی دامیدش می د ترتیب دادش به منصۀ ا

قرار داد   برای بار دخست قادودی برای صدور پاسپور  وضع دمود   

تا آد مان در اعغادستان پاسپور  وعود دداصت  توصیح قادون 

پاسپور  و بوعود آوردن پاسپور  برای اتباع اعغادستان خود گویای 

 آزادی و تمامیت ک ور میباصد 

ر امیر * اساس پوسته در اعغادستان برای دخستین بار در عص

صیرع ی خان مرحوم دهادش صدش بود، ولی در زمان امیر عبدالرحمن 

خان مغفور به سیستم پوستۀ اعغادستان هم توعه بسیار عدی مبذوي صد 

و دعاتر پوستی در سر تا سر اعغادستان اعمار و اعتتاح گردید  اولین 

تکت پوسته در زمان این پادصاش با د ان م راب و منبر که به اثر 

ت خودش تهیه صدش بود به بازار پوستی عرضه گردید  م راب و هدای

منبر گفتم باید اضاعه کنم که در تاریخ اعغادستان برای اولین بار اوراق 

رسمی مکاتبا  دولتی هم در وقت همین پادصاش و بر اثر هدایت او 

م ین با د ان م راب و منبر گردید  حاال میتوان استنباط دمود که چه 

نی در کار بود که چرخ های دولت و مم کت را به حرکت ادارۀ آهنی
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آورد و از اتالف وقت، سهل اد اری در وظیفه، عساد اداری، مبن و 

خیادت ع وگیری دماید "
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آقای رحمت آریا درمقالتی که به ارتباط امیر عبدالرحمن خان     

 Afghanistan: Past and Presentدوصته بجوالۀ کتاب ت قیقی ایکه زیر دام 

 در)الس ادج س( امریکا به چاپ رسیدش مین ارد: 2007درساي  

موصوف طی   :(1901تا  1880) امیرعبدالرحمن خان ،امیر آهنین "

ساي زعامت خویش با سعی و تالش عراوان توادست تا اساس مدردی ش صدن  21

قدر  صاهی خود در ک وری بنیاد  ۀتوأم با کنتروي و گسترش حیطرا  وطنش

خط ک ی صدش بود   ماید که مرز های آن به وسی ه دو ابر قدر  ت میالً گذاری د

وقت خود را صرف ایجاد یک دولت مدرن  امیرعبدالرحمن خان تمام ادرژی و

  کرد در اعغادستان

است کام ارضی ک ورش را از سه طریق  تمامیتامیر عبدالرحمن خان 

توادست تمام  ی اعدام،حت س ای صدید با تطبیق: وی متعاقب احراز قدر   بخ ید

دیروهای یامی، متمرد و مرک  گری  را سرکوب دماید  امیرعبدالرحمن از طریق 

 کمر دیرومند ترین مرک  اقوام پښتون را درهم صکستادد  خ جي پالیسی داق ین

 ادتقايق یها یکی از رقبا و دصمنان سرسخت امیر بوددد؛ امیر از طر )م جی(

که    مرک ی به صماي کوهپایه های هندوکشاعباری آدها از عنوب و صف ا

 ، توادست این دژ مقاوم را ضعیف سازد  سربود عمدتأ ساحا  میر پښتون د ین

و عای آدرا به سیستم  صکستهقومی قدیم را درهم  ات ادادجام امیر توادست دژهای 

والیان دارای دیروی دظامی قوی ساحوی بوددد که  بسپارد  تی ولمرک ی د ۀتاز

قسمت عمع آوری مالیا  و کوبیدن یامیان و  در و ک  ادارش می صددداز مر

 معاددین دولت مرک ی سعی میکرددد 

امیرعبدالرحمن خان تمام والیان ک ور را از طریق سیستم استخباراتی  

خی ی مست کم  و مؤثر از د دیک زیر کنتروي خود داصت  در زمان 

 دابودیقومی به  -ا  م  یحکوم که سیستم قدیمی امیرعبدالرحمن خان بود

                                                 
302

تاریخ ساز وطن، ارج باید به بزرگان وان "افغان جرمن آنالین، مقالۀ آقای نوری زیرعن - 

 2011فبروی !" گذاشت
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از طریق همین سیستم بود که اقوام از مرز های اداری قومی  واقع  در و گرایید

 دولت وارد م وطهدر قدر  مرک ی  عدید ت ت سیستم خود بیرون آمدش و در

"ستد گرددد  عرصه داد و
303
   

 

 چه کسی امیر را، به صفت امیر آهنین خواند؟

بردم که دخستین اروپائی ایکه امیر باالخرش من به این راز پی   

فرانک عبدالرحمن خان را به  صفت امیر آهنین دامیدش است همان 

اد  یس بودش است  "عرادک  ای  مارتین" اد  یس، سر ادجنیر  مارتین

( مد  صش ساي در عهد امیر 1903-1895ماصینخادۀ کابل )

ب یث عبدالرحمن خان و مد  دو ساي در عهد امیر حبیب هللا خان 

سر ادجنیر ماصین خادۀ کابل کار کردش و در دربار امیر عبدالرحمن 

خان و پسرش امیر حبیب هللا خان  از ع   و قرب زیادی برخوردار 

بود  او از د دیک با امیر و خوی و خص ت وی آصنائی داصته است  

 این صخص بعد از بازگ ت به لندن کتابی بنام:

  by:Frank A. Martin. London.1907 Under The Absolute Amir)  

دوصت 
304
  

عرادک مارتین، در عصل دوم کتابش در مورد امیرعبدالرحمن 

امیر عبدالرحمن خان، یک شخصیت استثنائی و خان می دویسد: " 

الیق و چنان کسی بود که تمام وقت و توجه خود را به کاری که باید 

از زمان تمام میکرد، با خوشی وقف کرده بود. همان کاری که 

برخاستن از بستر خواب تا دوباره رفتن به بستر خواب دوام داشت. 

                                                 
303  -  Afghanistan: Past and Present /Comprised ofAfghanistan;p.20 

 در الس انجلس امریکا نوشته شده است.)آریا(  2007این اثر تحقیقی در سال 
304

عنوان "دپوالدی این کتاب باالحره توسط نویسنده گرانقدر افغان معصوم هوتک تحت  - 

از  2004امیر تر سیوری الندی")زیرسایۀ امیر آهنین( بزبان پشتو ترجمه شده که درسال 

 سوی مرکز انتشاراتی دانش به چاپ رسده است. 
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با اینهم به تمام کارها رسیدگی کرده نمیتوانست. زیرا نبود پرسونل 

"با مسئولیت وقت زیاد امیر را ضایع میکرد.
305
 

و درعای دی ر مینویسد: " امیر صخص پرکاری بود  تمام دامه 

و تا همه را عواب دمیداد دمی خوابید   های که به او میرسید، میخوادد

امیر هر صب تا چهار صبح کار میکرد و بعد به بستر خواب میرعت  

به این رئی دمی د که چه کارهای دی ری زیر دستش است  هر روز 

صبح همینکه لباس به تن میکرد، مردم ب ضورش می صتاعتند و یا 

ودن برایش صکایت های خود را می صنوادددد  یا برای م کمه دم

آوردش می ددد و همچنین از اطراف و اکناف مم کت دمایندگان اقوام و 

طوایف را ب ضور می پذیرعت و به صکایا  آدها گوش میداد  تا وقتی 

یک کار را تمام دمیکرد به کار دی ری دمی پدراخت  سعی میکرد 

کارهای هر روز را در همان روز به پایان برسادد 
306
  

میر بعد از سفر پسرش سردار دصرهللا خان به مارتین مینویسد: ا

بسیار مأیوس و داراضی بود  این سفر  1895اد  ستان در ساي 

بمنظور اع ام یک دمایندش اعغان به دربار لندن صور  گرعته بود  از 

آن تاریخ ببعد که اد  یس تقاضای امیر را برای ارتباط مستقیم با لندن 

  یسها تغییر دمود  هرکس که این رد کرد، احساسا  امیر دسبت به اد

حالت را در دربار م اهدش میکرد باید وضعیت خود را با اوضاع 

درست میکرد  سردار م مدعمر)پسر امیر( به برادر اددر خود 

سردار امین هللا می فت: احتیاط کو که ب ضور امیر صاحب با بوتهای 

                                                 

305
دپوالدی امیر تر سیوری الندی، فرانک.ای. مارتین،ترجمه پشتواز محمدمعصوم - 

 77ص  2004هوتک،طبع 
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امیر  اد ری ی دروی و هیچ وده لباس اد ری ی بتن دکنی! همچنان

را دامه های ویسرای هند دی  سخت ردجاددش بود که در آن  امیر را 

صریک دادسته بود و 1897در صورش مردم اپریدی در آگست ساي 

به امیر بطور واضح دوصته بود که تکرار این صورش ها به از دست 

دادن تاج و تخت امیر تمام خواهد صد  در دامه ای به امیر خاطرد ان 

و ععالیتهای مالدجم الدین آخندزادش را درمیان قبایل صدش بود تا ع 

ب یرد "
 307

 

 –بدینسان میتوان گفت که مارتین از اوضاع و احواي سیاسی 

اعتماعی و ت تت و پراکندگی عغراعیائی اعغادستان بخوبی آگاهی 

داصته است و باالخرش می دادسته است که سر و سامان دادن و به هم 

ازهم پاصیدش باصندگان و قبایل سرکش و پیوستن دوبارۀ این ک ور 

یامی، بدون ارادۀ آهنین یک مرد مصمم و قاطع مثل امیرعبدالرحمن 

خان، کاربسیار م کل و حتی داممکن بودش است  به همین سبب او را 

 خواددش است امیر آهنین به این لقب 

( یکی از سیاستمداران 1929 -1852سروالنتین چیروي )

بدالرحمن خان در مورد امیر می دویسد:" اد  یس معاصر امیرع

عالوه برعقل و استعداد مهمترین وسی ۀ موثر امیرعبدالرحمن خان 

ذاتی او، قشون نیرومند او بود که خود آنها را تربیت کرده بود و 

خودش دایماً مواظب آنها بود، حتی پرداخت حقوق و مقرری آنها هم 

امیرعبدالرحمن خان  در کار  تحت مراقبت خود او انجام میگرفت.

عقط یک دقص وعود داصت و آن این بود که در زمان حیاتش قدر  و 

دفوذ در یک دفر تمرک  یاعته بود و آن یک دفرهم صخص امیر بود  

، عقط او بود که امیرعبدالرحمن خان بزرگترین رجال عصر خود بود
                                                 

307
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توادست دست اش حکومت اعغادستان را که خود موعد آن بود 

ب ردادد "
308

 

مبار ب والۀ سراج التواریخ از قوي امیر بجواب مال م ک عالم 

صرف همت ما در ترقی م ت و ترویج صریعت است  تا »    می وید: 

چه اددازش زدان مس مان مستور گردیدش و عاسقان و دزدان ترک اعماي 

صنیعه کردش ادد که در تمام مم کت از بیم سیاست، کسی توان اقدام به 

رد  مجازا  صرعی به عتوای ع ما و عنایا  دولتی به امر خالعی ددا

عقوبت و یاسا و یا عفو و مواسا  بعمل می آید    از صنیدن عرض و 

داد گوش دبسته ایم، ما در حفظ امادت الهی که بار س طنت و حراست 

عرض و داموس رعیت است کوصیدش زحمت را راحت می پنداریم  

ماید مست ق مضب کردگار هرکه بدخواهی دسبت به دولت و م ت د

«است و به امر کتاب خون و ماي چنین صخصی حالي خواهد بود 
309
 

 

 جهان بینی ومیهن دوستی امیرعبدالرحمن خان:

عهان بینی امیر، قسماً ادعکاس ذهنیت مذهبی و دینی او است و 

ً بازتاب دهندۀ چ م دیدها و اطالعا  او از پی رعت ک ورهای  قسما

می که در عهان بینی امیر ع ب توعه میکند، اروپائی است  چی  مه

عدم تعصب او دسبت به همه گروش های اعتماعی و پیروان همه ادیان 

 ومذاهب وحتی آدهای که هیچ دینی دداردد، میباصد 

امیر معتقد بود که پادصاهی از عادب خداودد به او دادش صدش است 

هدۀ او و حفاظت این ک ور از دست کفار و هرج و مرج داخ ی برع
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گذاصته صدش است  از همین ل اظ روحادیت مس مان و بتیع او صاش را 

سایۀ خدا می مرد و اطاعت از اوامر صاش را، اطاعت از اوامر خدا و 

رسوي او میدادست وعدم اطاعت از صاش را برابر تمرد از امر خدا 

دادسته متمردین را ب د  سرکوب و توبیخ میکرد  بنابرین امیر 

آدقدر اختیار دارد تا هرکاری که برای تامین این اهداف  تصور میکرد

الزم باصد اعرا کند و دباید هیچکس وهیچ چی ی صالحیت او را 

م دود سازد   با چنین تصور وچنین ذهنیتی او سردوصت مردم را در 

 عغراعیای اعغادستان رقم می د 

امیر در تاج التواریخ می وید: " سالطین به ممالک خود "ظل 

" هستند  خوش بختی و حیا  و مما  رعایای آدها یا مستقیماً یا به هللا

توسط وزراء صان در کف اقتدار ]او[ میباصد، ولی همی ه در خاطر 

داصته باصند، چنادکه قادر مط ق پادصاش پادصاهان است و سالطین 

دواب او می باصند، مترصد است که با تمام مخ وقا  او در مالطفت 

در لون )ردگ( آدها تفاوتی بدهد، خواش سیاش باصند،  وعدي بدون اینکه

یا سفید یا قرم )سرخ( و دارای هر دینی باصند، خواش مس مان یا 

عیسوی یا یهودی یا هندو و یا بودا]ئی[ یا آدهایی که در هستی خداودد 

هم قایل دیستند، بالسویه رعتار دمایند و به این دلیل پاصاهان باید بی 

ند، بدون مالحظۀ اینکه م ت یا دین آدها چه چی  مرضاده س وک دمای

است  حقوق و امتیازا  اصخاصی که مستخدم آدها می ودد یا در 

مم کت آدها سکودت اختیار می دمایند بالسویه مرعی بداردد، مثل 

اینکه  رعایای خودصان بودش باصند تا از آثار پادصاش قادر مط ق که در 

ي خود قرار دادش  پیروی کردش امورا   ددیوی آدها را مظهر عال

 باصند 
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از سوی دی ر امیر سپردن کاررا به اهل ع م و صاحب تجربه و 

اصخاص الیق توصیه میکند و بر اهمیت اصخاص عالم و زیرک و 

 آزمودش تأکید مینماید 

در هر دولتی در تاج التواریخ از قوي امیر میخوادیم: "  

بیشتر که اشخاص عالم و مجرب و زیرک و کارآمد 

وجود داشته باشد، ترقی و نشونمای آن دولت بیشتر 

و به همین دلیل دوي، اصخاص با کفایت را خواهد بود. 

مستخدم دمودش وعود آدها را مغتنم میدادند   این عجب 

است که ما همه در ک ف قباحت دی ران و دیدن 

م سنا  خود خی ی صایق هستیم، ولی از دیدن قبایح خود 

ن صرف دظر داریم  صخصی که به و م سنا  دی را

دقت و توعه رویۀ حالیۀ مم کت و س طنت های متعددش 

را در دظر داصته باصد میتوادد به سهولت بخود مدلل 

دارد  من اعتخار دارم به اینکه اظهار دمایم اصخاصی در 

دولت من مستخدم صدش ادد که دسبت به د دیک ترین اقوام 

ش ادد و این مقاما  : خودم به مقاما  عالی تر دایل صد

ریاست دارالد اء  و ریاست امور عسکریه و ریاست 

ادارۀ استیفا و ریاست ادارۀ مالیا  و طبابت صخصی من 

در و خادوادش ام می باصد   و این عقرش ثابت مینماید که 

نظر من قابلیت و کفایت بیش از حقوق وابستگی و 

"دوستی شخصی، ارزش دارد.
310
 

 

 طر صیانت افغانستان:یک ملیون عسکر بخا
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امیر از ترقی و پی رعت سایر م ل آگاش است و از اینکه 

اعغادستان مثل ک ورهای پی رعته، دیست و خطر ب عیدن آن از سوی 

دو قدر  استعماری وقت زیاد حس می د، پری ان و داراحت است  او 

در تاج التواریخ اذعان میدارد که: هرچه بی تر می بینم که سایر م ل 

دیان چ وده بسرعت رو به ترقی میرودد، خواب و استراحت من و ا

کمتر می ود  تمام وقت متفکرم در اینکه چ وده خواهم توادست 

افغانستان، مم کت خودم را م اعظت دمایم، زیرا که مالحظه می کنم 

به منزلۀ گوسفند بیچاره ایست که از یک طرف شیری و از جانب 

نگاه میکند و حاضرند که به  دیگر خرس مهیبی به او تند)تیز(

 نخستین موقعی که به دست آنها بیاید او را بلع نمایند.
311
  

 

درعای دی ری امیرراعع به موقعیت اعغادستان درمیان دوقدر  

اعغادستان، بجهت م اعظت خود »استعماری روس واد  یس می وید:

البد است که به یکی ازدوي همسایه برای م فوظ بودن از تخطی آن 

ری تکیه دماید ولی صخصی که پاهای خود را بردوک تی ب ذارد دی 

که از رودخاده عبوردماید داچار مرق خواهد صد لهذا باید ازین 

دوک تی هریکی را سالمترمیدادد در آن بایستد ولیکن عهتی]دلی ی[ هم 

ددارد که چون یک ک تی را منتخب دمودش سوارصد آن ک تی دی ر را 

ل وم پیدا کند دولت کوچکی مثل اعغادستان  هدف گ وله کند م رآدکه

که بمن لۀ گوسفندی در میان دو صیر یا داده گندمی میان دو آسیا واقع 

صدش است چ وده می توادد وسط دوصیر سالم بمادد یا بین دو سنگ درم 

د ود؟ این امرکماي اهمیت را دارد که باید یکی از دو همسایه خویش 
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او را از تخطی آن همسایه از او همراهی)حمایت( دماید و

«دی رم اعظت دماید 
 312

  

امیر بخاطر حفظ اعغادستان از خطر دوي خارعی در دظر داصت 

تا اردوی اعغادستان را به یک می یون عسکر ارتقا دهد و می وید: 

"یک میلیون اشخاص جنگی به جهت محافظت افغانستان از تخطیات 

مرد جنگی افغانستان  دول خارج کفایت میکند. با داشتن این تعداد

"نباید دیگر از معظم ترین دول دنیا واهمه داشته باشد.
313
 

برای حصوي این مط ب ترتیب های که من در اعرای آن »

ساعی میباصم اینست که برای تدارک زمان عنگ هرتوپ عدید 

مرموبی باید پادصد عدد گ وله و هرتفنگ خ ینه داری و هنری 

باید مهیا داصته باصد  این مقدار  مارتینی، پنج ه ار عدد کارتوس

 اس  ه وقورخاده به عهت یک می یون سپاش کاعی است 

این سپاش را به دوقسم منقسم دمودش ام، یعنی سیصده ار دفر 

ل کر دظامی وهفتصد ه ار دفر ل کر داوط ب و ردیف، ولی این 

ل کر ردیف باید خوب تربیت صدش و م ق دمودش باصند  عالوش بر 

یه، آذوقه به عهت خوراک ل کر م بور که کفایت سه ساله ادوا  حرب

آدها را بنماید، در ادبارهای خود مم کت در صور  ل وم حاضر باصد 

و دی  عیل و صتر و اسپ و یابو و قاطر و سایر حیوادا  بارکش، از 

برای رعع ضرور  ل کر در خود اعغادستان، در دست کرایه کش ها 

می باصد، و در حقیقت به عهت اکثر و مالهای بارکش دولتی حاضر 

دوي معظمه خی ی م کل است که برای حرکت دادن عساکر خود از 
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دقطه ئی به دقطه دی ر تمام اسباب حمل و دقل را بقدر کفایت خود 

ً این اصکاي بالنسبه به خاطر ]آمادش دمودن[ آدم  داصته باصند و واقعا

ولی حمد میکنم برای عنگ یا مس ح دمودن ل کر خی ی بی تر است، 

خدای را که اعغادها چنان مردمان قوی وص یح الم اج و توادایی 

هستند که برکوش های مم کت خود به تندی اسپ میتوادند باال برودد، 

درحالتی که تفنگ و ع نگ و چادر و خوراکه چند روزش خود را هم 

به دوش داصته باصند، لهذا تعداد خی ی معدودی از حیوادا  بارکش به 

هت عمعیت زیادی الزم است "ع
314
 

امیر یکی از راش های صیادت اعغادستان را ات اد و اتفاق مردم 

)ات اد( می توادد اعغادستان را دولت اتفاق آن میدادد و می وید: " عقط 

ب رگی بنماید  تمام خادوادش های س طنتی و اددی مم کت باید یکدي و 

م اعظت دمایند  از یک عهت وهم خیاي بودش باصند تا وطن خود را 

طفولیت تا این ساعت روزی دبودش است که  قدری از تاریخ مم کتی 

یا م تی را خودم دخواددش باصم یا دی ری به عهت من دخواددش باصد  از 

مطالعه تمام این تواریخ همین یک دتیجه را استنباط مینمایم که باعث 

ً مس مادان م رق زمین، د فاق و ادقراض اکثر س طنت ها مخصوصا

د اعا  داخ ی بودش است  از اخالف و م ت خود خواهش مینمایم که 

در پی رعت مم کت و وطن خود یک دي و یک عهت بودش باصند و در 

باب این تدبیر اتفاق بر اثر دقش قدم من پیروی دمایند و باید همان 

اصوي را مرکوز خاطر خود داصته باصند که من به موعب آن رعتار 

ادوادۀ س طنتی و اعیان و سرکردش هایی را که در دمودش اع اء خ

هندوستان و روسیه و ایران مهاعر  دمودش بوددد به اطراف خود 
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عمع دمودم و از این اقدام مهرباداده آدهارا از آن حالت عداو  به 

حالت م بت برگردادیدم    "
315
  

امیر می وید: "دصی ت دی ری که باید به عهت پسرها و اخالعم 

ین است که وعود هر دولت و دوام آن بی تر در دست رعایا ب ذارم ا

میباصد  لهذا پسرها و اخالعم باید روز و صب به عهت آسودگی و 

خوصی و رعاهیت رعایای خود ساعی باصند  اگر اهالی مم کت متموي 

باصند، مم کت متموي است، اگر رعایا آسودش باصند، دولت آسودش 

اصند، اصخاص سیاسی دان و وزراء است  اگر رعایا با ع م وعاقل ب

س طنت که سفینۀ دولت را به راش می بردد چون از خود رعایا منتخب 

می ودد و دمایندۀ خیاال  )آرزوهای( مردم می باصند، صایسته تر 

خواهند بود "
316
 

امیر دیا  ق بی خود را برای رعاش و ترقی وطنش چنین بیان 

در زمان حیات خودم به  :" از خداوند مسئلت مینمایم که اگرمیکند

این آرزوی بزرگ نایل نشوم که راه های آهن بسازم و تلگراف و 

کشتیهای بخار متداول نمایم و معدن مفتوح کرده و بانک ها را دایر 

نموده و بلیت)تکت( های بانکی را رواج داده و سیاحان و اهل 

و سایر  ثروت را از تمام نقاط دنیا به افغانستان خوانده و درالعلوم ها

مؤسسات جدیده را در افغانستان دایر نمایم، پسر و اخالفم این 

آرزوی قلبی مرا اجرا نمایند و افغانستان را به حالتی که من میل 

دارم برسانند."
 317
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 فراست و استعداد کاری امیرآهنین:

با مطالعۀ سرگذصت امیرعبدالرحمن خان، به دظرمیرسد که امیر 

ار و پر استعداد و خست ی داپذیر بودش مردی سخت با عراست و پرک

است  وی هر روز از صبح تا دیمه های صب بدون وقفه کار میکرد و 

 در بسا مواقع عراموش مینمود که مذا صرف کردش یا خیر؟ 

امیر در این مورد می وید: "در ظرف بیست و چهار ساعت 

روز و صب م غوي کارهستم، هیچ وقت معینی یا ترتیب ص ی ی 

ن دمی باصد  از صبح تا صام و از صام تا صبح مثل یک دفر برای م

عع ه م غوي کار میباصم، وقتی گرسنه می وم، مذا میخورم و بعضی 

روزها به خاطرم دمی مادد که مذا خوردش ام یا ده؟ و بعضی روزها  

بک ی مذا خوردن را عراموش میکنم  از ت ریر سرم را برداصته از 

ز مذا خوردش ام یاده؟ وقتی خسته و مایل اهل دربار میپرسم که امرو

به خواب می وم برهمان تختی که صندلی)چوکی( کار من است به 

خواب میروم  وهیچ اتاق صخصی و خواب اهی معینی ددارم و دی  

اتاقی به عهت خ و  یا برای پذیرائی های ب رگ الزم ددارم، با اینکه 

هیچ وقت عرامت ددارم اقسام اتاقها در عمار  من متعدد میباصد، ولی 

از اتاقی به اتاقی دی ر حرکت دمایم 
318
هیچیک از اهالی وطن من،  

عشر زحمت مرا ندارند، تا وقت سحر روز مشغول کار هستم و باز 

همان ترتیب قبل را معمول میدارم، ولی فقط چند دقیقه به جهت غذا 

خوردن از کار طفره میزنم، لکن همان وقت هم اهالی دربار و 

"ها متصالً با من مشغول مذاکرات می باشند.نوکر
319
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ذکاو  و :» عرهنگ، در مورد زیرکی و عراست امیر می دویسد 

ً تمام کسادیکه با او در تماس آمدش ادد تائید  سرعت ادتقاي او را تقریبا

کردش ادد  گریفن دمایندۀ سیاسی اد  یس پس از مالقا  با امیر در 

یسد: " امیرعبدالرحمن خان ( مینو1880کوهدامن )در ماش آگست 

 ً ً تنومند است  سیمای دهایت  40مردی تقریبا ساله، میاده قد و دسبتا

زیرک، چ مان قهوش ئی، تبسم مطبوع، اطوار صمیمی و مؤدب دارد  

وی تاثیر دیکی در ذهن من و سایر حاضرین باقی گذاصت  او بدون 

ستان دیدش صبهه با وقارترین سرداران بارک ائی است که من در اعغاد

ام و در ضمن ص بت عقل س یم  و قضاو  سیاسی مستقیم خود را 

ظاهر ساخت  در عریان ص بت هیچ اش از موضوع خارج د د و 

دظریاتیکه اظهار میداصت از زیرکی و عراست او حکایت 

«میکرد 
320

 

امیرخود را معمار اعغادستان دوین میدادست، و بنابرین هرگ  

ار اعمار این ک ور خ  ی وارد دماید، و بکسی اعازش دمیداد تا در ک

آدادی که قصد اخالي داصتند با خ م و خ ودت امیر رو برو می ددد و 

از ص نه زددگی م و می گردیددد  از اینست که امیر به هیچ کس 

دی ر اعتماد دمیکرد و تمام امور مم کت را از ک ی تا ع ئی همه 

کاستی میدید در رعع  روزش از دظر می ذصتادد و اگر در عائی کمی و

آن میکوصید و اصخاص مف ت کار یا گنهکار و خاطی را به س ای 

اعمالش می رسادید  درعین حاي توعه به تقویت قوتهای مس ح ک ور 

بخاطر تأمین امنیت عمومی مم کت که همه عا وهمی ه بغاوتها و 

سرک ی ها عریان داصت،  و تطبیق ریفورم های اعتماعی و 

ی و اداری و قضائی، سعی در مدردی ش کردن ک ور با اقتصادی و مال
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وارد کردن تکنالوژی معاصر از اروپا و توعه به رودق تجار  و 

صنایع ومیرش بی ترین وقت و دیروی امیر را می رعت  این درحالی 

بود که رسیدگی و خواددن ه اران راپور استخباراتی از گوصه و کنار 

و چه در مورد اصخاص و مم کت چه در مورد مامورین حکومت 

اعراد مخالف دولت و تصمیم گرعتن در مورد هریکی از این راپورها 

  طاقت و ادرژی امیر را کامالً  به ت  یل می برد 
 

اکثر مواقع به سبب بدرفتاری رعایای خودم  امیرخود می وید "

که همیشه مشغول یاغی گری ودعوا واسباب چینی برای یکدیگرمی 

ت همدیگر خبرهای دروغ به من میرسانند، بسیار باشند و به مخالف

دل شکسته می شوم. آن وقت باید به جهت تحقیق صحت مطلب 

رسیدگی نمایم واین فقره اسباب تضییع نصف وقت من میشود، به 

این معنی که هرچه سعی مینمایم رو به ترقی قدم بزنم، آنها مرا عقب 

قات خیال میکنم میکشند، ازاین جهت خیلی خسته می شوم. بعضی او

که این حالت تغییر پذیر نیست . . . و فکر میکنم خوب است ازاین 

زندگی پرغصه و زحمت کناره گرفته جای دیگری زندگی آسوده و 

   " آرامی اختیار نمایم.
321
  

داکترها واطبا بمن می ویند که این »امیردرعای دی ری مینویسد:

وچون من خی ی اصتغاي الینقطع ع ت ک ی تمام امراض من است 

زحمت می ک م،ومذای خود را هم در اوقا  معین ازروز وصب 

صرف دمی کنم عواب من اینست که ع ق وعقل وحکمت هیچ وقت 

با همدی ر مواعقت دداردد، چون من عاصق رعاهیت م ت خود می 
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باصم، لهذام تفت م قت خود دیستم  ب که م تفت ردج و زحما  رعایای 

«مت مل اینها ب وم  خود می باصم ودمی توادم
 322

 

اصخاصی که مرا دیدش ادد می دادند که چه »امیر بازمی وید:

]گوده[کارمیکنم واکثراوقا  صنیدش ادد که گفته ام: اگر دست وپای من 

دمیتوادد از بستر حرکت کند،بازهم میتوادم زبادم را حرکت دادش به 

ید اصخاصی که درحضوردد، احکام بدهم وبه آدها ب ویم که چه با

بکنند کار بسیاربرای من زحمت دمی باصد، چرا که خی ی مایل بکار 

وم نت می باصم  صک دیست که هرکس هوایی وهوسی دارد وهوا 

وهوس من همین]کار[ است تمام م قتی را که برخود روا میدارم به 

«عهت این می باصد که دظم مم کت خود را مکمل دمایم
 323

  

 

 امیر عبدالرحمن خان و عمرانات با شکوه:

دسان کتاب تاج التواریخ را مطالعه میکند، م اهدش وقتی ا

در مد  پاد دش  1894تا  1880مینماید که امیر عبدالرحمن خان از 

ساي س طنت خود، پیوسته مصروف عنگ  و ل کرک ی برای 

سرکوبی قیام ها و صورش های بودش است که در اکثر والیا  ک ور 

صورصیان هیچ کار برضد او براش اعتادش بود و به میر از سرکوبی 

دی ری دداصته است، ولی امیر درعین حالی که مصروف خاموش 

کردن صورصها و بغاو  های مردم بود، دست به اقداما  مدردی ش 

کردن ک ور دی  زد  تاسیس کارخاده عا  تولیدی )ماصینخاده کابل( و 

احداث عادش ها و سرکهای ب رگ که مرک  را با والیا  قندهار 
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و عالي آباد و پ اور وصل میکرد و ساختن وهرا  و ب خ 

کاروادسرها برای مساعرین و تأمین امنیت راش های کاروان رو از 

کارهای مهم امیر درهمین سالهای حکومت او بود  در په وی تمام این 

م غ ه ها امیر بساختن عمارا  مج ل و باصکوهی در کابل و والیا  

عماری آدروزگار و بیاد ر دست زد که امروز از بهترین دموده های م

 ذوق و س یقۀ عالی صخص امیر میباصد  

عناب آصف آهنگ، یکی از اعضای م روطیت سوم و از 

آگاهان تاریخ ک ور، در مورد امیرعبدالرحمن خان ت یفودی بمن 

اظهار کرد: در اعغادستان هیچیک از صاهان و امیران به اددازۀ امیر 

بنا ها و آبدا  با صکوش تاریخی در عبدالرحمن آبادی دکردش است  تمام 

اعغادستان، م صوي ع ق و عالقمندی  امیر عبدالرحمن خان، امیر 

حبیب هللا خان و امیر امان هللا  خان می باصد  آقای آهنگ گفت که از 

تعمیرا  دولتی گرعته تا عادش ها و حتی درختان دو طرعۀ سرکها 

ر وطن ما اعغادستان یادگاری از توعه و تالش این سه امیر به اعما

است  قبل از امیر عبدالرحمن خان هیچ صاش و امیری بمنظور آبادی 

وعمران و بجا گذاصتن یادگارهای تاریخی خ تی  بر روی خ تی 

د ذاصته ادد و تمام عمر خود را به عن ها و زد و خورد های ذا  

البینی سپری کردش ادد  ادارۀ سرتا سری اصالً در اعغادستان وعود 

اصت  امیرعبدالرحمن خان اعغادستان تکه تکه و چهار پارچه را دد

دوبارش باهم  وصل کرد و از آن یک ک ور واحد و یک پارچه 

 ساخت 

امیر می وید:" این مط ب واضح است که در تمام اعغادستان، 

یک عمار  که از آعر و گچ و سنگ ساخته صدش باصد، وعود دداصت  

و در دقاطی که عمارا  قدیم دیدش تمام عمارا  از خ ت و گل بود 

می د، عقط خرابه صهر قدیم ب خ و م دین وعمار  س طنتی باالحصار 
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ً پنج صش  کابل و معدودی از مقابر در دقاط مخت ف مم کت و تقریبا

مسجد میباصد  از اظهار این امر م عوعم که در زمان حکمرادی من 

 های معظم عمارا  آعری و گچی ممتاز تقریباً در هریک از صهر

این مم کت ساخته صدش است"
324
  

امیر در مورد عمارا  مسکودی خود در کابل چنین می وید: " 

تمام عمارا  مسکودی من در دقاطی که دظر ادداز های خوش دما 

دارد، ساخته صدش ادد و در م ل عرحناک خوش آب وهوایی واقع می 

و به  باصند و اطراف عمارا  مذکور بامها و درختان گل میباصد

طوری ساخته صدش است که در یک عمار  اتاق های گرمخاده 

زمستادی و ایوادهای وسیع با درهای ب رگ به عهت تابستان می 

باصد  ترتیب اتاقها به این قسم است که در عصل بهار، صکوعه های 

اصجار و در موسم پائی ، ردگ های گوداگون برگها در منظر اتاقها 

باریدن برف زمستان که خی ی باصفا است  ع وش گر است و از م اهدۀ

و تابیدن مهتاب در صبها، عالسین این عمارتها که در دم دریچه ها 

 د سته ادد م ظوظ می ودد 

ً خودم تابستان و بهار و پائی  را خارج از صهر به سر  عموما

می برم و تا چندین هفته در چادرها اقامت می دمایم و این چادرها را 

ند که از آدجا تمام صکوعه ها خوش دما و سرخی در دقاطی می زد

مغرب و رد های زرد پائی ی دمایان است  همی ه مایل به دظر ادداز 

خوش دما و گل ها و سب ش و آوازهای خوش و تصاویر و هرگوده 

چی ی که طبیعتاً خوص ل )زیبا( است می باصم 
325
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د دیک مبار یاد آور می ود که امیر گاش گاهی به تفری  اش های 

پغمان، گلباغ، باغ بابر و باغ باال میرفت. البته دراین » کابل چون:

«.شاهی و توپخانه با او حرکت میکردسفرها قشون گارد 
326
 

بدین وده دیدش می ود که امیر دارای ذوق زیبائی صناسی بودش 

ایجاد  بناهای مج ل و با صکوش، در م ل های  است و در اعمار و

مناسبی که دارای مناظر زیبای طبیعی در چهار عصل ساي باصند، 

چقدر صاحب دظر بودش است  به همین عهت امیر پایتخت و مرک  

ادارش ک ور را در وادی های هموار"دش اعغادان" واقع درعقب کوش 

 ل  ادتخاب دمود و آسمایی و صیردروازش و در دست چپ رود خادۀ کاب

  صروع به اعمار چندین عمار  پرصکوش دمود که از آدجم ه ادد :

قصر دلک ا، تاالر سالم خاده که م ل تجمع سران دظامی و 

دفر مهمان را دارد و امیر به  1500ارکان دولتی بود )و گنجایش

عرزدد خود حبیب هللا خان دستور دادش بود تا هفته یک بار در این 

سران دظامی و م کی ک ور مالقا  کردش  و دان چاصت را با تاالر با 

آدها صرف دماید 
327
و قصر کوتی بامچه و قصر زرد ار در بوستان  

سرای واقع درعقب صاروالی کابل، م ل اقامت صاش بوبوعان )بی بی 

ح یمه( زن امیر عبدالرحمن خان و ارگ صاهی کابل، با حصاری 

 وش مندش مست کم  و برج ها و کن رش  های صک

به گفتۀ حاعظ دورم مد که دای، ق عۀ ارگ کابل که سراسر از 

سنگ و آهک اعمار صدش، در مد  دو ساي به مصرف دو لک روپیه 

که در آن زمان پوي زیادی بود به اهتمام م ی )یامازی( بیگ به 
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گ   8گ  و ارتفاع  ۵اتمام رسید  این ق عۀ در کماي است کام  بعرض 

 دور ق عۀ مذکور که صش ه ار و ص صد گ  را احتوا بنا یاعته که دورا
 

  

 (1901-1880قلعه ارگ کابل از ساخته های امیرعبدالرحمن خان)
 

صهر کابل به اهتمام تابینان امیراالمرا  میکرد به دورا دور

صور  اتمام یاعت و مورد پسند دظر عیض اثر ]امیرعبدالرحمن 

ه ار روپیه را برای مرمت  ۴0خان[ اعتاد  بنابران امیر موصوف 

ه ار روپیۀ دی ر را عهت بنای ق عۀ چهاریکار  30ق عۀ م دی و

مرحمت عرموددد 
328
 

ً قصر باغ باال و عمار  باص کوهی که درسمت مرب عالوتا

 امروز م ل د هداری اسناد و آثار مهم "آرصیف م ی" والیت کابل
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است، تعمیر د اعغادستان بادک م ل د هداری خ اده دولت ومیرش از 

یادگارهای این امیر با ذوق می باصد   امیر حبیب هللا خان دی  در 

عمران صهر توعه بخوص مبذوي کرد و چندین عمار  پرصکوش را 

اخل "ارگ" ب موي حرمسرا اعمار دمود  از آن تاریخ ببعد در د

"ارگ" کابل م ل اقامت پادصاهان و رؤسای عمهور دولت اعغادستان 

 بودش است 

مبار دی  از عماراتی که توسط امیر در کابل و والیا  ساخته 

صدش ادد یاد کردش مینویسد: ارگ کابل، گ ستان سرای که مقابل مقبرش 

یت داصت، قصر بوستان سرای، عمار  مهمادخاده موعودۀ امیر موقع

برج صهر آرا، سالم  امیر )که بعداً والیت کابل در آن قرارگرعت(

خاده، کوتی بامچه، مهتاب ق عه که بنام قصر م که مسما بود  عمار  

باغ چرم ری، عمار  سرای ع یا که بعد ها حریق گردید  گنبد 

دت اعمار گردید(، مسجد کوتوالی )که بعداً بجای آن خیبر رستورا

عیدگاش، مسجد صاهی، قصر باغ باال  سالمخادۀ پغمان، مهتاب ق عه، 

 قصر قدیم چه ستون، همچنین عمار  زرد ار در هرا ، عمار  

عهان آرا و باغ عهان دما
329
  

                                                 
329

باغ جهان نما یکی از مکان های تاریخی افغانستان در ولسوالی خلم والیت بلخ است که  - 

سال قبل توسط امیر عبدالرحمان خان، یکی از  142در حال حاضر پا بر جاست. این باغ 

جریب زمین اعمار گردیده که  70اهان افغانستان اعمار گردیده بود. این باغ در مساحت پادش

 دارای یک تعمیر بزرگ، حوض آببازی، دیوار های کالن و گل ها و درختان فراوان میباشد.

سال عمر دارد باغبانی این مکان تاریخی را به عهده دارد. در دوران امیر  73فضل احمد که 

پدر کالنش این وظیفه را به عهده داشت، بعد پدرش و بالخره خودش این  عبدالرحمان خان

مسولیت را در مقابل معاش اندکی که از طرف ریاست اطالعات و فرهنگ بلخ داده میشود عهده 

جریب زمین را در ولسوالی  19دار شده است. امیر عبدالرحمان خان برای بابه کالن فضل احمد 

افغانیگی خود از حاصالت آن باغ  2800ه ساله در پهلوی معاش تاشقرغان بخشیده بود که هم

سالگی در  118سال قبل در عمر  10نیز استفاده کرده و امرار معیشیت میکند.چون پدرش 

 3گذشت حاال او با یک پسرش که بعد از او وظیفه باغبانی را به عهده خواهد گرفت و با 
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در تاصقرمان )خ م(، قصرصاهی عالي آباد، عمار  من لباغ قندهار 

ویک عدش پل ها و ق  ه های دظامی درکابل و خوست و دهدادی 

]م ارصریف[ وهرا  ومیرش 
330
  

 

                                                                                                        
یشود که مسولیت باغداری را در آن مکان سال م 53فضل احمد  دخترش یکجا زندگی میکنند.

دارد و در مورد امیرعبدالرحمان خان و این باغ میگوید:" زمانی که او کوچک بود پدرش 

میگفت که در همین باغ که در گذشته شبیه یک دشت خشک بوده پسری بنام عبدالرحمان در 

مردی دهقان از او زیری یک سقفی کوچکی با چند پسری دیگر مشغول سبق خواندن بود و یک 

مواظبت میکرد. زمانی که عبدالرحمان نزد پدرش که در منطقه دیگری از افغانستان زندگی 

میکرد، رفت در آنجا تخت پادشاهی برایش دست گیری کرد، چون او خاطره خوشی از این 

منطقه داشت امر اعمار یک باغ را در این منطقه صادر کرد که توسط دو مردی قندهاری اعمار 

 و بنام باغ جهان نما نام گذاری شد."

بعد از امیر عبدالرحمان خان پادشاهانی دیگر چون ظاهر خان و داود خان از آنجا اکثرا برای 

تفریح دیدار کرده، شب ها و روز ها را در آنجا سپری مینمودند. اینجا به مهمان خانه ظاهر خان 

 تبدیل شده بود.

کشور تبدیل شده بود که تمامی آثار آن از دیگر والیات  این باغ به موزیم شمال 1352در سال 

جمع آوری شده بود. اما در همان سال زلزله شدیدی در انجا شد که ویرانی هایی زیادی را بجا 

 گذاشت اما این باغ پا برجا ماند و بعد از آن تمامی آثار آن باغ را از آنجا دوباره بردند.

تخریب گردیده بود. علت آنرا فضل احمد چنین گفت: "در  حال بعضی دیوار ها و دروازه های آن

دوران جنگ های که در افغانستان بود، هر قدرتمند محلی که در اینجا امد، در و دیوار های این 

باغ را تخریب کردند و از دروازه های ان به حیث موادی سوخت استفاده مینمودند که تمامی این 

صورت گرفت."طی چند ماهی گذشته بازسازی هایی  تخریب کاری ها توسط زورمندان محلی

اندکی در آنجا صورت گرفته که گویا موسسه خارجی بعضی از چوکی ها و گلدان های را در 

آنجا نصب نموده است و به گفته فضل احمد، نقشه این باغ توسط کشور هالند زیر کار است.او 

اوقات در آنجا آمده و از حال و احوال میگوید نماینده های ریاست اطالعات و فرهنگ بلخ اکثری 

سال عمر دارد و دیگر توان کار را هم ندارد  73شان جویا میشود و مشکل در اینجاست که او 

 و خواهان تقاوت است اما برایش داده نمیشود.)بر گرفته از سایت آتش(

330
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 حرم سرای ارگ شاهی
 

 
 کوتی باغچه زیباترین قصر درارگ امیر عبدالرحمن خان
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Fel!

 هنینقصر ستور وزارت امورخارجه از ساخته های امیر آ
 

      

 
 شاهی جالل آباد باغ قصر 
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امیر می وید: " در اطراف بعضی از صهرهای معظم ق عه های 

د دیک ب خ  و م رف  قلعۀ دهدادیمست کم ساخته ام که از آن عم ه 

بر راهی است که از روسیه به ب خ می آیند  این ق عه از ب رگترین و 

صدش است م کمترین ق عه های میباصد که در اعغادستان بنا 
331

" این 

ق عه از خ ت پخته و گچ ساخته صدش است که تا امروز از آن ب یث 

یک قرارگاش مهم دظامی استفادش می ود  در والیت دیمروز ق عۀ 

دادع ی بر عراز ارگ مخروبۀ زردج قدیم دی  از خ ت پخته ساخته 

صدش  و برای دیدش بادی از سرحد اعغادستان در مقابل ایران از 

هد امیر عبدالرحمن خان میباصد  بدون تردید است کاما  عمرادا  ع

دظامی در تمام والیا  سرحدی اعغادستان از مصالح و مواد پخته 

 ساخته صدش ادد 
 

 :ایدیولوگ هایی که افغانستان را تباه کردند       
 

 وقت آدست تا سر ادصاف در گریبان خود عرود آوریم و از خود 

خون ری ی ها و خ ودت ها  بپرسیم که پیآمد وعواقب اینهمه عن ها و

در هر دو دورش  بر ک ور ما چه بود؟ آن یکی )امیرعبدالرحمن خان( 

ک وری ازهم پاصیدش را دوبارش وحد  بخ ید و امنیت را در سر تا 

سر آن تأمین کرد، چنادکه در سالی بیش از پنج واقعۀ قتل در آن رخ 

های  دمیداد، و این دی ر )رهبران ت صیل کردش و متجدد رژیم

ایدیولوژیک( با سقوط دادن مؤسسۀ س طنت در ک ور، اعغادستان 

منظم و منسجم و با امن را چنان منق ب و ویران کرددد که ال اقل یک 

 قرن آدرا به عقب ادداختند  
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امیر عبدالرحمن خان اساس یک دظام قوی س طنتی را در 

م( ب یث مرعع 1978 -1880اعغادستان گذاصت که تا یک قرن )

اد و اتصاي همه اقوام و طوایف ساکن در این ک ور بخوبی کار ات 

داد، ولی با برچیدن صالودۀ موسسۀ س طنت در اعغادستان توسط کودتا 

ها و عاگ ینی دظامهای ایدیولوژیک، این ک ور دُچار ب رادا  عمیق 

سیاسی  و اعتماعی و اقتصادی و عرهن ی گردید که دامنۀ این 

صدش است و ک ور را در وضع خطرداکی  ب رادا  تا امروز ک یدش

 قرار دادش است 

به کالم دی ر دو به دوران رسیدگان مست از حمایت قدرتهای 

خارعی، هماد وده که از ل اظ ت صیال  عصری دسبت به امیر 

عبدالرحمن خان برتری داصتند، در ک تار و سرکوبی مردم اعغادستان 

دد و چنان بر عرق دی  از امیر عبدالرحمن خان گوی سبقت ربود

هموطنان خود با مدرن ترین سالح ها و توپ ها و تادک ها و راکت 

و  21و طیارا  میگ 30و بی ام 40ها و سالح ریاکتیف بی ام

ه یکوپتر های توپدار، کوبیددد که در ظرف کمتر از پاد دش ساي 

حاکمیت مت ل ي خود، دو می یون ادسان این ک ور ک ته صددد و پنج 

 ر آوارش و در بدر و معیوب گردیددد  اع ون بر این تمام می یون دی

زیر بناهای اقتصادی و اعتماعی وعرهن ی و دظامی و خدماتی ک ور 

 دابود صددد  

با بقدر  رسیدن رهبران تنظیمهای اسالمی که هریک خود را 

پروعیسور و استاد الهیا  و پی وایان مذهبی مردم لقب دادش بوددد، 

دیها و بمباری های و مث ه کرددها و صکم دریددها و عن ها و راکت پرا

میخ کوبیددها برعرق سرمردم و گوش و بینی و آلت تناس ی مردان و 

پستان زدان را بریدن و تماصای رقص مردش  و مسموم دمودن ذخایر 

آب دوصیددی و آلودش ساختن ترکاری باب و میرش عنایا  ضد ب ری 
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تمام مردم اعغادستان دعای چنان اوج گرعت که صهریان کابل و 

سرکفن کش سابقه را میکرددد  تنظمهای عهادی با صد ها قوماددان 

خون آصام و لجام گسیخته صهر کابل را به بیش از دش مرک  قدر  

مبدي کردش بوددد که عان و ماي و داموس هیچکسی مصئون دبود  

 تنظیمهای عهادی عالوش برخون اع ادی های بینظیرتاریخ، ومار  و

تاراج دارائی های عامه و صخصی، صهرکابل مرک  تمدن چندین قرده 

را به ویراده و خاکدان وح ت داکی مبدي ساختند، و اردوی م ی 

ت صیل کردش  و مجرب اعغادستان را با تمام وسایل و مهما  دظامی 

به اصارۀ آی  اس  آی  پاکستان دابود کرددد بدون آدکه امنیت را به 

باصند، امنیت تمام ک ور چی که حتی امنیت صهر  ک ور باز گ تاددش

 کابل را تأمین کردش دتوادستند  
 

با بخاطر آوردن عن های قدر  ط بادۀ تنطیم های اسالمی در 

قرن بیستم و عن های تمرک  خواهی امیرعبدالرحمن خان در  90دهه 

قرن د دهم با اطمینان میتوان گفت که مجموع ک ته ها و  90دهه 

های عهد امیرعبدالرحمن خان، ب موي ق ع و قمع ره دان  اعدام صدش

و دزدان و بغاوت ران و گرددک ان و مدعیان س طنت  که منجر به 

آوردن امنیت عمومی ک ور صد، هرگ  باددازۀ تاراج و خون اع ادی 

دورۀ چهار سالۀ حکومت ربادی دبودش است در حالیکه هیچ وده 

یاورد  ک تار و تخریبا  و تاراج امنیتی را باخود حتی در صهر کابل د

بُر و میرش  303عهد امیرعبدالرحمن خان که با تفنگ های بغل پر و 

صور  می رعت، می ان ت فا  آن در مقایسه با بمباردمادهای طیارا  

و ه یکوپتر ها و توپهای موي پیکر تادکها و زرهدارها و ماصین های 

ومیرش به  21و بی ام  40م اربوی و هاوان و اس  ۀ ریاکتیف بی ام 

مراتب کمتر بودش است  در آد مان اگر تاراج مردم با پ تارش بر پ ت 
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قرن بیستم،  90یک دفر مهاعم تا م ل م دودی ممکن بود، در دهۀ 

این چپاوي و تاراج ها با الری ها و تادک ها و زرهپوش ها و حتی 

سه طیارا  حمل ودقل صور  می رعت که از هر ل اظ میر قابل مقای

 باهم ادد، هرچند هردوی این اعماي مورد تائید این ق م دیست 

گ ارش های رساده های معتبر بین الم  ی و ویدیو ک یپ های 

مستند حاکی است که عن ساالران حکومت ربادی در ماش اسد ساي 

مردم عماي مینۀ کابل را از عراز گرددۀ سخی با توپ و تادک 1993

ه قرار میداددد و در ظرف ماش اسد در های ثقی ه مورد حمال  وح یاد

حدود سی ه ار از مردم مرب کابل ک ته و زخمی صددد  همچنان 

ک تار دسته عمعی چندین ه ار دفر از مردم ه ارش در اع ار کابل در 

، بسیار بسیار وح تناک تر و سفاکاده تر از 1993عبروی 10روز 

در سالهای  ت فا  امت اش مردم ه ارش بر ضد امیرعبدالرحمن خان

ش(، 1375 -1371بودش است  کتاب عنگ های کابل) 1891-1892

تالیف عنراي سید عبدالقدوس را ورق ب دید تا از عمق عاععۀ حکومت 

گ بدین  و م اری و سیاف و  -مسعود  –اسالمی برهان الدین ربادی 

 صیخ آصف م سنی  و صرکای دی ر صان بهتر آگاش صوید 

ورد ت فا  ادسادی عن های امیر اقای ولی احمد دوری  در م

ً و  عبدالرحمن خان در ه ارش عا  چنین می دویسد : "من ایمادا

وعداداً می ویم که ت فا  دوسالۀ مای ۀ ه ارش عا  برابر با ت فا  یک 

هفتۀ کابل و ک تار مردم بی ناش آن از طرف تنظیم های ساخت 

 پاکستان دبودش است       

ر بدهیم امیر عبدالرحمن خان در اگر وعدان خود را داور قرا

اعغادستان بج  آبادی و احداث بناهای تاریخی و عمرادا  آبرومند 

هیچ دوع ویرادی دکردش است   باید خدای خود را حاضر ببینیم  و 

صادقاده اعتراف کنیم که همه آبدا  ب رگ وطن ما در زمان 
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وری ها پادصاهی همین ب رگ مرد اعمار صدش ادد   بعد از دوران تیم

و بابری ها تا ظهور امیر عبدالرحمن خان هیچ دوع آبادی و بنای 

 تاریخی قابل ذکری در اعغادستان اعمار د دش است 

آقای ولی احمد دوری از قوي پدر خود که در روز تاج پوصی 

امیر حاضر بودش چنین مینویسد:  از دخستین روزهای تاج پوصی اش 

مامورین عالیرتبۀ دولت،  اولین م ورش و توصیه اش بفرزددان،

ما دمیتوادیم بم ت خود » بود :  اطراعیادش و به ب رگان اقوام این

سعاد  آوریم و امنیت سراسری را در مرک  و اطراف مم کت قایم 

کنیم تا وطن خود را به صاهراش ترقی هدایت دکنیم و این آرزو زمادی 

عهان  میسر خواهد صد که زراعت و صنعت را مادند ک ورهای دی ر

از حالت بدوی ب الت مددی و تجار  خود را مثل عهان دی ر رودق 

بدهیم   این آرزو وقتی بر آوردش خواهد صد که برای تربیۀ اوالد وطن 

مکاتب عصری و مدارس ع می و عرعادی به اصولیکه در بالد مربیه 

 « وعود دارد،  تأسیس کنیم

تان ازهم اگر صادقاده قضاو  کنیم ممکن برای ساختن اعغادس

پاصیدش و الغای م وک الطوایفی هایی که در سراسر مم ک بیرق 

اعراصته بوددد و باالخرش برای استقرار امنیت  سراسری و اعمار 

 وطن در آن وقت یک دسپ ین صدید  را )اگر استبدادش دخوادیم( ایجاب 

مینمود " 
332
 

بقوي "لودویک ادمک"، اعغادستان صناس امریکائی، هدف 

زیر نظم درآوردن صد ها رئیس و » رحمن خان از س طنت: امیرعبدال

ساالر خورد و بزرگ، چپاولگران، دزدان  و قطاع الطریقان همه 
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تاریخ ساز وطن، ارج باید به بزرگان افغان جرمن آنالین، مقالۀ آقای نوری زیرعنوان  - 

 2011فبروی !گذاشت
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ایجاب میکرد تا سیستم قبائلی نابود و جامعۀ آبرومند که در آن یک 

 "قانون و یک حکمروا باشد، تعویض گردد
333
 

( یکی از سیاستمداران 1929 -1852سروالنتین چیروي )

د  یس، معاصر امیرعبدالرحمن خان درمورد امیر می دویسد:" ا

عالوه برعقل و استعداد مهمترین وسی ۀ موثر امیر عبدالرحمن خان 

ذاتی او، قشون نیرومند او بود که خود آنها را تربیت کرده بود و 

خودش دایماً مواظب آنها بود، حتی پرداخت حقوق و مقرری آنها هم 

  درکار امیر عبدالرحمن خان عقط ام میگرفتتحت مراقبت خود او انج

یک دقص وعود داصت وآن اینبود که در زمان حیاتش قدر  و دفوذ 

دریک دفر تمرک  یاعته بود و آن یک دفر هم صخص امیر بود  

امیرعبدالرعمن خان ب رگترین رعاي عصر خود بود، عقط او بود که 

ن بود توادست دست اش حکومت اعغادستان را که خود موعد آ

ب ردادد "
334
 

 

 ضرورت یک دیکتاتور با کفایت دیگر:

 وظیفه و رسالت اص ی دویسندگان با درک و مؤرخین آگاش ک ور 

 اینست تا رخداد های تاریخی را با در دظرداصت اوضاع و صرایط 

همان زمان، بر روی اسناد و مدارک معتبر بررسی و ارزیابی دمایند 

صته را با معیارهای عصر خود، و دباید اوضاع  و صرایط زمان گذ

                                                 
333

Ludwig Adamec :HistoricalandPolicalWho’sWho لودویک آدامک - 

of Afghanistan 1747 – 1945,P66 –(، هللا کاظم، امیر بحوالۀ داکتر سیدعبد

 (جرمن آنالینعبدالرحمن خان،تشکیل و استحکام دولت مرکزی و مسئلۀ زنان، افغان 
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 183، ص3، ج19محمودمحمود، تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن - 
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م ک ب دند و عیص ه صادر دمایند  چنین قضاو  هایی از سوی 

 هرکه باصد، د ادۀ عدم درک درست وی از پدیدش های تاریخی خواهد 

 بود 

صکی دیست که عمل هر ادسان دارای دو خصوصیت یا دو 

 په وی خوب و بد )که هر دو دسبی ادد( میباصد  ادسان هرقدر که تالش

کند تا کارهای دیک و سودمند و عام المنفعه ادجام دهد، تا زمادیکه 

صرایط برای ادجام چنین کارها مساعد دباصد، دمیتوادد آدرا بسر رسادد  

امیر عبدالرحمن خان برای عراهم کردن چنین زمینه هائی مجبور صد 

دست به ل کرک ی های ب دد که با وعود برآوردش صدن هدعش یعنی 

رصیان و تأمین وحد  و امنیت ک ور، قسما ًکارهای سرکوبی صو

خوب او را ت ت ال اع قرار میدهد، اما امیر این ل کرک ی ها را 

برای آوردن امنیت در ک ور قابل توعیه میدادد و ادتقادا  مردم را 

برعم کرد خود  از سر دا آگاهی منتقدین می صمارد و در این مورد 

 چنین مینویسد:

ای داخ ی که از زمان ع وس من تا امروز در خصوص عن ه»  

بدواً الزم بود که تمام      خواهم دمود  طوي ک یدش است، اظهار

ترقی و ترتیب و آزادی مردم  تمدن و اصخاصی را که مخالف عدي و

بوددد از میان بردارم  اکثر اصخاص مغرض و عاهل هستند که به 

خیاي می کنند عهت این عن های داخ ی مرا مالمت می دمایند  و 

رعتار من دسبت به این اصخاص خی ی عابراده بودش است، ولی در 

ممالک متمددۀ حالیه هم امثاي این وده واقعا  بودش است که سالطین 

آدجا در صروع تاریخ تمدن صان مجبور بوددد به مخالفت اهالی وطن 

خود بجن ند،  چرا که اهالی وطن آدها در بدو امر حالت تمدن را دمی 

همیددد  درهمین صد ساي عماعت کارگری در اد  ستان به مخالفت ع

دولت خود صان امت اصا  سخت دمودش ادد  اعتخار دارم از اظهار 
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اینکه در زمان ق ی ی اهالی وطنم ت ت حکمرادی من اینقدر در تمدن 

ترقی کردش ادد که اصخاص خی ی متموي و صاحب مکنت چه در روز 

ً در تمام ق مرو مم کت من مساعر  و چه در صب میتوادند سالم ا

«دمایند 
335
  

 1885این سخنان را امیر پنج ساي بعد از احراز قدر  درساي 

 امنیتدر ع د اوي تاج التواریخ گفته است  بنابراین از دظر امیر، 

است که از دظر بسیاری منتقدین امیر چندان  تمدناولین صرط آوردن 

که امروز مردم ما قدر امنیت را با اهمیت پنداصته د دش است، درحالی 

دادسته وآدرا برای ادامه حیا  مثل آب وهوا پراهمیت وضروری  می 

 دادند 

قرار داریم  و سخن از دیموکراسی  21همین اکنون که در قرن 

و آزادی بیان و حقوق ب ر مطرح است، دولت و عامعۀ بین الم  ی 

ی یرد؟  آیا برای تأمین امنیت در اعغادستان از چه روصی کار م

عم یا  های تصفیه ئی در والیا  عنوبی و عنوب صرقی و حتی 

صماي ک ور به خاطر تقسیم کردن ح وا صور  می یرد،  یا برای 

سرکوبی مخالفان دولت ادجام دادش می ود؟ طبعاً برای دابودی مخالفان 

و از میان بردن ع یکی صورصی ها بعمل می آید تا بقیه مردم در امن 

ددگی کنند  اعرای این عم یا  در مناطق صورصی همادقدر و صالح ز

درد آور است که برای مردم صورصی در عهد امیرعبدالرحمن خان 

داگوار بودش است  پس آدهایی که عم یا  سرکوب رادۀ امیرعبدالرحمن 

خان را م کوم میکنند، آیا الزم دیست تا ک تار مردم پ تون را که از 

ر زیر بمبارد مادهای دیروهای امریکا و ساي بدینسو صب و روز د20
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 218، ص 1امیر عبدالرحمن خان، تاج التواریخ، ج - 
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داتو و قوتهای مس ح دولت و راکت باری های پاکستادی ها خورد و 

 خمیر صدش میرودد، م کوم و اظهار تاسف کنند؟ 

واقعیت اینست که برای وحد  و یک پارچ ی اعغادستان 

آدروزی، وعود یک دیکتاتور قاطع و مصصم ضروری بود و بدون 

شخصیت آهنین اراده مثل امیرعبدالرحمن چنین  روی کار آمدن یک

، دوبارش به هم پیوستن این ک ور کوهستادی و از هم عدا اعتادش با خان

اقوام س   ور و خان ها و عیوداالن مرک  گری  کاری سخت دصوار 

 و داممکن بود 

باید خاطر د ان دمود که امیر عبدالرحمن خان، از مردم 

و در امور دظامی و ادارۀ مم کت اعغادستان صناخت عمیق داصت 

دارای تجارب و آگاهی کاعی بودش است   تجاربی که او در دوران 

عوادی از حکومت کردن بر مردم صماي هندوکش و از عن ها و بردن 

و باختن ها کسب کردش بود،  در رسیدن او به س طنت وحفظ قدر  و 

آمدیم،   تأمین امنیت سراسری ک ور به او کمک کرد و چنادکه گفته

او با درایت و کیاست و استفادش از صم یر، توادست از یک ک ور از 

هم پاصیدش و متفرق یک مم کت یک پارچه و با امن بسازد که برای 

 س طنت اعقابش از هر ل اظ  مساعد و آمادش عرمان روائی باصد 

دظامهای های اعتماعی درچهاردهه اخیر با آدکه از ل اظ صکل 

م س طنتی عرق داصتند، اما هیج یک از این دظام ها با و م توای با دظا

وعود حمایت ک ورهای خارعی، و با وعود استفادش از ادواع سالح 

ثقی ه و مخرب  بر خاده و کاصاده مخالفین خود در صهرها و قصبا  و 

گرعتن عان می یون ها ادسان این ک ور، بازهم دتواستند خوصبختی و 

امها بمردم وعدش دادش بوددد، دصیب آرامش را که رهبران این دظ

هموطنان ما بکند  وضع امنیتی و اقتصادی و اعتماعی هر روز از 

روز پی تر بد و بدتر صدش رعت  عنگ های قدر  ط بی چه از سوی 
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روصنفکران دست چپی و چه از عادب روصنفکران دست راستی، ع  

ت و ویرادی و مصیبت های خاده براع ن هیچ وده دست آوردی دداص

دش ها و صدها ه ار ادسان این ک ور را سر به دیست دمود و یا آوارۀ 

 دیار بی اد ان و از آموش مادر وطن بدور ساخت 

 44سپتمبر که منجر به ل کر ک ی امریکا و11حادثۀ داگوار

ک ور دی ر عهان به اعغادستان گردید، با آدکه دظام اسالمی طالبان را 

آن یک دظام عصری پارلمادتری را  در اعغادستان ساقط کرد و بجای

عاگ ین دمود، اما به دلیل روی کار آمدن تنظیم های عهادی زیر دام 

ائتالف صماي که بی کفایتی و درددش خوئی و عنایت کاری خود را 

به اثبا  رساددش بوددد، با 1996 -1992بمردم اعغادستان در سالهای 

بر ساخت زیرا دوبارش حمایت امریکا تمام امیدهای مردم را باخاک برا

عنگ ساالران تنظمیم برصاده های مردم سوار صددد و هرچه از دست 

صان آمد درحق مردم و بخصوص اقوام پ تون ساکن در بخ های 

عنوب و عنوب صرق و صرق ک ور کوتاهی دکرددد و با راپورهای 

دروغ و م ط خود دش ها ه ار ادسان بی ناش را در زیر بمباردمان های 

 روهای خارعی دابود کرددد کور دی

ً سران و قوماددادان ائتالف صماي که بر مقاما  ب ند  عالوتا

وعمدۀ دولتی دست یاعتند، کمکهای بین الم  ی را بجای اعمار مجدد 

ک ور و ایجاد صغل برای مردم  بیکار و عقیر ک ور، ته عیب زددد و 

ز با مصب م کیت های صخصی و دولتی، و اخاذی و رصوش خواری ا

قرارداد های ساختمادی، و حتی سهیم صدن در صرکت های خصوصی 

امنیتی برای پروژش های اقتصادی و امنیت راش ها عهت رساددن 

اکماال  دیروهای خارعی در داخل ک ور، ثبا  و امنیت ک ور را 

بیش از پیش با خطر مواعه ساختند و با رواج ک ت  مواد مخدرو 

 ی، چنان گوی سبقت ربوددد که قاچاق آن به بازارهای بین الم 
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اعغادستان از ل اظ عساد اداری و ک ت و قاچاق مواد مخدر در عهان 

 عای اوي را بخود اختصاص دادش است 

دجا  ک ور از یک چنین وضع ب رادی  وح ت آور، از توان 

یک زعیم درم خوی و مالحظه کار ومیر قاطع چون حامد کرزی 

وهر قوماددان عهادی منسوب به واصرف منی داممکن است  هر والی 

در م ال  حکومت و عرمادفرمائی خود، مثل عمعیت اسالمی وعنبش 

پادصاش مط ق العنان مردم م ل را با زور تفنگ وادار به اعرای هر 

امر داروایی میکنند، دموده عینی  این وده والیان عاش ط ب و حق کش، 

ابق هرا  و عطا م مددور والی سابق ب خ و اسماعیل خان والی س

رصید دوستم مارصاي کل اختیار والیت عاریاب وصبرمان میباصند   بنا 

برین برای دابود کردن ستم ران و ظالمان اعغادستان کنودی، ظهور 

 یک امیر عبدالرحمن خان دی ر ضروری است   

دیکتاتور باری حتی ک ورهای پی رعتۀ عهان دی  ضرور  یک 

ساختند و ما دی  بر این عقیدش هستیم را در اعغادستان مطرح  با کفایت

که برای دجا  ک ور از چنگ زورگویان و ستم ران تنظیمی یک 

دیکتاتور با کیاست ضرور  است که برای چند ساي م دود لباس 

ک اد دیموکراسی را در طاق دسیان ب ذارد و با قاطعیت کارها را به 

وم اعغادستان اهل کار بسپارد و دست عنایتکاران را از یخن مردم مظ 

کوتاش سازد و عدالت را بدون در دظرداصت مقام و موقف اصخاص در 

ک ور عم ی سازد  بدون تردید اگر عدالت در ک ور عم ی گردد، 

امنیت خود بخود تأمین می ردد و مردم مظ وم از دولت خود پ تی 

 بادی و حمایت خواهند دمود  

ک وری عقب ماددش با  پرداختن به تمام عرصه های حیاتی

مردمان اکثراً سرکش و یامی و در بسا موارد دصمن یک دی ر با 

ً از توان یک صخص ولو از عوالد  سطح دازي سواد و دادش، واقعا
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باصد بیرون است، به همین ل اظ است که  ع ار بی د کار و تفکر 

بسیار در مورد حل پراب م های گوداگون و تمام د ددی مردم اعغادستان 

امیر را از پا در آورد  امیر دسبت به تمام صاهان و امیران اعغادستان 

از عمر کمتری برخوردار صد  او عقط پنجاش و پنج ساي عمرکرد و 

این یک عمر خی ی پائین ومیر طبیعی است  امیر درحالیکه از همه 

دعما  مادی چون خوراک  و پوصاک و تفریح میتوادست برخوردار 

استفادش از لذا   زددگی، بی تر به کار و رسیدگی  باصد، م ر او بجای

به امور وطنش ع ق وعالقه داصت و در اینراش چنان خود را وقف 

ومرق کردش بود که صب و روز در پ ت می کار د سته بود  استفادش 

دکردن از دور آعتاب و عدم ت رک الزم عسمی یا پیادش گردی 

کرد که   1890ساي سرادجام او را مصاب به مرض ک ندۀ دقرص در

یازدش ساي درد و ردج ک ید تا مرد ردجی کمتر از صکنجه  -مد  دش

 های یک زددادی م کوم به اعدام  دبود 
 

 وصیت نامۀ امیر به پسرش حبیب هللا خان:

آیندۀ آدکه طرز دید امیر عبدالرحمن خان را دسبت به وطن و  برای

ک ور دریابیم، در ذیل وصیت دامۀ او را که برای عاد ین خود امیر 

یت دامه بعد از حبیب هللا خان دوصته است باید با دقت خوادد این وص

اهر عوصنجی به پسرش عبدهللا دومین وصیت دامه وصیت دامه ط

ری  است که یک امیر به پسرش دوصته است رهنمود ی برای مم کتدا

 میکنیم: آنرامرور،
 

 وصایای امیر به ولیعهدش امیر حبیب هللا خان
 

پوصیدش مباد آدکه من در حیا  خود زمام حکومت فرزند عزیزم! 

دظام حکومت ها   را بتو سپردم، میدادم که این حرکت بالصک از 
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ن م ل آدست دوي مربي و صرقي  مخالف است الکن مرض من در ی

اعراآ  آن با خبر گردادم و هم عرصتیکه  که ترا از طرز حکومت و 

مم کت را مالک و بر اریکه س طنت ع وس دمایي صاحب تجربه و 

بعالوش مقصدم اینست که مقام و رتبه، ترا رؤسا  قبایل  باصي  ب دیت 

 اعکار تو مطیع اعغادستان دادسته  از قوش، تو خائف و به پیرو  آراء و 

  و منقاد باصند 

اکنون من ارادش دارم که آخرین ک ما  دصی ت آمی  خود را 

دمود  مم کت به  برایت ب ویم یقین دما اگر به خط م ي من رعتار 

امن و سالمت خواهد بود  دی  آدطور خطایي را  در حکومت خود 

  دفوذ  را دتیجه دهد  مرتکب دخواهي صد که ضیاع 

 

  وصایاي من اینست :

اي فرزند بر تو واجب است که بر مبادي دین شریف خود  -1 

سیاست خود  متمسک بوده مقام اول و مهم را قبل از مشاغل و 

منصب مذهبي تعیین نموده به واجبات مخصوص آن جداً پایبند باشي 

دیانت و تقوا نظر بعموم  رعایا تقدم  و بعبارت دیگر الزم است که در 

  یي.نموده جمیع حسنات را اجرا نما

الزم است که بغرض سعادت قوم  و استراحت رعیت و ثبات  -2 

کوشش و اهتمام نمایي  پایۀ امنیت و آرامي در اطراف مملکت نهایت 

و باید بداني که کامیابي و نجات بالد به ثروت موقوف است و ثروت 

تجارت و صنعت میسر نمیشود و ترقیات  و نفوذ بدون زراعت و 

  یۀ عمومي احتاج دارد.اینها به تعلیم و ترب

فرزندم ! قوم ما تا کنون در ابتداي درجات مدنیت میباشد و 

و توجه نمي  افراد شان بجانب تحصیل علوم و تنویر افکار همت 

گمارند، من از دل خواهشمندم که بغرض تأسیس مکاتب عرفاني و 
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افغانستان به اصولیکه در بالد غربیه  انتشار انوار آن در تمام اطراف 

وجود دارد اقدامات نمائي، الکن امثال هم چه مطالب بلند بمجرد اراده 

زمان میسر نمیگردد، زیرا این مقصد به نمو و ترقیات  در اندک 

تدریجي محتاج است بر شما الزم است که در زمان حکومت خود 

عطف توجه تامۀ خود را به این موضوع مهم گماشته یقین نمایي که 

فرایض شماست. زنهار در  از مقدس ترین احیاي این مطلب بزرگ 

ملت خود حس ذوق و رغبت تعلیم و تربیه را تولید نموده دروازۀ 

  مقدس ما را بگشایي. این مقصد و آرزوي 

چون بعد از مدت قلیلي زمام مهام حکومت بتو تسلیم شدني  -3 

و معتبر ترین رجال  است، آن وقت بهترین و عاقل ترین و بزرگترین 

هي بود. پس در حسن گذاره و اخالق مامورین و منسوبین ملت خوا

نموده با رعیت خود به لطف و محبت  خود نهایت غور و خوض 

پدرانه رویه کني! تا آنکه از شفقت و محبت تو به سعادت و راحت 

کنند، زیرا این محبت موجب بزرگي منزلت تو گردیده  خود یقین 

ن با اجانب این وضعیت و وقارت را به انظار آنها مي افزاید، الک

معاملۀ پدرانه را معمول مدار، تا جسارت و بیباکي آنها  اضافه تر  

  نگردد.

بر تو الزم است که کار روائي هاي اشخاص خود را تقدیر  -4 

فراموش نکرده آنها را  نمایي و هم فضلیت افراد برجستۀ مملکت را 

ا به خدمت تو با عزم و خوشوقت ساخته حوصلۀ ایشان را بیفزایي ت

  و استقامت بیشتر  اقدامات نمایند. به نهایت دقت و اخالص 

از لحاظ و خاطر داري و رعایت سابقه پرهیز نموده در غور  -5 

چه مجرم پسر و  رسي مظلوم از ظالم و باز خواست از مجرم اگر 

پاره اي جگر تو باشد، هیچ مضایقه نکني زیرا با این شیوه دلهاي 

  منقاد خود خواهي ساخت. شکار  و مطیع و عموم آنها را 
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اجانب را بدریافت هرگونه حقوق  و امتیازات فرصت مده و  -6 

گویا بدست خود  اگر آنها را به تحصیل ادني امتیازي نایل سازي 

  براي خرابي و بربادي مملکت خود تمهید مي گذاري.

طوریکه حکومت برطانیه با من تا کنون با اوضاع مسالمت  -7 

چون من روش نما  کارانه و مصالحه آمیز پیش آمده تو هم با آنها 

الکن به هر حال نصب العین خود را باید به امنیت و استقالل 

  افغانستان دوخته باشي.

از نخستین واجباتي که نفس خود را با آن باید مکلف بنمایي  -8 

  همانا حمایت مصالح رعیت باید باشد.

 سیاسي تعلق مي گیرد، الزم است که  آن موادیکه به مسایل -9 

نکرده بر مسایل  در حل و فصل آن به وزراء و اعوان خود اعتبار 

  جزوي و کلي آن شخصآ اهتمام و غور نمایي.

الزم است که قواي حربي تو طوري مستعد و آماده باشد  -10 

مقابل آنها سوق  که گویا فردا بمیدان جنگ یک عسکر قوي را در 

  میدهي.

فرزند! تجارب عصري ما را خوب دانسته باید که از فرصت اي 

همیشه به یک پیمانۀ کاملي  استفاده نمود، یقین نمائیم که قشون ما 

مستعد و حاضر باشند، سپس در اوقات سلم و راحت تزئید آالت 

فراموش نکني، زیرا در زمان جنگ قشون  جنگ و ذخایر حربي را 

و آالت مکفیۀ حربي محتاج بوده تو عندالضرورت به آذوقه و ذخایر 

  آن در آن زمان دشوار است. و تهیۀ 

بر سالطین الزم است که در تولید محبت و دلجویي قشون  -11 

خوشوقت و سعادتمند نگاه  کوشش کنند، یعني عساکر خود را چنان 

دارند که نسبت به حقوق و دوستي آنها در موقع لزوم پشت نگردانند 
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ت خود را در وفا به شؤونات ایشان از روي حیا و به کمال شوق، 

  محبتي که نسبت به آنها دارند نثار کنند.

دانسته باش که عساکر جان عزیز خود را در مقابل مراتب و 

اوقات صلح و سلم  معاشي که به آنها داده میشود میفروشند، اگر در 

با آنها در رعایت، این موضوع مراعات کرده نشود به ایام سختي  

به قیمت گران تر و سنگین تر هم  فروش جانهاي خودشان ولو در 

  تمام شود، با شما بخل خواهند ورزید.

فرزند من!  بدان که بیت المال حکومت ملک و مال ملت -[12]

محافظت حق  است. سلطان یا امیر در پول بیت المال بدون امانت و 

دیگري ندارد. هرگاه حاکمي در مصالح شخصي خصوصي بصرف 

اقدامات نماید، در مقابل حقوق  لي که در نزد او امانت گذاشته شده ما

ملیون ها امانت دهنده که به امانت داري و صداقت او اعتماد و 

  به شمار میرود. اعتقاد نموده اند، خائن 

پر واضح است که خائن در انظار ملت هیچ قیمت و اعتبار ندارد 

میشود. باید که بیت  ته و در نزد خداوند تعالي و خلق مبغوض شناخ

المال همیشه پُر و مملو باشد زیرا نسبت به نداشتن دیگر چیزها در 

ناتواني حکومت زود تر و بیشتر تر ظاهر  قلت بیت المال ضعف و 

  میگردد.

همچنان بر تو الزم است که در اقسام واردات و مصارفات غور  

تولید ثروت  تزئید  و در  و خوض نموده آنچه مقدور و ممکن باشد 

[ اتخاذ نمائي تا در اوقات تصمیم بیت المال وسایل ]وسایرلوازم

تجارتي و صناعتي و  سیاسي و  مناسب به تجهیزات حربي و وسایل 

تعلیمي موفق شده بتواني، زیرا عصر و ضرورت، انسان را به تمام 

با این اسلوب محکم و نظام صحیح  محتاج مي سازد، پس  این امور 
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حیات موفق  مل نما تا به دولت و قوت و عزت خویش در رفتار و ع

«شده بتواني.
336
 

ازاین وصایای امیر میتوان به فهم ودرایت امیر در مملکت 

داری  وعدالت خواهی او پی برد. دراین وصیت نامه توجه جدی به 

حال  عساکر بخاطر تامین امنیت ودفاع از تمامیت ارضی ، در درجه 

صه درهمه عرصه های دولت مداری اول اهمیت قراردارد.خال

ازتجارت تاعواید ومصارف دولت ومصالح رعیت وامنیت وثبات 

مملکت نکات بسیارمهمی را به پسرش گوشزدکرده است. روانش آن 

 شاه سیاستمدار شادباد !

 

 خرین سخنان امیر بربالین مرگش:آ

ساي با ادضباط و دسپ ین آهنین در  21امیر عبدالرحمن خان، مد  

دستان س طنت کرد  این س طنت  توأم بود با قیام ها  و صورش های اعغا

عیودالی و مدعیان س طنت بر ضد امیر که همه از سوی امیر باصد  

از عهان  1901سرکوب گردید و باالخرش در صب اوي اکتبر ساي 

 چ م پوصید   

حامدم مود، یکی از دپ وماتان سابقه دارک ورکه اکنون درسن 

ارد ودرصهر هامبورگ آلمان زددگی میکند، پس از سال ی قرارد 85

مطالعۀ کتاب "سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج 

التواریخ" در پورتاي اعغان عرمن آدالین، بمن زدگ زد و ضمن 

این کتاب، با احساس عمیق قدرصناسی تألیف اظهار خوصنودی از

بدالرحمن خان را ازخدما  امیر به اعغادستان، آخرین سخنان امیرع

بربالین مرگش از قوي خسرخود )عنراي مالم حیدرخان بارک ائی، 
                                                 

336
 550 - 547تاج التواریخ، صفحات - 
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یاور امیر( حکایت دمود که من تا کنون از زبان هیچکس وهیچ 

دویسندش یی دی ر د نیدش بودم واین حکایت، روایت مبار را درمورد 

مرگ امیر که گویا توسط امیر حبیب هللا صور  گرعته است، باطل 

 میکند 

ای حامد م مود پس از ص بت ت یفودی، صف اتی از مج ۀ آق

درد دي اعغان را که سالهای زیادی از سوی ژوردالیست ورزیدۀ وطن 

سراج وهاج در امریکا به د ر میرسید، برایم عرستاد که حاوی آخرین 

سخنان امیر عبدالرحمن خان در واپسین ل ظا  زددگی اش به ق م 

چه بهتر تا این خاطرش را از زبان می باصد  پس  م مود آقای حامد

یکی از صاهدان عینی  بر بالین آن امیر یاد داصت دمایم و بدست تاریخ 

 بسپارم 

آقای م مود در مقدمه کوتاش، اما پرم توای خویش  چنین 

پس از چهل ساي ، عرصتی میسرصد تا کتاب "تاج » مینویسد: 

خان را بار التواریخ" دوصته پرقیمت اع ی ضر  امیر عبدالرحمن 

بیسمارک دوم  مطالعه دمایم  این بار بی تر از پیش دریاعتم که لقب "

" که مؤرخین به وی دادش بوددد، در مورد آن مرد آهنین کامالً شرق

یکپارچ ی مم کت را تأمین کرد،  صدق میکند  وی وحد  م ی و

م وک الطوایفی را از بین برد  برای آبادی ک ور اساس متینی دهاد، 

ت معقوي والزم آن زمان را حفظ کرد و در حراست حدود و سیاس

دصوار آن زمان،  ثغور مم کت، با دردظر داصت صرایط سن ین و

کوصید  مساعی وی در راش تربیت اوالد وطن که با دیدگاش وسیع و 

عکر مترقی و اداراک صرایط زددگی آیندش، صور  گرعت، زمینۀ آن 

به وعود آیند و در اعرای صد که صخصیت های با ارزصی در ک ور 

 وظایف مهم و پرمسئولیت دولتی موعق باصند  
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قبل از  -ساي قبل از امروز 52»ادامه مینویسد:  آقای م مود در

 ق عه بی ی ارگ و )یاور و عردیل مالم حیدر خان بارک ائی -م1999

مسئوي حفاظت خ اده دولت در عهد سراعیه( که من بعداً اعتخار 

 سرور صان، عردیل م مد حاصل کردم، با برادردامادی ای ان را 

)عردیل ماصینخادۀ کابل درعصر سراعیه، دایب ال کومۀ  خان

والی کابل در  امادیه و دایب ال کومۀ قندهار درعصر م ارصریف و

ت ریف  قندهار دادر صاش( در من ي صان در اوایل س طنت صهید م مد

ناد تقدیر و تمجیدی را داصتند  آن دو برادر مجرب و دادا عرامین و اس

خدما  صایستۀ صان از طرف صاهان وقت اعطا صدش بود،  که در اثر

از ععبه ها بیرون کردش در بارۀ وظایفی که در زمان امیر عبدالرحمن 

امیر حبیب هللا خان داصتند و وقایعی که در آن زمان به وقوع  خان و

وقایع پیوسته بود، باهم ص بت میکرددد، من هم که ذوق صنیدن 

و تا اددازش یی هم برخی از حوادث مورد ب ث صان  تاریخی را داصتم 

خان پوپ  ائی، دخستین  )میرزا م مود را از زبان پدر مرحوم خود

وزیر مالیه در کابینۀ امادی( صنیدش بودم، به موضوع عالقه گرعته، 

 ضمن سواال  متفرق، عرئت کردش پرسیدم :

خان را یک مرد ظالم،  چرا بعضی مردم، امیر عبدالرحمن»

. میگویند در عصر شان کسی قدرت  . دانند؟ . مستبد می سختگیر و

می بست و  حرف زدن را نداشت، زیرا فوراًمیگرفت و میزد و

 .؟ . . میکشت.

ع وم سیاسی  و در آن وقت من در صنف دوم عاکولتۀ حقوق 

ا که وهنوز به آن پخت ی درسیدش بودم که ع ار این سواي خود ر بودم 

سئواي من،  بنابران، از منتهای کم تجرب ی طرح صدش بود، درک کنم  

مرحوم عردیل مالم حیدرخان را براعروخته ساخت و بعد از توصیف 

و تمجید از اعماي و گفتار امیر موصوف که همه اش با لهجۀ تندی ادا 
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سال ی "  35صد، عرموددد: بخوان این اسناد مرا و بدان که من در سن 

که تعداد صان به چند صد   اعۀ مالم بچه های حضور" بودمعم سر

دفر میرسید  مالم بچه ها همه عرزددان سران و سرکردگان اقوام 

بوددد که به وسی ۀ پدران صان آوردش صدش بوددد و زیر  والیا  وطن ما

صددد  این بخش سرای  و تربیه می صخص امیر، تع یم می رعتند  دظر

و تربیت مالم بچه ها،  بود که در آدجا تع یم امیر، صبیه مدرسۀ عالی 

مالزمین با معاش تعیین صدش بود که همه در خود ارگ  سرپرست ها و

و اباته می صددد  همان مالم بچه ها، بعداً ب یث  صاهی اعاصه 

مسئولیتی را در  صخصیت های ب رگی تبارز کردش، کرسی های پر

در خدما  ب رگی برای اصغاي دموددد و مصاعغادستان ادارا  دولتی 

پی ادی عنراي مرحوم بارک ائی در ختم این  «  مم کت صددد      

گفتار کمی ک ادش صد و بمن خطاب کردش گفتند: " د دیک بیا !" من 

اطاعت کردش قریب صان د ستم، آد اش پنجه های دست مرا در پنجه 

های خود گرعته عرموددد: در آن صبی که امیر صاحب مرحوم 

حمن خان( عان به حق می سپرد، دوکری و وظیفۀ من بود که )عبدالر

 در خدمت صان می بودم 

امیر صاحب در اتاق کوچک خواب عمار  باغ باال )این اتاق 

در سالهای اخیر برای آرایش عروس ها اختصاص یاعته بود(، در 

بستر بیماری اعتادش بود  طبیب معالج صان، حکیم )اسم طبیب را 

درحاعظۀ من دماددش( آمدش، دوای مجوزش را برایش  گرعتند ولی ععالً 

دادش و مرخص صد  ل ظه یی بعد، خود را در بستر راست ساخت و 

 -بمن امر کرد که د دیکش بروم  همین وده که من ترا خواستم 

همینکه به وی د دیک صدم، پنجه های دست مرا در الی پنجه های 

بعد با صدای گیرا اما  -خود گرعت، ب وده یی که من از ترا گرعته ام 

فرزندم غالم حیدر، بشنو، حرف های مرا خوب  »صاهاده عرمود: 
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بشنو!  برای یک دهقان، زمین خاره یی را سپردند که آنرا آباد کند، 

دهقان اطراف زمین را سنگ قاله کرد، دیوار بست، کرد کشی کرد، 

 نهالهای ثمر بخش را غرس نمود، آب را بر آن جاری ساخت، گیاه

های هرزه و مضره را از میان و اطراف آن، خیشاوه کرد و از نهال 

های ثمر بخش غمخواری نمود. . . ولی، ولی همینکه میخواست ثمر 

«درختان را بچشم سر ببیند، دهقان سالخورده از میان رفت.
 

امیر 

صاحب این ب فت و سر را دوبارش بر بال ت دهاد و چ مادش متوعه 

دیدم که دوبارش به حرف آمد  و با آواز بسیار سقف صد و من با تعجب 

" می آیم، می آیم. . . . ب ند، صبیه به عریادی که در گنبد بپیچد، گفت:

از من می پرسی که خدایم کیست؟ خدای من یکتا و بی مانند است. 

خدای من همان خداییست که زمین و زمان و عبدالرحمن را آفریده 

بلند ادا کرده جان بحق  شهادت را بلند!" سپس ک مۀ است. 

"سپرد.
337
  

آقای حامد م مودعالوش میکند که : چ مان خسرم در این   

وقت پر از اصک صد و هر دو برادر گریستند و یکی بعد دی ر گفتند: 

او ده تنها امیر و پادصاش ما، ب که پدر ما بود  هر مس مادی که در 

خدای  آخرین ل ظا  حیا ، ک مۀ صهاد  در زبادش عاری صود و

خود را با ی اد ی اش یاد و وصف کند، خالق الی اي یقیناً او را می 

بخ د و ایمان دارم که خدای عالمیان آن پادصاش مدبر وطن دوست را 

آمرزیدش است  بدگوئی های مخالفین، همه مغرضاده و حتی از 

ت ریکا  دصمنان اعغادستان است  این دصمنان، ده تنها امیر 

ب که همه زمامداران صادق و خیرخواش  اعغادستان عبدالرحمن خان را 
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را به باد داس ا می یردد، تا تاریخ  پراعتخار ما را لکه دار ع وش 

«بدهند 
338
 

ساي بعد از مرگ امیر در زمان حکومت صاش  46این روایت 

م مود خان از سوی یکی از رعاي  مقرب در بار امیر  بیان صدش 

د را  برون مرزی اعغادها ساي بعد از مرگ امیر در  98است و

بازتاب یاعته است و از روایا  ثقه و صادقه می باصد روایت  بیاد ر 

این حقیقت است که امیر تا آخرین ل ظا  زددگی توان اددی یدن و 

سخن گفتن داصته است و آدچه را عنراي بارک ائی دقل قوي کردش، 

ً این است  عال تاریخدارای معنی و پیام ص یح و آموزددش برای  وتا

حکایت  بر داستان خوراددن زهر به  امیر عبدالرحمن خان از سوی 

ولیعهدش سردار حبیب هللا خان که مبار آدرا در تاریخ خود از قوي 

میرزا م مد ابراهیم ذکر کردش
339

، خط بطالن می ک د،  زیرا کسیکه 

زهرخوردش باصد، باید بیهوش صدش و از سخن گفتن ماددش باصد و یا اگر 

هد سخنی ب وید باید از درد و ردج خود عریاد ب دد، ده اینکه به بخوا

اطراعیان خود درس حکمت ب وید  پس روایت خوراددن زهر به امیر 

یک روایت عع ی و عاری از حقیقت است  مبار می وید که: مرگ 

امیر سه روز از اطالع مردم پنهان د هداصته صد و بعد اع ا گردید، 

دی ر می وید، مرگ امیر در صب اوي  درحالیکه یک صاهد عینی

اتفاق اعتاد و در همان ل ظا  دخستین به اطالع عموم  1901اکتوبر

صه ادگان و مامورین ب ند پایه که در اتاق ادتظار در باغ باال د سته 

بوددد اعالن  و بالعاص ه به پسرش امیر حبیب هللا خان ب یث امیر 

 عدید بیعت گرعته صد 
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اده کابل، ادجنیر "مارتین"، که د د امیر و سر ادجنیر ماصین خ

پسرش قرب وع   زیاد داصت، در کتاب خود  "د پوالدی امیر تر 

سیوری الددی" )در سایۀ امیر آهنین( دوصته میکند: " یک روز قبل 

از مرگ امیر، که دی ر امیدی برای زددش مادددش دماددش بود، سردار 

یک تعداد از مامورین عالی  حبیب هللا خان  و سردار دصرهللا خان با

رتبه دولتی در باغ باال ع سه کرددد تا هم مان با مرگ امیر چه 

اقدامی باید بکنند، زیرا بیم آن میرعت که با خبر مرگ امیر، مبادا از 

سوی اردو کدام اقدامی خالف توقع صور  ب یرد  ع ت این ت ویش، 

وعان عیغه دار( بر دفوذ م که س طاده ) بی بی ح یمه، م قب به صاش بوب

سپاش بود  و عکر می د که او پسر خود  صه ادش م مد عمر راکه  

ساله بود بجاد ینی امیر اعالن کند و ارگ و خ اده را که در  11هنوز

ارگ قرار داصت، برای پسر خود تصاحب دماید  در ع سه عیص ه صد 

 که سردار حبیب هللا خان عاد ین پدر خود صود وهمینکه امیر وعا 

دماید، وی بال وقفه به ارگ داخل صود و خ اده و گدام اس  ه را در 

قبضه ب یرد تا در صور  بغاو  اردو دست او باال باصد  عردای آن 

تمام مامورین ب ند رتبه و صه ادگان از وقت دماز پی ین در ادتظار 

 خادۀ باغ باال حاضر بوددد   

صب خبر مرگ که امیرعو  کرد، همان  1901در صب اوي اکتوبر 

امیر به اراکین دولت اعالن صد، یکی از مامورین حاضر کالش امیر 

عقید را بر سر سردار حبیب هللا خان گذاصت و او را به حیث امیر 

خطاب و بیعت خود را به او اعالم کرد  بقیه حاضرین هرکدام دست 

بیعت به امیر دراز کرددد و یکی از آدها به اتاق مجاور رعته صه ادش 

مد عمر را با خود آورد و برایش گفت: به امیر بیعت کن، صه ادش م 

دی  رسم بیعت را بجا آورد  سپس امیر حبیب هللا خان با اکثر مامورین 

عالی رتبه برای اصغاي ارگ حرکت کرد و سردار دصرهللا خان را با 
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دعش امیر در باغ باال گذاصت  همان صب تمام عرش و ظرف و اصیاء 

باغ باال به ارگ ادتقاي دادش صد و عردا صبح سردار گران قیمت از 

دصرهللا خان دعش امیر را ت ت مراقبت صدید قطعۀ گارد مس ح به 

ارگ ادتقاي داد  م که )بی بی ح یمه( دی  از ارگ به قصر خودش، 

گ ستان سرای واقع در عوار عنوبی ارگ منتقل صد  "
340
 

سرای )پارک  روز دوم اکتوبر دعش امیر در بخش صرقی  بوستان

زرد ار( بخاک سپردش صد  بعد ها  برمقبرۀ امیر ساختمان مج  ی با 

سبک معماری همان زمان ساخته صد که دمودار هنر معماری 

 هنروران آن دوران اعغادستان است   

 

 مقبرۀ امیر عبدالرحمن خان در پارک زرنگار کابل
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 ضمیمه اول

 

 بی کفایت یک مستبد با کفایت، بهتراز هزار مستبد 

  

عرهنگ، در سراسر عص ی که به دورۀ امیر عبدالرحمن خان در 

کتاب خود اختصاص دادش، تا توادسته امیر را با دوک ق مش تخریش و 

تخریب کردش و حتی یک عم ه یا یک پراگراف و یا سطری که در آن 

کارهای مثبت و ماددگار امیرعبدالرحمن خان تائید صدش باصد، رقم 

نابرین قضاوتی که بنابر یک ذهنیت منفی در مورد کسی د دش است  ب

 صور  گیرد، سالم دخواهد بود 

عرهنگ ده از وحد  مجدد اعغادستان توسط امیر عبدالرحمن 

خان اظهار رضایت و حمایت کردش و ده از تأمین امنیت عمومی در 

ک ور  ده از سرکوبی مدعیان س طنت و عیوداالن و سرکردگان قومی 

که عامل عنگ های خودین داخ ی صدش بوددد و ده از  مرک  گری ،

اقداما  امیر برای مدردی ش کردن ک ور با وارد کردن تکنالوژی 

ده از آوردن   عدید و تأسیس دخستین کارخادۀ تولیدی صنایع عصری 

دظم اداری و توظیف مامورین دولتی و قضا  در سراسر اعغادستان 

، و ده از رودق یاعتن دوبارۀ تا دقش روحادیت متنفد را تق یل دهد

وضع قوادین، دظامنامه ها و   ده از تجار  و صنایع و پی ه وری،  

دستورالعمل ها برای بهتر صدن امور ک ور، از هیچکدام اظهار 

 حمایت دمیکند  
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گوئی که به نظر وی تجزیۀ کشور و به تحلیل رفتن آن خیلی 

امیر عبدالرحمن  بهتر بود نسبت به ظهور دوبارۀ افغانستان توسط

 خان و صاحب هویت شدن افغانها با داشتن کشوری بنام افغانستان.  

تنها موردی که عرهنگ دربارٔە امیر عبدالرحمن خان درست 

« مستبد باکفایت»وبجا سخن راددش است، صاید این دکته باصد که او را 

خواددش است و صاحب همان خصایل وکرکتری دادسته که پطرکبیر 

داصته است  سپس عرهنگ می اع اید که 18روسیه در قرن  امپراتور

میخواست هر مانعی را خواه واقعی می بود،  »امیرعبدالرحمن خان 

 «خواه وهمی و تصوری، با خون و آتش و آهن از میان بردارد.
341

     

      واقعیت اینست که عغراعیای سیاسی تمامی ک ورهای عهان در 

و خ ودت یا به اصطالح عرهنگ  آماز از راش اعماي زور و عبر

  ." صکل گرعته استآهن، آتش ، خون"

یکی از خصوصیا  دظام های مستبد درک ورهای اسالمی، 

اعماي قدر  و زور و حم ه برهمسای ان و ک تن وتاراج کردن وتابع 

ساختن م ل مغ وبه است  در دتیجٔه چنین حمال  و عتوحاتی بود که 

عوق العادش وسیعی برخوردار می صددد دولت ها از حقوق و اختیارا  

و با برخورداری از چنین اختیاراتی میتوادستند عان اعراد را ب یردد 

یا امواي و دارئی صان را مصادرش کنند و یا گروهی از مردم را از عا 

 و مکان اص ی صان با اعبار بجای دی ری کوچ دهند 

دهید: عرهنگ خود عواب سواي روش مستبدادۀ امیر را چنین می

در این صکی دیست که دولت های م رق زمین تا سدۀ بیستم عموماً » 

ماهیت صخصی و استبدادی داصتند و عقط در دهۀ اوي قرن بیستم بود 

که در اثر دفوذ اعکار عدید از اروپا و امریکا و مجادله و قیام مردم 

بعضی از دولت های خود کامۀ م رق زمین به رژیم م روطه و بعد 
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اگر  هوری مبدي گردیددد، بنابرین ت صیل حاصل خواهد بودتر به عم

" بگوئیم که طرز ادارۀ امیر ماهیت استبدادی داشت.
342
 

 

 " همین خصوصیت دولتهای صرقی را بناممــارکس" 

دامیدش است   مصداق این « استبداد آسیائی»یا «  دسپوتیزم شرقی»

 ه، گفته را میتوان در سراسر تاریخ ک ورهای اسالمی از عم

 .اعغادستان و ایران و آسیای میاده در دورش های اسالمی مالحظه دمود

مثالهای مناسب وخوب استبداد آسیایی را میتوان درمقاله بسیار مهم 

وعالماده دوکتور روستار ترش کی،مالحظه کرد که ت ت عنوان 

  .دوصته است«  پروسٔه دردناک ملت سازی در جوامع قبیلوی»

او را دراینجا کو  میکنم تا دیدش صود، که  من باردی رگفته های

آیا تنها امیر عبدالرحمن خان پادصاش مستبدی بودش است، یا صاهان 

ورهبران دی رآسیایی هم برای م ت سازی از استبداد و زور استفادش 

  .کردش ادد

دکتورترش کی مینویسد:"متأسفاده در عوامع قبی وی و ک ور 

ل دهی هویت م ی صف ه سیاش های عقب ماددش ، م ت سازی و صک

استبداد آسیایی، مبنای ت کیل حاکمیت های  . تاریخ ب ریت را میسازد

م ی و هویت های م ی در آسیا قرار گرعت : چینایی ها ترکمن ها را 

عیصد باصندگان(، مغل ها را از من ولیای  50از ایالت سی کیادگ )

عیصد  20تبت )عیصد باصندگان( و تبتی ها را از ایالت  20داخ ی )

مردم ایالت( رادددد و عای صادرا با چینایی ها پر کرددد   در عراق از 

به بعد ترکمن ها و کـرد ها از صهر کرکوک که دارای ُ منابع  1970

ب رگ پتروي است، راددش صددد و عای صادرا اعراب گرعتند  صدام 

و  حسین دیم م یون کرد را بطرف ایران دوادد   در ایران م ت سازی

صکل دهی هویت  م ی با سرکوبی کـرد ها، آذری ها، عرب ها و 
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ب وچ ها توسط عارسی های بر سر اقتدار سازماددهی صد و ضدیت با 

ت کیل دولت  . اعراب خوزستان و سنی ها تا همین اکنون ادامه دارد

م 1915م ی و هویت م ی در ترکیه با تصفیٔه دژادی ارمنی ها در 

ه ار یودادی  200اخراج یک م یون و دوبت1920در : آماز صد

از  1932اداتولی عادب یودان رسید  در همین ک ور در پنج می

طریق ادفاذ یک قادون اختصاصی، تبعید کرد ها هدف قرار گرعت  

دو م یون کرد در مجموع ق مرو م ی و دش  1935و  1925بین سالیان 

یاست تبعید ها ه ار تن دی ر در بیرون آن پراگندش و راددش صددد  س

 .کـرد ها با ً ظهور عنگ عمومی دوم و ال اما  آن قهرا متوقف صد

ک ور های قفقاز و آسیای مرک ی پس از عروپاصی ات اد صوروی 

برای ت کیل حاکمیت های م ی و صکل دادن هویت م ی، پروسه 

معموي عوامع عقب ماددٔە قبی وی را تعقیب کرددد که در مواردی توأم 

قوم و قبی ه زددگی  130وکراتیک بود: در ق اقستانبا ت ریفا  دیم

عیصد،  30عیصد دفوس را میسازدد، روس ها  53میکند  ق اق ها 

اوکراینی ها چهار عیصد و بقیه سه عیصد  )زبان رسمی زبان ق اقی 

حکومت قبی وی ق اق برای ب ند بردن کمیت دفوس ق اق ها،  (.است

را بوطن ت ویق مینمود،  درحالیکه ورود ق اق های عراری در خارج

به بازگ ت ازبک ها، ترکمن ها و چچن های ق اق االصل مهاعر 

 . قیود وضع کرد و حتی بسیاری را با ورود به سرحد زددادی دمود

ازبکستان پس از رهایی از چنگ امپراتوری صوروی مد  ها در 

صدد دریاعت سمبوي قدرتمند تاریخی برای ورود به عرگه م ت ها 

را صکل بدهد  « والبعث بعدالمو » در م ور آن زددگی م ی بود، که 

خادا  تیموری را  14بعد از آدکه از ازبک های صیبادی که در قرن 

عتح کرددد، آدم با صالبت و ترس آعرین دریاعت د د به یکی از چهرش 

های هولناک مغل یعنی تیمور لنگ پناش برددد: مجسمٔه چندین مترش 

ای مارکس و لینن را در میدان صهر تاصکن تیمور لنگ عای مجسمه ه

 گرعت 
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در اعغادستان وبرخی ک ورهای دی ر پروسٔه م ت سازی و 

تأمین وحد  م ی با درهم کوبیدن مقاومت مخالفین بدون ت خیص قوم 

و قبی ه و اکثریت و اق یت صور  گرعته و حکام مستبد به مقایسٔه 

امیر عبدالرحمن  .اددموارد تاریخی از احتیاط و اعتداي کار گرعته 

خان عصیان ه ارش ها را درهم صکست و م جایی های م دی و قال  

را وادار به اطاعت از س طنت دمود  وی دورستان را به حاکمیت م ی 

پیودد داد  اسکان داق ین در صماي ع  پروسٔه م ت سازی امیر بود که 

 بصور  قطع با مثاي های تاریخی آسیا همردیف دیست  

گفتیم بر می آید که ِاعماي خ ودت از عادب طبقٔه حاکم  از آدچه

بقصد ت کیل دولت م ی صف ه سیاش تاریخ ب ریت را میسازد و 

اختصاص به اعغادستان و دوران عبدالرحمن خان و هاصم خان 

 .« ددارد 
343
 

 نقش امیرآهنین درساختن افغانستان غیر قابل تجزیه:

من خان زمادی دقش وطن پرستاده امیرآهنین،امیرعبدالرح

بخوبی برعسته می ردد که می بینیم پس از کودتای ثورتا امروز، 

دق ه ها وپالن هایی زیادی برای تج یۀ اعغادستان از سوی دصمنان آن 

اتنیکی اقوام اعغادستان در  -طرح صدش است، اما بخاطرباعت اعتماعی

صماي ومرب وعنوب ک ور،که طراح آن امیر بودش است، هم ی این 

 ها دقش برآب صدش است پالد

هر آخوند و مال، سرکردۀ هر طایفه و قلعه  امیر مینویسد:"  

خود را پادشاه باالستقالل میدانستند و از مدت دو صد سال آزادی و 

خود سری بیشتر از این آخوندها و مالها را حکمرانان سابق 

افغانستان متعرض نشده بودند. میر های ترکستان و میرهای هزاره 

کرده های غلجائی بالنسبه از امرای افغانستان قوی تر بودند.  و سر
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و تا زمانیکه آنها حکمران بودند، پادشاه نمیتوانست در مملکت 

عدالت نماید. لهذا نخستین کار من این بود که قطاع الطریقان 

وسارقین  و ابنای کاذب و پادشاهان جعلی را تمام نمایم. اذعان 

نبود، بعضی از آنها را تبعید کردم یا عازم  مینمایم که این کار آسانی

«سفر آخرت شدند.
344

 

امیر عبدالرحمن خان برای آوردن ثبا  واستقرار حاکمیت م ی 

وامنیت عمومی  وتأمین وحد  دوبارۀ  ک ور وحتی برای ع و گیری 

کار گرعت و « استبداد هدفمند»از تج یۀ آن در آیندش ، از سیاست 

قوام صورصی از درخ ودت وصد  عمل درعین حالی که با مردم وا

پیش می آمد، به تبعید اقوام صورصی از والیا  مرک ی، عنوب 

وصرق ومرب به صماي ک ور می پرداخت تا هم ع و صورش ها و 

طغیادهای  بعدی را گرعته باصد وهم اقوام س   ورعنوب را در 

مرزهای صمالی ک ور، بخاطرایجادسدی در برابر تجاوز احتمالی 

، عابجا کردش باصد  ازاینست که از برکت دور اددی ی آن امیر روسها

با کیاست، هیچکس دمیتوادد اعغادستان را به صماي وعنوب یا مرب 

   وصرق تج یه کند

از اعغادستان  امیر عبدالرحمن خان بنابر صناخت وتجربۀ خود

تکه تکه دراثر تجاوز دوم اد  یس ،یک اعغادستان  واحد و متمرک ی 

ورد تا از دست درازی دو ابر قدر  استعماری وقت )روسیه بوعود آ

واد  یس( درامان باصد ودر عهان به حیث یک ک ور مستقل صناخته 

صود  اوهن امی که  قدر  های مرک  گری  را وادار به تمکین از 

دولت[  -دولت مرک ی می دمود، به منظور ساختن پروسۀ]م ت 

خادوادش های سران مخالفان وصورصیان را سرکوب میکرد، و 

صورصی را م کوم به تبعید در صماي ک ور میکرد وآدان را  در 

د دیک به مرز روسیه طوری عابجا می دمود تا در آیندش هیچ قدرتی 
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دتوادد در عکر تج یۀ اعغادستان بیفتد  چنادکه یکصد ساي بعد از 

ت کیل اعغادستان برپایۀ دق ۀ امیر، تمام دق ه های که برای تج یۀ 

قرن بیستم ،در زمان  90و 80عغادستان به صماي وعنوب در دهه ا

 -اصغاي ک ور از سوی ات ادصوروی ودی  درعهد حکومت ربادی

]مسعود طرح گردید، دقش برآب صددد
345
،چودکه امکان عم ی  [

صددش را دیاعتند  در آماز قرن بیست ویکم دی پس از حم ۀ امریکا با 

رعهد حاکمیت کرزی سه بار ک ور عهان براعغادستان، د 44ات اد

دق ه های تج یۀ اعغادستان از سوی متخصصان تج یه طرح گردید، 

ولی بازهم در راش تطبیق آن درمادددد وطراحان اد  یسی وامریکائی  

 خجالت زدش پ ت گردن خود را خاریددد 

تنها همین پیشبینی خرمندانۀ امیرآهنین به اندازۀ کل عقل 

صدد تجزیۀ کشور در اخیر قرن بیستم سیاست مدارانی است که در 

بودند ولی شکل عملی آنرا یافته نمیتوانستند. زهی برچنین خرد 

بیشک بچۀ »سیاسی امیرآهنین! که باید مثل کاکه های کابل گفت:

 «افضل، کمت!
 

 

  :استبداد رژیم های ایدیولوژیک درکشور

چهاردهه قبل دوعریان ایدیولوژیک )چپ و راست( درک ور 

  رسیددد و مردم م ش ت خ حاکمیت استبدادی هردو عریان ما بقدر

راچ یددد و تا هنوز درد و ردج داصى از استبداد این دوعریان 

ایدیولوژیک را با پوست و گوصت و استخوان خود حس میکنند و از 

با حدوث   .هردوى آدها بدرعا  متفاو  اظهار اد عار و تنفر مینمایند

ی عمهوریت که پنج ساي قبل از آن، در ، دظام اعتماع 57کودتای ثور
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یک ک ور دیمه عیودالی ، دیمه قبی وی تاسیس صدش بود، وبخوبی کار 

ساعت اوي کودتا، تقریبا یک  20میداد، سرد ون گردید  درهمان 

ه اردفر ازاعراد گارد عمهوری با رئیس عمهور داودخان وتمام 

ب اعضای خادوادش اش معدوم گردیددد وبجای آن رژیم ح 

دموکراتیک خ ق برهبری دورم مد ترش کی، قرارگرعت  با اعالم 

دظام عدید که ح ب برسرقدر  آن را رژیم ادق الب ثورمی دامید و 

در رساده های بین الم  ی از آن بنام رژیم کمودستی یاد می د، امنیت 

وثبا  عای خود را به دا امنی و بی ثباتی داد و عامعه به سه بخش 

خ ی خواسته و یا داخواسته در په وی دظام عدید تقسیم گردید :ب

ایستاددد و بخش دی ر در مخالفت با رژیم خاده و کاصاده خود را ترک 

گفتند و راهی دیار هجر  گردیددد و با رژیم عدید به پیکار برخاستند  

و بخش سوم همادا اکثریت خاموصی بود که ده با این و ده با آن ، چ م 

از آن  .واز هردوطرف ت ت ع ارقرار داصتند به آیندش دوخته بوددد

ببعد هواخواهان رژیم عدید مخالفان خود را به دام ضد ادقالب تعقیب، 

زددادی، صکنجه و سرادجام دابود میکرددد  و مخالفان رژیم دی  آدادی 

را که در ت ت حاکمیت عدید امرار معاش وحتی در یک مکتب دهاتی 

وابست ی ایدئولوژیک با ح ب بر کارمیکرددد ، ولو هیچ ارتباط و 

سرقدر  هم دمي داصتند، بنام کمودیست و م  د و کاعر درصور  

دست یری اعدام صان میکرددد و این عمل خود را یک عمل اسالمی و 

با این موضع گیری خصماده و بر اثر این بینش  . صرعی می پنداصتند

ر ، عامعه دگم و تنگ دظراده و عم کرد عاععه آمی  هردو عادب درگی

مرق در عاععه گردید  پس از تجاوز صوروی برک ور وقرارگرعتن 

،در دیوارهای  1358عدی 6هللا امین در  ببرک کارمل بجای حفیظ

ه ار زددادیان سیاسی دصب گردید که  12وزار  امور داخ ه لیست 

هللا امین سر به دیست صدش  گویا در ظرف یکصد روز قدر  حفیظ

در هر روز یکصد و بیست دفر در قت  اش بوددد  به سخن دی ر 

پس ازبر  .پ چرخی از سوی قدرتمندان رژیم عدید ک تارمی د
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سرقدر  آمدن ببرک کارمل، ده تنها ع و این ک تارها گرعته د د ، 

ب که برتعداد صکنجه گاش های رژیم در دقاط مخت ف صهرکابل و 

ر امین صهرهای دی ر اعغادستان اع ودش صد  دست اش صکنجه و ترو

دام عوض کرد و برت کیال  و پرسودل آن اع ایش « خاد»)کام ( به 

بعمل آمد  امتیازا  و رتبه های آن از م کی به دظامی تغییر یاعت و 

داکتر حسن صرق در کتاب  . تعداد ریاستهای آن ازحساب بیرون گ ت

می « خاد»، در مورد سازمان عاسوسی «کرباس پوصان برهنه پا»

زمان عمهوری م مد داؤود ادارش استخباراتی بنام در » دویسد : 

ساالده سی می یون اعغادی بودعه بر میداصت   « مصئودیت م ی»

اکنون م اورین روسی با مصرف سی می یارد اعغادی ، سی ه ار 

مرتبه به مصارف و ت کیال  این دست اش در اعغادستان اع ودش بوددد  

وطن ، دصمنان وطن را می با عرق اینکه در ادارش دیروزی عرزددان 

پالیددد و به دست اش امروزی ، دصمنان وطن و اصغال ران ، عرزددان 

وطن را بجرم وطن پرستی و ع ق به آزادی صان دست یر و صکنجه 

346  « میکنند
   

عکر میکنم این سخنان داکتر صرق راز ب رگی را بر مال 

روی در میسازد و آن اینکه سردوصت مردم اعغادستان با تجاوز صو

دست صورویها بود و اینکه ح ب دموکراتیک خ ق ، دم از استقالي و 

 خود ارادیت می د ، گ اعه گویی بیش دبودش است 

رژیم ح ب دموکراتیک خ ق با حمایت ات اد صوروی درمد  

چهاردش ساي حاکمیت خود تا آدجا که توان داصت، ازخ ودت واستبداد 

ردن وصکنجه دادن مخالفین کارگرعت، وموازی با خ ودت وزددادی ک

در صهرها، از ریختن بمب وخمپارش و عیر سالح های ثقی ه در بیرون 

از صهرها برسر مخالفین خود دریغ دکرد  این برخورد رژیم 

هماد وده که ت فا  بی ماری را برمخالفین و مجاهدین ت میل میکرد، 
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تپه ها وب ندی های اطراف صهرهای ت ت حاکمیت را مم و از 

ادیادی ساخت که بنام مداععان ادقالب درعنگ با ضد ادقالب عان قرب

در حدود پنج م یون از مردم ک ور راش مهاعر  در  . باخته بوددد

پیش گرعتند و تخمین یک ودیم م یون اعغان دی ر عان های خویش را 

از دست داددد و کم ازکم دیم م یوین ادسان دی ر هم مع وي و معیوب 

ر آن تمام دهاد های اعتماعی و اقتصادی و عرهن ی گردیددد و اع ون ب

ودی  تمام تاسیسا  عصری و عنعنی ک اورزی و آثار مددی در 

مجموع تخریب و از میان رعتند   چون عنگ درک ور پایادی دداصت 

و برآتش آن از خارج رومن ریختاددش می د، سرادجام ح ب 

ی خود را به دموکراتیک خ ق مجبور گردید از قدر  کنار برود وعا

گروش های عهادی که از پاکستان تجهی  وتمویل وبرای عنگ 

وتخریب به داخل ک ور عرستادش می ددد، تس یم کند)ه تم ثور 

 ش(1371

  :رژیم اسالمی جهادیان

،که  1371اصغاي کابل بوسی ه تنظیمهای عهادی دره تم ثور

ع  ک تار ومار  وتخریب هیچ بردامه سي اسی برای مم کت داری 

دداصتند، سبب هرج و مرج، قتل و مار ، آتش سوزی و ویرادی، آدم 

ربائی، عدم امنیت مالی و عادی و تجاوز به حقوق و دارایی و داموس 

  . مردم صد

اعغادها با آدکه چهاردش ساي در راش اخراج ق ون سرخ وصکست 

رژیم ح ب دموکراتیک خ ق رزمیددد، اما ده تنها مردم به آزادى 

ظم وص ح در ک ور صان تأمین د  ت، ب که برخورد درسیددد و د

هاى وح تناک تنظیمى باعث مرگ ه اران دفراز مردم بی ناش ، 

تخریب کامل کابل، چور و چپاوي دارائى هاى عمومى و عردى و 

دست درازى بماي و داموس مردم و تعدد مراک  قدر  در پاى تخت 

جددی، برهان دو ماش بعد از حکومت اسالمی صبغت هللا م .گردید

بجای مجددی د ست وبا بقدر   1371الدین ربادی در ه تم سرطان 
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رسیدن ربادی، عنگ راکت پرادی وعیر توپ وبمباردمان مناطق زیر 

س طٔه گ بدین حکمتیار به استقامت چه ستون و داراالمان و باالحصار 

و کارتٔه دو،ازسوی دیروهای دولتی ت ت قوماددش احمدصاش مسعود 

و پرتاب راکت وتوپ وسالح های ثقی ه از ساحه متع ق به ازیکسو، 

 حکمتیار برمرک  صهرکابل، دماراز روزگار مردم برآورد 

 
 گلبدین واحمدشاه مسعود در میان رؤسای استخبارات عربستان وپاکستان

مجاهدین با د ان دادن سیمای بس خ ودتبار از خود، بدترین و 

را برائت داددد و آدادی که  دابخ وددی ترین چپی های رژیم گذصته

برای سقوط رژیم گذصته دعا میخوادددد، بدترینهای رژیم گذصته را بر 

مجاهد ین که ع  ک تن و چپاوي و مار  و راکت زدن و آتش 

اعروزی و ویران کردن صهر وهمه دار و ددار وطن، ً کاری دداصتند 

طى واصال بفکر آرامی و امنیت مردم دبوددد ،ترعیح میداددد   

براثر عنگ های تباهکن قدر  ط بی، مذهبی  1996- 1992سالهاى 

و قومی وزبادی، بیش از هفتاده ار ادسان بی ناش از مردم میر دظامى 

درصد از ساختمادهای صهر کابل به  70در کابل ک ته و بیش از

ویراده مبدي صددد  کدام عم کرد میتوادد عنایت بار تر از این عمل 

اعراطى باصد که در عامه دین و پاسدارى از رهبران تنظیم هاى 
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اسالم، مردم مس مان ت ت ساحه تنظیم مخالف خود را به توپ و 

راکت و بمباری بستند، بر زدان گروش هاى مخاف خود تجاوز دسته 

عمعى دموددد  پستان زدان مس مان گروش مخالف را بریددد و بر سر 

صش ادچه کوبیددد و مس مادان منسوب به گروش یا قوم دی ر میخهاى 

صکم دریددد و دعش مخالفان را از چن گ قصابى آویختند و زدان 

 صوهردار را ب ور به دکاح عرماددهان خود در آورددد؟ 

مسعود روزاده از زمین و هوا  –در تمام دورٔە حکومت ربادی 

باران مس سل توپ و راکت و بمب هاى تباهکن بر سر مردم مى 

صان را به ویرادى میک ادید  مراک  قدر   بارید و خاده و کاصادهٔ 

متعدد بود و هیچ قوماددادى از هیچ مرععى دستور دمى پذیرعت و به 

همین ع ت وقتى دختران و زدان صوهردار مورد اختطاف گروش هاى 

عهادى قرار می رعتند، مرععى که به صکایا  مردم رسیدگى کند، و 

د دداصت و تنها ع و این هرج و مرج و ادارصى را ب یرد، وعو

پرداخت مبالغ هن فت پوي میتوادست حالي م کال  باصد  وبنا برین 

بسیارى از مردم پایتخت و صهرهاى ب رگ ک ور با رویکار آمدن 

دظام اسالمى مجاهدین، مجبور به ترک خاده و کاصاده خود صددد و به 

پاکستان و یا ایران و تاعکستان و یا روسیه و یا در داخل ک ور به 

 ارصریف یا عالي آباد که از امنیت بی تر برخوردار بود، عرار م

کرددد تا اقال عان وداموس خود را از چنگ حکومت اسالمى تنظیمها 

دجا  دادش باصند  آدهایی که صاهد استبداد لجام گسیختٔه صورای دظار 

وح ب اسالمی و ح ب وحد  م اری، وعنبش م ی دوستم و سیاف 

، بدون تردید ضربت عادکاش حاکمیت رژیم و دی ر اعراطیون مذهبی

مار  و تجاوز وهتک حرمت را برهستی و دارائی دوستان و 

  .خوی اوددان و وابست ان خود دیدش ادد

 10خون اع ادی و ک تارادسان های مظ وم اع ارکه در روز 

م، بدستور وقوماددٔە احمدصاش مسعود و ربادی 1993عبروی  11و

 سنی، در م  ٔه ه ارش د ین اع ار وهمکاری سیاف وصیخ آصف م



 394                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

کابل صور  گرعت، خی ی وح تناک و بدتراز ک تاره ارش ها در 

عنگ »( بودش است  کتاب 1892- 1891عنگ با امیر عبدالرحمن )

ش(، تالیف عنراي سید عبدالقدوس 1375- 1371« )های کابل 

سید،را ورق ب دید تا از عمق استبداد حکومت اسالمی برهان الدین 

سیاف و صیخ آصف م سنی و صرکای دی ر صان  -مسعود  - ادیرب

 بهتر آگاش صوید  

 

 وضع کابل در عهدحکومت اسالمی ربانی

 

تنظیم  .صمردش می ود« استبداد آسیایی»این خون اع ادی دموده یی از 

های عهادی، در زمان حکومت ربادی،در زیر دقاب اسالم و عهاد، 

م ت و بیت الماي را مار  کرددد  برداموس مردم تجاوز دموددد وماي

و سرمایه های م ی را وآثار تاریخی را دزدیددد و به ک ورهای 

همسایه بردش بنرخ کاش ماش عروختند  اردوی م ی را من ل کرددد و 

وسایل و تجهی ا  اردوی م ی که از زمان امیر صیرع ی خان تا 

در گدام هللا، از پوي م ت اعغادستان خریداری و سقوط داکتر دجیب

های دظامی ذخیرش صدش بود، ازقبیل طیارا  عت عن ی و طیارا  



 395                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

باربری دظامی و ه یکوپترهای توپدار، وه اران چرخ توپ و تادک 

و زرش پوش و راکت های دور برد و میان برد و صدها دست اش پرتاب 

ومیرش ارزش ً ودش ها  40وبي ام  30راکت وسالح ریاکتیف بي ام 

ی ش که مجموعا صدها می یارد دالر داصتند، درعهد ه ار وسایل موتور

 مسعود عمداً تخریب صددد و یا به خارج از  ً–حکومت ربادی 

ک ورادتقاي دادش صددد و بدون ترس از خدا وتاریخ ومواخذٔە م ت و 

دولت اعغادستان، عروخته صد،دد و پوي آدها را مثل صیرمادرحالي 

وسایط دظامی که توسط  .دادسته به حساب های صخصی خود ریختند

عهادیها تخریب گردیددد 
 347

  

                                                 
347

وژورنالیست کشورهنگری درافغانستان در سالهای حکومت  دکتورنسرین کتونا، دپلومات- 

ضمن مقالتی ممتع  1989داکتر نجیب هللا، وسایل وتجهیزات  قوای مسلح افغانستان را درسال 

 چنین گزارش میدهد:

قوتهای مسلح دولت افغانستان و ملیشه های طرفدار آن دارای   1989در سال » 

 سالح و وسائط ذیل بودند.

 T-55 – T-52           1568 نک هایتا       .1

2.       500                                  BMP 

3.       828                          BTR, BRMD 

 29000                        وسائط نقلیه        .4

 4880                توپ های مختلف        .5

 جت های جنگی :

 بال 220     – 27سو  و  7سو  - 25و  21میگ  –میک ها 

         بال  170                        17 و می  8می    هلی کوپتر ها 

 بال 60            12-32-26 -ان   طیارات ترانسپورتی  )  

 بال طیارات فعال، مورد استفاده قرار داشت. 450جمعاً 

لونا، بشمول  ٬ سکاد  ٬ و دو وینا  پیچورا  ذخایر راکتی مدافعه هوائی و زمینی )راکت های 

رک: سایت آریائی،نخستین نبرد یک دولت سیکوالر «)فیر میرسید. 500 اورگان، به بیش از 

 (2014با جهادگران سلفی و القاعده،می 
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اگست  6یک صخص دظامی)با دام مستعار آریادا( در عیسبوک مورخ 

لیستی از تجهی ا  دظامي اردوی اعغادستان در زمان حكومت  2017

را كه بعد از ورود مجاهدین ،قسما تخریب و یا به  داكتر دجیب هللا 

ادتقاي یاعت، اینطوربه د ر  درخ آهن پارش به ك ور ها  همسایه

  :سپردش

 :فروند طیاره نه شامل 614حدود 

، میگ  27 ، میگ  23مثل   م گ  :   ط ارا  صکاری- 1 

یط  ارا  سو در مقایسه با  25و سو 24، سو22، سو17،سو 29

 .طیارا   میگ قابل تي مادور بی تر را داردد

ز: لي قب   ط ارا  ترادسپورتی با قابل تي پرتاب بمب ا- 2 

 ادواع   هل کوپترها .26و ِای ان  12  ط ارا  یا ان 

که اولی  26و ا م آ ی  24مادند ه یکوپتر های ام آ ی - 3 

راکت و دومی دو چند آن راکت را در دو طرعه بدده خویش  70حدود 

 ادتقاي دادش میتوادستند  

 
 هلیکوپترهای توپدارقبل از تخریب
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 جاهدین تخریب شده اندطیارات نظامی که توسط م

 
 تجهیزات نظامی اردوی ملی توسط مجاهدین به پاکستان انتقال داده میشود
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می یون دالر میباصد، از روی قیمت یک  17قیمت یک ه یکوپترروسی 

ه یکوپتر میتوان گفت چند صد می یارد دالر بودیجه ضرور  است تا 

 1989ا  ساي اردوی م ی از ل اظ تجهی ا  دظامی دوبارش به امکاد

برسد  سواي مهم اینست که پوي عروش این همه تجهی ا  دظامی و 

ه ت راکت سکاد که هریکی بی تر از یک می یارد دالر قیمت داصت، 

به عیب یا به حساب بادکی ربادی واری  صد، یا مسعود ویا درحساب 

عنراي دوستم؟ سران وقوماددادان عهادی که از دست طالبان عراری 

دوبارش سر  2001با، حم ه امریکا براعغادستان در اکتوبر  صدش بوددد

وک ه صان به عنوان دیروهای پیادش کمکی امریکا ظاهر صددد و بعد از 

کنفرادس بن، دوبارش بر سردوصت ک ور مس ط صددد   دوبارش برظ م 

وتجاوز و زورگوئی خود برمردم ت ت تس ط خود اع ایش داددد، 

د مین مردم را بنام خود قباله کرددد م کیت های صخصی وخاده های 

و صاحبان اص ی را از حق موروثی صان م روم دموددد  اینها با زیر 

پا دمودن قوادین ک ور، از راش زور وتهدید ماموران دولتی، م یودها 

عریب زمین های دولتی را مصب کرددد و با ایجاد صهرک های 

ند م ل، خصوصی وعروش دمرا  زمین به اصخاص واعراد دیازم

یکی از  . هرکدام به می ودر های ب رگ منطقه خود مبدي صدش ادد

زصت ترین کارهای تنظیمهای عمعیت اسالمی وح ب االمی در زمان 

عنگ د رکابل، این بود که بهترین عمارا  تاریخی مثل 

قصرداراالمان و قصر چه ستون را با ص یک ه اران راکت و توپ 

 .ی اس آی پاکستان تخریب کردددبدستور اختر عبدالرحمن رئیس آ

قصر پرصکوش داراالمان، این ی اده آبدٔە مدرن و با عظمت تاریخی 

دورٔە امادی که دظیر آدرا در هیچ گوصٔه اعغادستان دداصتیم، در دخستین 

ماش های تس ط حکومت مجاهدین در عنگ میان عمعیت اسالمی 

 .دویران گردی 1992ربادی وح ب اسالمی حکمتیار در ساي 
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امروزدیدن مخروبه های آن قصر، ق ب هر ادسان وطن دوست را 

  .عری ه دار میسازد وبر ویران گران آن دفرین ابدی می عرستند

 

 
 قصرداراالمان ،قبل از تخریب درعهد ربانی

 
 

  : نتیجه
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از آدچه تا کنون گفته آمدیم، به این دتیجه میرسیم که، یک مستبد 

بی کفایت برای این وطن مفید است  دقش باکفایت بهتر ازه ار مستبد 

را زمادی « مستبد باکفایت»وطن پرستاده امیر عبدالرحمن خان

بدرستی درمی یابیم که عکرکنیم او با چه م کالتی از اعغادستان تکه 

تکه دراثر تجاوز دوم اد  یس ،یک اعغادستان واحد و متمرک ی 

واستقرار  امیر عبدالرحمن خان برای آوردن ثبا  .بوعود آورد

حاکمیت م ی وامن تي عمومی وتأمین وحد  دوبارٔە ک ور، از 

کارگرعت و درعین حالی که با مردم « استبداد هدعمنداده»سیاست 

واقوام صورصی از درخ ودت واستبداد پیش می آمد، به تبعید اقوام 

یا  مرک ی، عنوب وصرق ومرب به صماي ک ور می iصورصی از و

های بعدی را گرعته باصد وهم اقوام  پرداخت تا هم ع و صورش

س   ورعنوب را برای ایجاد سدی در برابر تجاوز روسها، عابجا 

کردش باصد  ازاینست که از برکت دور اددی ی آن امیر با کیاست، تا 

کنون هیچ دصمنی دتوادسته اعغادستان را به صماي وعنوب تج یه کند 

دفر اعغان است، زددش وبعد ازاین دی  دخواهد توادست، زیرا: تا یک 

 !اعغادستان است

 

 3/ 2/ 2017 پایان 
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 ضمیمه دوم

 

 ،به بازماندگان امیرآهنین  مه یینا

 امیرعبدالرحمن خان
 

 ( 2014/  7/ 1 -سویدن)

 

در سالهای اخیر، از سوی اکثر دویسندگان میر پ تون، امیر 

ت پ تودها عبدالرحمن خان، به عنوان سمبوي خ ودت و استبداد حاکمی

دراین ک ورتب یغ صدش است واین تب یغا  متأسفاده، اذهان واعکار 

عوادان را دسبت به امیر مذکور ب د  مسموم ساخته است تا آدجا که 

امروز اکثریت عوادان اقوام میر پ تون از بقدر  رسیدن یک  

داد مند، پ تون در رهبری اعغادستان، ولو صخص ت صیل کردش، 

در خون مردم ک ورش آلودش هم دباصد، ت ویش  که دستشدموکرا ،

 داردد 

صادقاده اعتراف میکنم که من هیچ گاهی امیر عبدالرحمن خان 

را، اینقدر ب رگ وسیاستمدار وسردوصت سازبرای اعغادستان  عکر 

دمیکردم و به او احترام قایل دبودم، مث ی که بعد از خواددن کتاب 

، عظمت ، لیاقت،دور اددی ی  و خاطرا  او، تاج التواریخ، به اهمیت

 وطن پرستی او پی بردم و به او حرمت قایل صدش ام 

دقش وطن پرستادۀ امیر عبدالرحمن خان، زمادی بخوبی 

برعسته می ردد که می بینیم پس از کودتای ثورتا امروز، دق ه ها 



 402                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

وپالن هایی زیادی برای تج یۀ اعغادستان از سوی دصمنان آن طرح 

اتنیکی اقوام اعغادستان در صماي  -بخاطرباعت اعتماعیصدش است، اما 

ومرب وعنوب ک ور،که طراح آن امیر بودش است، هم ی این پالدها 

دقش برآب صدش است  امیر عبدالرحمن خان برای آوردن ثبا  

واستقرار حاکمیت م ی وامنیت عمومی  وتأمین وحد  دوبارۀ  ک ور 

دش ، از سیاست نوحتی برای ع و گیری از تج یۀ آن در آی

کارگرعت و درعین حالی که با مردم واقوام صورصی « استبدادهدعمند»

از درخ ودت وصد  عمل پیش می آمد، به تبعید اقوام صورصی از 

والیا  مرک ی، عنوب وصرق ومرب به صماي ک ور می پرداخت تا 

هم ع و صورش ها وطغیادهای  بعدی را گرعته باصد وهم اقوام 

در مرزهای صمالی ک ور، بخاطر مقاومت در س   ورعنوب را 

برابر تجاوز احتمالی روسها، عابجا کردش باصد  ازاینست که از برکت 

دور اددی ی آن امیر با کیاست، هیچکس دمیتوادد اعغادستان را به 

صماي وعنوب یا مرب وصرق تج یه کند  واال ربادی ومسعود دخستین 

امداری پر هرج ومرج ودر عهد زم  90کسادی بوددد که در دهۀ 

میخواستند برای ایجاد تاعیکستان ب رگ، اعغادستان را قربادی  خود،

 کنند 

با صناخت ودرک درست از ارزصمندی کارهای سیاسی 

واعتماعی وعمرادی امیر عبدالرحمن خان ،در راستای وحد  دوبارش 

و سالمت و ترقی و بقای اعغادستان درعغراعیای موعودش  است، که  

دم، تا دست به یک کار روصن رادۀ تاریخی ب دم وت ت عنوان وادارص

یک « سیمای امیر آهنین، امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ»

کتاب ت قیقی بنویسم وآدرا  به د ر برسادم  هدف ومنظورمن ازاین 

کار این بود: تا اوالً ع و یک م ط عهمی عمومی که دتیجۀ تب یغا  

عو است، گرعته صود  ثادیاً، دویسندگان عناصر مغرض واستفادش منفی 
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عوان، ازاین همه داس ا گوئیها، گستاخی ها وهتک حرمت ها و 

دصنامهای دور از کرامت ادسادی، دسبت به آن امیر ب رگ دست 

برداردد  ثالثاً، میخواستم که عوادان وطن ت ویق به باز خوادی دقیق 

 رگ و مؤثر تر تاریخ ک ور خود صودد، تا رعاي و صخصیت های ب

تاریخ وطن را بهتر و خوبتر ب ناسند و آدها را در مقایسه  با رعاي 

چهل ساي اخیر درک ور در ترازوی قضاو  ب ذرادد و  -سیاسی سی

در یابند ومنصفاده ب ویند که کدام یک از رعاي سیاسی ، به دفع این 

ر گذاصته ادد؟ وطن کارکردش  وچه کاردامه های خوب  از خود به یادگا

در این وطن مصیبت و بدبختی و تباهی و کدام صخصیت های سیاسی  

ومار  و چپاوي وظ م و ستم وتجاوز  باویراد ریهابه بار آوردش ادد و 

؟ و رابعاً، سواي اع ودش ادد درد و ردج مردم بربه ماي وداموس مردم، 

کنم که درس های مفید تاریخ از عم کرد این صخصیت های برای دسل 

 رحاي و آیندش  کدام ها است؟های عوان د

 اقوام واتنیک های مخت ف اعغادستان که در عهد س طنت امیر

معذب ل اظ مخالفت خود با آن امیرعبدالرحمن خان، ب رگان صان به 

صدش ادد، بدون صک،حکایت استبداد حاکمیت آن دوران را از پدران و 

ه  ب رگان م  ی خود) به حساب یک راست وصد دروغ( صنیدش ادد ک

در ذهن وصعور عوادان به عقدش های بغض مبدي گ ته، و امروز از 

راش رساده های عمعی مخت ف، توسط برخی از دویسندگان عقدش مند، 

پیوسته ع یه آن امیر وحتی  مثل داده های چرکین سربازکردش است و

ع یه قوم وقبی ۀ وی حم ه های دابجا صور  می یرد، در حالی که اگر 

اری آن امیر دمی بود، بدون تردید امروز ک وری بنام تدبیر وسیاستمد

اعغادستان در دق ۀ عغراعیای عهان  وعود دمیداصت و باصندگان آن 

 صاحب هویتی م ی بنام اعغان دمی بوددد 
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براثر تجاوز دوم اد  یس اعغادستان امیردر صرایطی که 

از سوی ل کریان ،هفت حوزش قدر  تقسیم صدش بودبه صش برک ور 

که ازوالیا  صماي یعنی ازقطغن وبدخ ان وقندوزوتخارتا خود 

پنج یرو کوهستان وپروان او را همراهی کردش بوددد درچاریکار به 

پادصاهی برگ یدش صد وسپس در مذاکرش بادمایندش اد  یس 

وصرایط اد  یس برای خروج از ک ور وبرسمیت صناختن درچاریکار

دست که  قبل از ت کیم با عراستی که داصت میداپادصاهی اش،امیر 

قدرتش بر اعغادستان از هم پاصیدش ، دمیتوادد برای استرداد سرزمینهای 

بنابرین با قبوي  وردد با اد  یسها زور آزمائی کند؛آدسوی خط دی

صرایط اد  یس،خود را از توطئه های اد  یس دجا  داد و از 

ادستان یک اعغ ،هفت حوزش قدر  تقسیم صدش بودبه صش  ی کهاعغادستاد

واحد بوعود آورد که امروز درعغراعیای عهان عای م خصی 

ب ودی بدون تردید دارد،ورده اگر با اد  یس از اوي در می اعتاد، 

 برمی اعتاد واعغادستان بوعود دمی آمد  

امیردر صرایطی که اعغادستان براثر تجاوز دوم اد  یس 

 کریان برک ور به صش هفت حوزش قدر  تقسیم صدش بود،از سوی ل

خود که ازوالیا  صماي یعنی ازقطغن وبدخ ان وقندوزوتخارتا 

پنج یرو کوهستان وپروان او را همراهی کردش بوددد درچاریکار به 

پادصاهی برگ یدش صد وسپس در مذاکرش بادمایندش اد  یس 

درچاریکاروصرایط اد  یس برای خروج از ک ور وبرسمیت صناختن 

ه داصت میدادست که  قبل از ت کیم پادصاهی اش،امیر با عراستی ک

قدرتش بر اعغادستان از هم پاصیدش ، دمیتوادد برای استرداد سرزمینهای 

آدسوی خط دیوردد با اد  یسها زور آزمائی کند؛ بنابرین با قبوي 

صرایط اد  یس،خود را از توطئه های اد  یس دجا  داد و از 

بود، یک اعغادستان اعغادستادی که به صش هفت حوزش قدر  تقسیم صدش 



 405                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

واحد بوعود آورد که امروز درعغراعیای عهان عای م خصی 

دارد،ورده اگر با اد  یس از اوي در می اعتاد، بدون تردید ب ودی 

 برمی اعتاد واعغادستان بوعود دمی آمد  

امیرعبدالرحمن خان پس از رسیدن به س طنت کابل وخروج 

ی ودظامی خود را قوای خارعی از ک ور، درایت و کیاست سیاس

تبارز داد و با توسعۀ حاکمیت خود در داخل ک ور و تأمین امنیت 

است که   امیری آهنینساي ثابت ساخت که او  4سرتا سری درمد  

تیا تا م ارصریف را بکابل وصل ازهرا  تا دن رهار وازپکتوادست 

درعین د و کرد وهم مان امنیت راش های کاروان رو را تأمین ایدم

مج ل چون تعمیروزار  خارعه های قصر اعمار ارگ و بهحاي 

زین  را وس  وحرم سرا وبوستان سرا وگ ستانوباغ باال

پرداخت، اما تنظمهای عهادی چه دی صدار ( ومیرش قصر)العمار 

دتوادستند ساحه حکومت را از حکومت خود کرددد؟درمد  چهار ساي 

درصرق  حاکمیت ربادی ارک به عنوب دریای کابل گسترش دهند 

ارگ کارته پروان ودرعنوب تا صاش دوصمسیرش ودرمرب تا زددان پل 

چرخی بود، ودرصماي تا خیرخاده،بدون آدکه خود بتوادد در ارگ یک 

 صب به ارامی بخوابد 

امیردر دهه دوم حاکمیتش، مورد ع اروتوطئه های گوداگون 

اد  یس قرارگرعت و بالنتیجه مجبور صد هیئت اد  یسی را برای 

هن ام مذاکرش با هیئت اد  یس در بارۀ مواد معاهدش  ذاکرش بپذیرد م

در پیش رو داصت، یکی راش  مواعقت و ادتخاب امیر دو راش  دیوردد،

امضا معاهدش بود ودی ر راش عدم  مواعقت وعدم امضای معاهدش 

عنگ آیا زورش به ادتخاب دیوردد یعنی عنگ بود  در صور  

ای آدسوی خط دیوردد را پس ب یرد؟ ده اد  یس میرسید تا سرزمین ه
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خیربه هیچوعه از ل اظ دظامی زور امیر به اد  یس دمیرسید بنابرین 

ت که درصور  صکست  صاید قندهار تا عالي آباد وکنر را میدادسامیر

هم از دست بدهد؛ بنابربن امیر باید اعغادستان موعودش را از خطرا  

 بی تر  اد  یس دجا  میداد 

ی ر امیرعبدالرحمن خان، اعغادستان امروزش  را که به کالم د

ساي دخوابیدش بود تا امنیت وثبا  را در آن تأمین  14برای ت کیل آن، 

کند وتامین کردش بود، با سرزمینهای آدسوی خط دیوردد که در طوي 

ساي س طنتش از وی اطاعت دکردش بوددد و هیچ وده سودی از  14

ایسه گرعت وبه این دتیجه رسید که آن بدولت او درسیدش بود به مق

اعغادستان موعودش دسبت به سرزمینهای آدسوی خط دیوردد ، مهمترو 

ادارش کرددش آسان تر از مناطق قبای ی آدسوی خط است، بنابرین 

اعغادستان را برگ ید و برای حفظ آن ازخطرا  بی تر تن به امضای 

 خط دیوردد داد 

دگان و وابست ان آن امیر حاي، وقت آن رسیدش است تا بازماد

مرحوم ، کمی بخود آیند و مثل پدران با همت و با صالبت خویش  از 

خود عرئت و کفایت د ان بدهند و با منطق ق م وعقل س یم واسناد 

تاریخی وخاطرا  خادوادگی، به عواب دویسندگان بی باک وهیجان 

ک  زدش ای که امیر را، یا بخاطر سرکوبی صورش های عیودالی ومر

یا بخاطر امضای قرارداد خط دیوردد با  گری ، م کوم میکنند و

اد  یس، بنام های زصت ودا مط وب وک ما  رکیک مورد هتک 

 حرمت قرار میدهند، ایستادش صودد و به آدها ب ویند که: 

اخیرک ور و رهبران سیاسی تان،  برادران! به تاریخ چهل ساي

مورد حمایت مرب ست را مورد حمایت ات اد صوروی، وچه چپ چه

وعرب وعجم و پاکستان و ایران،د اهی بیندازید تا ببینید که  ب رگان 
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تان در عامۀ تنظیم های  عهادی، چه بالهای دبود که بر سراین مردم 

 و این ک ور دیاورددد؟ 

 40درمدعیان قدر  سیاسی  اکثریت مردم ما صاهد ادد که، 

موددد، آدم ک تند، ویران تا توادستند، دراین ک ور ستم د ساي اخیر

کرددد و برای حفظ قدر  از هیچ ظ م وتعدی در حق مردم مظ وم این 

ک ور دریغ ده ورزیددد  تنظیم های عهادی، در زیر دقاب اسالم و 

عهاد، برداموس مردم تجاوز دموددد وماي م ت و بیت الماي را مار  

ایران و کرددد و سرمایه های م ی را دزدیددد و به پاکستان و یا 

تاعیکستان بردش به درخ کاش ماش عروختند و پوي آدرا به حساب های 

صخصی خود ریختند  وسایل و تجهی ا  اردوی م ی را که از زمان 

داکتر دجیب هللا به پوي مالیا  بیوش زدان دولت امیر صیرع ی خان تا 

ودهقادان ک ور خریداری ودر گدام های دظامی ذخیرش صدش بود، 

ا باي طیارا  عت عن ی وصدها باي طیارا  باربری منجم ه صده

دظامی وصدها باي ه یکوپتر توپدار، ه اران چرخ توپ و تادک و 

زرش پوش و راکت های دور برد و میان برد و صدها دست اش پرتاب 

ومیرش ودش ها ه ار وسایل  40وبیم  30راکت وسالح ریاکتیف بیم 

ً صدها میلیارد دالرموتوری ش که  ارزش داصتند، درعهد  مجموعا

حکومت همین تنظیم های ساخت بی اده و وابسته به استخبارا  منطقه 

و پوي آدها را  ،به خارج از ک ورادتقاي دادش صد و به عروش رسیددد

مثل صیرمادر برای خود حالي دادسته درحساب های صخصی خود 

ریختند و بدون ترس از مواخذۀ م ت و یا دولت اعغادستان، هنوز هم 

م ت را قرضدار عهاد خود میدادند و برآدها منت می ذاردد که باید 

بیایند و به آدها رأی بدهند تا آدها از ماي وداموس وع   صان دعاع 

ساي حاکمیت حامد کرزی، این سران  14دمایند، درحالی که در همین 

ورهبران و قوماددادان تنظیمی در دولت حامدکرزی، هر روز برظ م 

وئی خود برمردم ت ت تس ط خود اع ایش داددد، بر وتجاوز و زورگ
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زدان و دختران و پسران مردم تجاوز عنسی کرددد، م کیت های 

صخصی وخاده های د مین مردم را بنام خود قباله کرددد و صاحبان 

اص ی را از حق موروثی صان م روم دموددد  اینها با زیر پا دمودن 

وران امالک دولتی،  م یودها قوادین ک ور، از راش ق دری وتهدید مام

با ایجاد صهرک های  عریب زمین های دولتی را مصب کرددد و

خصوصی وعروش دمرا  زمین به اصخاص واعراد دیازمندم ل، 

هریک صاحب دش ها وصدها می یون دالر صدش ادد وهرکدام به می ودر 

 های ب رگ منطقه خود مبدي صدش ادد 

ی وحاکمیت قوم و رهبر صما عناب دویسندش ومدعی عرمادروائ

باغ و زمین یا خود تان، به ما د ان بدهید که امیر عبدالرحمن خان، 

؟ کدام زمین دولتی باصدرا بنام خود مصب کردش  زن و دختر کدام کس

را عروخته و پوي عروش زمین را به حساب صخصی خود ذخیرش کردش 

د است؟ امیر درکجای اعغادستان، صهرک خصوصی ساخته و بنام خو

یا عرزدد و برادر واقارب خود ثبت کردش و ازاین مدرک صاحب 

می یودها  دالر صدش بود؟ امیر البته که با سران صورصی ، بخاطر 

یک حکومت قوی مرک ی،  دع وگیری ازپارچه صدن اعغادستان وایجا

اعراد عن ید و وقتی برمخالفان خود مالب می ردید، داموس  می

، ولی سران صورصی و اقوام حمایت ر مغ وب از تجاوز مصئون بوددد

او را از زادگاش صان به دقاط دی ر ک ور تبعید میکرد تا از صورش 

مجدد صان در برابر حکومت مرک ی کاسته باصد و دی  درسی برای 

دی ر سرک ان و یامیان دادش باصد، اما زمین وعایداد صان به حساب 

از عواید دولت دولت مصادرش می ردید ده بنام امیر  امیر هرچه 

بدست می آورد، برای مصارف و تقویت اردو و تجه ا  و لوازم 

د، حتی پوي سبسایدی که از یعساکراعغادستان به مصرف میرساد

دولت اد  یس می رعت، آدرا دی  در راش تقویت اردوی اعغادستان 

بکارمی برد ده به دفع صخصی خود  وبا همین اردو وهمین امکادا  
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،اعغادستان 19ت در بین دو ابر قدر  استعماری قرن بود که او توادس

 را از دابودی دجا  بدهد و در عغراعیای موعودش حفظ  کند و به دست 

 دسل های بعد از خود بسپارد  

از امیرعبدالرحمن خان،  برای بازماددگادش ده کدام صهرک و 

ده کدام مارکیت وده بازار و سرای تجارتی و قصرصخصی باقی ماددش 

؟ بنام امیرعبدالرحمن خان در بادکهای خارعی هیچ  پوي و است

 دارائی ذخیرش د دش است  

مبار،که از مخالفین سرسخت امیر عبدالرحمن بود، صهاد  

استثنای سردار حبیب هللا خان  خادوادۀ صخصی امیر )به » میدهد که:

در امور دظامی و سردار دصرهللا خان در امور مالی( حق مداخ ه در 

رویهمرعته هیچ کدام از پسران امیر تاعر و  ک ور را دداصتند   امور 

سرمایه دار در داخل و خارج ک ور دبوددد و عقط با معاش دولت و 

  (657  )درمسیرتاریخ،ص  «اع ازی می زیستند رتبۀ 

اما همین رهبران و قوماددادان عهادی،که تا پیش از قدر  در 

طردجی  دداصتند، امروز ، حتی یک خادۀ گ ی وچند گ یم س90دهه 

هریک آدها صاحب  صدها م یون دالر پوي دقد و صاحب منازي 

گرادقیمت و ویالهای چندین می یون دالری و زیورآال  طالئی 

وعواهرا  گرادبها می باصند که درک ورهای خارعی ودر بادک های 

دوبی وده ی وکادادا وترکیه و سویس ومیرش ک ورها ذخیرش کردش ادد  

مارکیت های تجارتی وصهرک های خصوصی عطام مددور تعداد 

والی ب خ و اسماعیل خان سابق والی هرا  و مارصاي عهیم معاون اوي 

کرزی، و برادر عهیم و برادران احمدصاش مسعود وبرادران رئیس 

عمهور کرزی و برادر کریم خ ی ی معاون دوم ریاست عمهوری، در 

اطق مرک ی ک ور، از صهرهای کابل وب خ وهرا  و قندهار ومن

 حساب بیرون است 
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 آیا کس گفته میتوادد که اینها با همه امکادا  پولی خود، برای 

اعمار یک پوهنتون، یا یک صفاخاده عصری، یا یک ساختمان با 

صکوش دولتی یا اعمار یک بند آب ردان برای رعع م کال  یک 

 باصند؟ ولسوالی، حتی در زادگاش خود، خ تی بر روی خ تی گذاصته 

در افغانستان هرچه ازعمرانات تاریخی ومدنی دیده میشود ، 

ماحصل دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان، وپسر ونواده اش  

امیر حبیب هللا و امیر امان هللا خان است. از جمله قصر دلکشا، تاالر 

سالمخانه،کوتی باغچه، قصر باغ باال،قصر آرشیف ملی، قصر 

ه، قصر زرنگار در بوستان سرای ، صدارت، قصر وزارت خارج

ارگ شاهی یا ریاست جمهوری کابل با حصاری مستحکم  و برج ها 

 و کنگره  های شکوه مندش.

مبار از عماراتی که توسط امیر در کابل و والیا  ساخته صدش 

ادد، در کتاب تاریخ خود  یاد کردش مینویسد: ارگ کابل، گ ستان سرای 

ر موقعیت داصت، قصر بوستان سرای، که مقابل مقبرش موعودۀ امی

برج  عمار  مهمادخاده امیر )که بعداً والیت کابل در آن قرارگرعت(

صهر آرا، سالم خاده، کوتی بامچه، مهتاب ق عه که بنام قصر م که 

مسما بود  عمار  باغ چرم ری، عمار  سرای ع یا که بعد ها 

رستورادت اعمار حریق گردید  گنبد کوتوالی )که بعداً بجای آن خیبر 

سالمخادۀ پغمان،  غ باال،گردید(، مسجد عیدگاش، مسجد صاهی، قصر با

مهتاب ق عه، قصر قدیم چه ستون، همچنین عمار  زرد ار در 

هرا ، عمار  عهان آرا و باغ عهان دما در تاصقرمان )خ م(، 

قصرصاهی عالي آباد، عمار  من لباغ قندهار و یک عدش پل ها و 

درکابل و خوست و دهدادی ]م ارصریف[ وهرا   ق  ه های دظامی

 (        650ومیرش ) درمسیرتاریخ، ص 

 آصف آهنگ، یکی از آگاهان تاریخ ک ور، در مورد مرحوم 
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برای من اظهار کرد: در اعغادستان باری امیرعبدالرحمن خان 

هیچیک از صاهان و امیران، به اددازۀ امیر عبدالرحمن آبادی دکردش 

نا ها و آبدا  با صکوش تاریخی در اعغادستان، م صوي است  تمام ب

ع ق و عالقمندی  امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب هللا خان و امیر 

امان هللا  خان می باصد  آقای آهنگ گفت که از تعمیرا  دولتی گرعته 

تا عادش ها و حتی درختان دو طرعۀ سرکها یادگاری از توعه و تالش 

وطن ما اعغادستان است  قبل از امیر  این سه امیر به اعمار

عبدالرحمن خان، هیچ صاش و امیری بمنظور آبادی وعمران و بجا 

گذاصتن یادگارهای تاریخی از خود، خ تی را  بر روی خ تی 

د ذاصته ادد و تمام عمر خود را به عن ها و زد و خورد های ذا  

تان وعود البینی سپری کردش ادد  ادارۀ سرتا سری اصالً در اعغادس

دداصت  امیرعبدالرحمن خان اعغادستان تکه تکه و چهار پارچه را 

دوبارش باهم  وصل کرد و از آن یک ک ور واحد و یک پارچه 

 ساخت 

اما رهبران و قوماددادان عهادی صما دویسندگان م ترم، دراین 

ک ور در زمان تس ط خود برکابل چه کرددد؟ آدها بهترین عمارا  

رداراالمان و قصر چه ستون را با ص یک ه اران تاریخی مثل  قص

قصر پرصکوش داراالمان، این ی اده راکت  و توپ  تخریب کرددد  

آبدۀ مدرن و با عظمت  تاریخی دورۀ امادی که دظیر آدرا در هیچ 

حکومت مجاهدین  گوصۀ اعغادستان دداصتیم، در دخستین ماش های تس ط

ب اسالمی حکمتیار در وح  در عنگ  میان عمعیت اسالمی ربادی

 ویران گردید   1992ساي 

ادسان وطن دوست  امروزدیدن مخروبه های آن قصر، ق ب  هر

 را عری ه  دار میسازد وبر ویران گران آن دفرین ابدی می عرستند 
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 قصرداراالمان قبل از تخریب درزمان نجیب هللا

 

 حکومت ربانیعهد درقصرداراالمان  بعد از تخریب 
 

میکنم که وقتی عرهاد دریا آهنگ "دیارمن یقین من ، اعتراف 

به ت هفتمین من" را در درون این قصر ویراده میخوادد و می وید: 

بال دردگ سقف راکت  " وبخانه خانه آرشی، بخانه خانه رستمی" 
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خوردش و سوراخ سوراخ  صدش و عرو ریختۀ سالون ب رگ آن قصر 

یران که مایۀ مباها   برای و د ان دادش می ود، من از دیدن آن قصر

هراعغان وطن دوست بود، خجالت زدش می صوم و با خود می ویم  

 کاصکی منسوب  به این مردم دمی بودم 

اگر طالبان،وارد میدان دمی صددد و رهبران تنظیمی را تار 

ومار و مجبور به عرار دمیکرددد، صکی دبود که ارگ صاهی و قصور 

یاد دابود میکرددد  این ارگ و حصار داخل آن را دی  از بیخ و بن

متر(  8مست کمش )با  دیوار سن ی به عرض پنج مترو ارتفاع 

دردهۀ اوي امار  امیر عبدالرحمن خان، در حالی که با عیودالهای 

 صورصی دست و پنجه درم میکرد، بدستور آن امیر اعمار صدش است 

یک از از ل اظ درایت سیاسی ، صما به ما د ان بدهید که کدام

رهبران سیاسی از کمودیست تا اسالمیست ومدعیان عدالت اسالمی، 

از ربادی تا م اری و کریم خ ی ی و قسیم عهیم وم قق و ازصبغت هللا 

مجددی تا عبدالرصید دوستم و از احمدصاش مسعود تا عطا م مددور و 

تورن اسماعیل و حکمیتار و سیاف ومیرش رهبران وقوماددان 

ادد  بهتر از امیر عبدالرحمن خان، امنیت وعدالت را  تنظیمی، توادسته

 در ک ور تامین دمایند؟

 

 :ی مردمازکله منارهای امیر تا میخوکوبی تنظیمها  برکله ها

درحالی  سران مقتولین ک ه منارها میساخت؛ می ویید، امیر از

که هیچ عم ی زصت را تائید دمیکنم،ولی برای مقایسۀ  می ان خ ودت 

امیر برخورد  و رهبران صما میخواهم یاد آورصوم کهمیان امیر 

خ ودت آمی با مخالفان خود را بخاطراستقرار امنیت وعدالت قابل 

توعیه میدادد ومی وید که تأمین امنیت اولین صرط آوردن عدالت 
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وتمدن است، چی ی که از دظر بسیاری منتقدین امیر چندان با اهمیت 

وز مردم ما قدر امنیت را دادسته و پنداصته دمی صود ، درحالی که امر

 آدرا برای ادامۀ حیا  مثل آب و هوا پراهمیت وضروری  می دادند 

م یعنی 90اما از رهبران خودهم ب وئید که دردیمه اوي  دهه 

در در عهد حکومت اسالمی پروعیسر مجددی و پروعیسر ربادی ، 

انبارهای » یا« سینه منارها» از پستان های بریدۀ زدان مظ ومکابل 

 ساخته بوددد  « پستان 

اگرخواسته باصیم می ان ظ م واستبداد امیر رابا  رهبران عهادی 

دراخیرقرن بیستم ، مقایسه کنیم،باید یادآورصویم که : ب ی امیر آهنین 

به تق ید از عات ان ب رگ آسیائی چون : تیمورلنگ، دادراع ار و 

صدش درمیدان عنگ   گنندگان ک ته بابر،از عمجۀ یامیان و بغاو

متع ق به هرقوم وقبی ه ای ( ک ه منارها میساخت، تا سایر صورصیان )

مرک ی دماید،وامنیت را بترسادد و آدها را وادار به اطاعت از دولت 

-1992اما یک قرن بعد از امیر آهنین درسالهای   را تأمین کند 

،  در عهد حکومت اسالمی پروعیسرمجددی وپروعیسر ربادی  1996

، هریک ازسران تنظیمی در ساحۀ ت ت تصرف خود دست به چنان 

 اعماي وح یاده ای می ددد که حتی تیمور لنگ ودادراع ار و

 امیرعبدالرحمن خان هم مرتکب چنان عنایاتی د دش بوددد 

مثالً در دواحی مرب کابل که در تصرف ح ب وحد  بود، 

صان عبور میکرد اقوام  پ تون تصادعاً از ساحۀ دفوذ  هرگاش کسی از

ادچه میکوبیددد  6دست یر می د وبعد برعرق سر آن بدبخت ، میخ های 

ودام ح ب وحد  را با میخ برک ه های ادسادهای مظ وم دوصته 

اسیر همراش می بود، پستان های او  را می  میکرددد  واگرخادمی با

من بریددد و در بی رها ذخیرش میکرددد  گویا به ادتقام از امیرعبدالرح

« سینه منار»خان،  بجای ک ه منار از پستان های بریدۀ زدان مظ وم 
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میساختند   زدان مظ ومی که  ده در عن های تنظیمی وقدر  ط بی  

صرکت داصتند و ده در برابر اح اب اسالمی ، دست به صورش 

وآصوب زدش بوددد، از سوی قوماددادان ح ب وحد  ،وسایر اح اب 

صکنجه ها وتجاوزا  عنسی و برهنه  اسالمی با وح یاده ترین

رقصاددن و ادواع ت قیرها وتوهین ها روبرو می ددد و در ام ب 

موارد مث ه زدش می ددد  در خوص اي مینه و سرک اوي سی و وکوتۀ 

سن ی  و ت ناب های پوهنتون کابل، بی رهای مم و از پستادهای بریدۀ  

ی فتند اگر دمیخواهید با زدان به عابرین د ان دادش می د وبعد به آدها م

چنین سردوصتی روبروصوید،پوي  وموتر و زیورا  زداده را ب ذارید 

و ازاینجا دور صوید  بدینسان رعب و وح ت در مردم ایجاد میکرددد 

 و عابرین را لُچ میکرددد  

تکرار این اعماي وح یاده موعب گردید تا احمدصاش مسعود 

م سنی وبرهان ایت هللا  ائیدتدرهمدستی باعبدالرب رسوي سیاف وبا

 20م/1993عبروی  10الدین ربادی، رئیس دولت اسالمی  در روز)

( م  ۀ ه ارش د ین اع ار کابل  را ازعراز کوش ت وی یون و 1372دلو

زیار  پیرب ند درعقب هوتل کادتیننتل،مورد راکت باری و توپخاده 

ی ود در این ثقیل قراردهند ودود از دمارمردم ه ارش  بک ند  گفته م

ه اردفر ازمردم ه ارش عان های صیرین خود 6-4آتش باری تخمین 

 را از دست داددد  

عجیب است که دویسندگان منسوب به ح ب وحد ،از ظ م 

ساي قبل، تاهنوز عریاد میک ند ولی از عاععۀ  121وک تار امیردر 

آدها  ساي قبل رخدادش سخن دمی ویند ع ت اینست که21اع ار،که 

سران ورهبران ح ب وحد  تاوان عنایاتی را پس دادش ادد  ند که میداد

که قبل از آن حادثه درحق مردم میره ارش )منسوب به پ تون 

 وتاعیک( مرتکب صدش بوددد 
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 90کاردامه هریک ازرهبران و قوماددادان تنظیمی در دهه 

قرن گذصته چنان دن ین وصرم آوراست که اگرق مبدستان وابسته به 

، وعدان خود را صاهد ب یردد ، باید با مروری برکاردامه تنظیمها 

های رهبران عهادی خود، مرق خجالت صودد و قبل ازدفرین بر امیر 

آهنین بررهبران وقوماددادان تنظیمی وقومی خود دفرین بفرستند تا 

مبادا قضیه اع ار دوبارش برآدها تکرار گردد  هیچ یکی ازاین 

تند ب ویند که بدستور امیردرعنگ ه ارش دویسندگان دمیتوادند بطورمس

عا  یا عنگ با دی رمخالفان  پستان زدی را کس قطع کردش است ، یا 

برعرق کسی میخ آهنین کوبیدش صدش باصد  البته که کس دمیتوادد بدروغ 

 چنین صهادتی بدهد  

 

مهم است، اینست که نتیجه این  تاریخ آنچه برای قضاوت

 چه بوده است؟ یبرهه تاریخ خشونت ها و استبداد در دو

ش مستبداده خود امیر عبدالرحمن خان ،با بکارگیری رو

از هرا  ساي حاکمیت خود وحد  اعغادستان را توادست درظرف سه 

تاقندهارو کنرو از م ارو میمنه تا قطغن وبدخ ان وصغنان واخان 

بخ د وامنیت را درسرتاسرک ور طوری برقرارکند که در ت کیم 

برهان الدین پنج عقرۀ قتل درتمام  ک ور رخ دمیداد، اما  طوي یک ساي

، با وعود بمباردمان م  ه اع اردر خودساي حکومت  درچهارربادی 

 ارگ عنوبخود را درسرحدا  دولت دتوادست  ،1993دهم عبروری 

 پی تر ببردمتری ارگ  300مسجد صاش دوصم یرش واقع در از

وصرق آن تا زددان پل مرب آن باغ باال وصماي آن خیرخاده درو

 چرخی می رسید!!!

صاید گفته صود که در عهد امیر عبدالرحمن خان ، دموکراسی 

وآزادی بیان وعود دداصت  درست است، اما این ادتخابا  دبود، دبود، 
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ک ورهای اروپائی هم وعود دداصت و  در اکثر چی  ها در آن زمان

  ده تنها اینها، که تحتی رادیو  وت وی یون و ادتردت  دی  وعود دداص

و سالح مدرن عن ی و دظامهای  دموکراتیک هم وعود طیارش 

ه گوده سالحها ب موي تادکها وزرش پوصها اما امروز که هم دداصت،

میرش  دست آورد های  وادواع راکتهای وادواع طیارا  عن ی و

وهم آزادی بیان وعود دارد،چه کنیم که امنیت الکترودیکی 

ارد، ولی در زمان امیر عبدالرحمن خان، امنیت ومصئودیت وعود دد

عادی ومالی وعود داصت، واگر کسی با می یودها پوي دقد از یک گوصۀ 

ک ور به گوصۀ دی رش سفرمیکرد، کسی را عرئت آن دبود که ماي 

دی ری را بازور ب یرد ودست به قتل ودزدی وزورگوئی ب دد، زیرا 

خادی براو تطبیق می د اما  که قادون دولت و عرمان امیر عبدالرحمن

ست ولی بی قادودی دموکراسی وازادی بیان ااکنون که درک ور ما 

هر دی  طوری رایج صدش که وبی بند باری و زورگوئی و اع اف 

مار  میتوادد در راش یا در خاده  مردم را دزد وچاقوکش زور آور و 

 وکس از وی دمیتوادد بپرسد که چرا؟کند 

که چ م بسته برامیر آهنین میتازدد، یاد  باید به دویسندگادی

دهادی دمود که آدها یکی از رهبران سیاسی،عهادی یا تنظیمی خود را 

بما د ان بدهند که به اددازۀ یک دهم امیر دراین ک ور دست به 

اقداما  عمرادی ومددی زدش باصند، بدون تردید چنین رهبرادی وعود 

ده یا سر در آخور آی اس آی دداردد و اگر وعود داصته باصند،متأسفا

پاکستان داردد، یا سر در توبرۀ استخبارا  روسیه و ایران ، وهیچ 

بردامه ودست آوردی ع  ویران کردن و تکه تکه کردن ک ور کار 

دی ری دخواهند داصت،  زیرا که هریک ازسران و رهبران اقوام صان 

لتکی قرن بیستم در م دودۀ قدر  خود برای خود دو 90در سالهای 

ساخته بوددد و وقتی یکی ازاقوام و اتنیک های دی ر از ساحۀ دفوذ 
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صان عبور میکرد و دست یر می د، برعرق سر آن بدبخت ، میخ های 

ادچه میکوبیددد و پستان زدان اقوام دی ر را می بریددد و در بی رها  6

 ذخیرش میکرددد 

دهه کاردامه های رهبران و قومادادان تنظیم های عهادی در  

قرن بیستم چنان دن ین وصرم آوراست که اگرق مبدستان یاوش گو،  90

اددک وعدان داصته باصند، باید با مروری برکاردامه های رهبران و 

قوماددادان عهادی قوم خود، مرق خجالت و صرمندگی صودد و منبعد 

به زصتی دام امیر آهنین را  بر زبان دیاوردد، زیرا در عامعه عقب 

کمتر باسواد اعغادستان، قدر  بدست هرکسی که اعتادش ، از آن اعتادش  و

به دفع اقتدارصخصی و اتنیکی خود استفادش کردش است  وخوصا به حاي 

وطن زدش ادد  وصکوعائی دراینعمرادا  ر اعمارهبرادی که دست به 

 مددی از خود برعای ماددش ادد و یادگارهای 

 

  !وسراج ضیائی هامیر آهنین متخلص بمحترم  بازماندگان 

ً تاریخ پدران ودیاکان با کیاست تان را بخوادید و خود را  لطفا

بیش از آدچه میدادید، آگاش بسازید  دیاکان تان، سرمایه های م ی و 

تهجی ا  دظامی را دفروخته و پوي آن را در بادک های خارج ذخیرش 

 دکردش ادد، تا صما خود را در برابر م ت سراع ندش احساس کنید 

دیاکان تان، با امکادا  اددک مالی و اقتصادی ودظامی و اردوی کمتر 

ومیرمجه  با سالح های مدرن امروزی ، این وطن را از دابودی و 

پارچه پارچه صدن د اش داصتند و به دسل های بعد از خود ارمغان 

 کرددد  

مواعقت دامه  خط دیوردد را با اد  یس، امضای آدهای که 

)امیردرصرایط عدم توادائی ر به حساب می آورددب رگ  امییادت خ

با واگذاری اد  یس  یعنی  ابرقدر  استعماری یکزورازمائی با
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 به سخن ،اعغادستان امروزش را از خطر دابودی دجا  دادیمناطق قبای 

دی ر آدسوی خط را از دست داد تا اینسوی خط را برای ما حفظ 

ماددش امیر را از تان باقیمرد صودد و همین اعغادس خوداکنون  ؛(کند

اد  یس یعنی پاکستان دجا  میراث خوارصردسایس و توطئه های 

به اینطرف پیوسته به اعغادستان تروریستان  2001بدهند که ازساي 

ادت اری میفرستد تا هر روز با عم یا  ادت اری خود مردم بی ناش 

ر اعغان را بک ند  مکاتب و مراک  ص ی وتأسیسا  دولتی را منفج

بسازدد و رودد بازسازی واحیاء مجدد ک ور را که از سوی عامعۀ 

بین الم  ی تمویل می ودد، متوقف سازدد   عالوش براین پاکستان، از 

بدینسو در این طرف خط دیوردد، بداخل والیت عنوب 2011ساي 

وعنوب صرق اعغادستان پیش آمدش و پوسته های امنیتی ایجاد وقو  

]تا آدجا که با ین پوسته عا بجا کردش میرود های مس ح خود را در ا

ک یدن سیم خاردار برخط دیوردد واعتتاح دروازش های گمرکی خود 

عمالً وخوست ووالیت کنردرامتداد این خط ،در تورخم وسپین بولدک 

اعغادستان امروزش با  مرز خود را با عادب اعغادستان م خص دمود [ 

عامعه عهادی دسبت به   ترامکادا  وآگاهی سیاسی وحمایت های بی

عهد امیر عبالرحمن خان، اگر توان دارد، چرا ع و پی روی پاکستان 

 دمی گیرد؟ بداخل خاک خود در امتداد خط دیوردد را 

ی که بر امیر می کساد تنظیمهایاکنون باید ب رگان ورهبران 

میکنند، مرد صودد و این وطن را از صر پاکستان م کوم تازدد و او را 

اوز ع نی آن ک ور دجا  بدهند و به ما و مردم ک ورثابت کنند و تج

غادستان را ادارش که آدها بهتر وخوبتر از امیران و صاهان سابق، اع

 هداصته میتوادند، تا ما هم از آدها به دیکوئی یاد کنیم کردش و مت د د 

من بنابر دالیل وحقایقی که باورم را دسبت به امیر اع ودش  

اهی عوادان و دویسندگادی که کمتر از روی اسناد  است، برای آگ
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تاریخی وبی تر از روی  احساسا  اتنیکی یا مذهبی، قضایای سیاسی 

دست به ک ور را در زمان حاکمیت امیر آهنین ارزیابی میکنند،

م وآدرا بدست زد« درتاج التواریخسیمای امیر آهنین ، »کتاب  دوصتن 

عاصیست دام های  قبی ه پرست و  ممکن است کسادی مرا به د رسپردم 

و میرش دامها مورد حم ه قرار بدهند،  ولی چنین اتهاماتی برایم به 

اددازۀ پ ی ی ارزش ددارد، ب که وظیفۀ اخالقی وم ی خود دادستم تا 

دورۀ حاکمیت امیر و تاج التواریخ ودی رمنابع ازحقایقی را که من از 

ز طریق این کتاب در بردامه ها و صخصیت وی  درک کردش ام ، ا

دسترس عوادان وطن قرار بدهم که با مطالعۀ آن، رعاي سیاست 

وکیاست را،از رعاي مار  وچپاوي  و م دور ک ور های بی اده، 

تمی  بدهند و برهرکه مارت ر و چپاول ر و متجاوز برماي و داموس 

 دفرین ابدی خود را بفرستند    پایان مردم وطن بودش باصد،
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 ضمیمه سوم
 

 «دردربار امیرعبدالرحمن»نگاهی برکتاب:

 نوشتۀ:  الفردگری

 ترجمه: اکبربریالی

 

  
 تصویرامیرعبدالرحمن خان بقلم گری     الفردگری طبیب دربار امیر

 

چندی قبل آقای داکتر اکبربریالی یک دسخه ازاین کتاب عالب          

ه از لطف مترعم گرامی ک  را از طریق  پست برایم عرستادش بوددد

مت کرم  چون حجم کتاب زیاد بوددتوادستم آدرا پس از وصوي 
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به مطالعه  12پی راده مطالعه دمایم بنابرین صباده  بعد از ساعت 

 عصولی پرداختم  که بی تر مورد دلچسپی من بود 

 568عصل ) 32کتاب عالوش برمقدمه ویاد داصت مترعم در         

وان وزبان صیرین دری کابل دوصته  صدش صف ه ( با ادبیا  ر

است کتاب در روی کامذ درعه اوي با حروف روصن وقطع 

درهامبورگ آلمان از سوی  2020وص اعت مرموب در ساي 

 ادت ارا  دب ت به چاپ رسیدش است 

 

آدطور که از دامش پیداست، کتاب برم ور کرکتر سیاسی        

ین( می چرخد  کتاب دتیجه واداری امیرعبدالرحمن خان ) امیر آهن

چ مدیدهای دویسندش از دربارامیر وتوعه امیر به مت وي ساختن 

اعغادستان  از راش بکاراددازی صنایع ماصینی ورودق تجار  وتامین 

امنیت و تعمیم ع وم است که ضمن دامه های خصوصی به همسرش 

 به لندن عرستادش است  

، طبیب معالج امیرعبدالرحمن دویسندش  کتاب )داکتر الفردگری(        

-1889خان است که  ب یث یک متخصص عراحی مد  سه ساي )

( از د دیک داظروضع ص ی امیر وصاهد اوضاع سیاسی 1893

واعتماعی اعغادستان بودش ووقتی به اد  ستان برگ ته ، به د اصتن 

 خاطرا  خود ازروی دامه های ارسالی به خادمش  پرداخته است  

وادندش کمک میکند تا چهرش اعغادستان و امیر عبدالرحمن این اثر به خ

خان رااز زبان وق م یک طبیب اد  یسی  تماصا کند وآدرا با اوضاع 

واحواي امروزی ک ور مقایسه کند وبه این حقیقت دست یابد که 

وضعیت اعغادستان درحاي حاضر از  بسیاری عها  )بخصوص 

وباور های    -تنظیمی -ازل اظ امنیت،وعود رهبران خودمختارقومی

 خراعی( خی ی بدتر از عهد قبل ازامیر عبدالرحمن خان است 
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دراین اثر بسیاری ازمسایل عامعه صناسی اعغادستان بازتاب یاعته ادد 

ازقبیل : باورها واعتقادا  مذهبی وعبادت اش ها و اعراد قابل مراععه 

وکوچه های برای صفایابی و بازارها وکاالها وم ال  اصراعی د ین 

وپس کوچه تنگ وتاریک کابل با ادواع آلودگی وبدبوئی و وعود 

امراض مخت فی چون تب مالیار)تب سرد( وتب م رقه )تب گرم(، 

اسهاي ،قی، وبا، و ق نج، سردر،درد مفاصل وع ار خون ومیرش با 

روش های طبابت سنتی چون حجامت)رگ زدن( و ک یدن دددان 

مالها برم ل سوخت ی،  بستن زخم وبکار بردن تعویذ و چف وپف 

با لته های کثیف ، مالیدن زردچوبه وتخم مرغ  برزخم مریض 

،وهمچنان از می ه های عمومی وبازیهای ک تی گیری  وب ک ی در 

ع ن دوروز اطالعا  عالب وکم دظیری بدست میدهد که در 

سایرمنابع کمتر میتوان یاعت)عصل های پنجم وص م وهفتم وه تم(  

آیندش در بارش هریک از این مسایل که به عامعه صناسی من در 

اعغادستان کمک کردش میتوادد بخش های از این عصوي را اقتباس وبا 

 خوادندگان صریک میسازم 

 

امیر »مولف، امیرعبدالرحمن خان را بچ م حرمت می بیند و او را 

مینامد، ودر آماز کتابش « عاللتمآب »و« آن مرد ب رگ»و« دیرومند

از زمان ع وس آن امیر دیرومند بر  »مینویسد:« پوزش» رعنوانزی

های چ م یر در ادارۀ ک ور رخ  تخت عرمادروایی چنان دگرگودی

هایی به سوی تمدن برداصته صدش است، که عکر کردیم  دادش و چنان گام

صاید روایتی از زددگی در آدجا و احتماالً ادداختن اددکی روصنایی بر 

 «گیرد  مندی عام قرار مردم، مورد عالقه  صخصیت صاش و عامۀ

دویسندش دراین اثر تصویری دقیقی از امیرآهنین ،از ذکاو  و تی  

هوصی وعهم سیاسی  امیر از وضعیت دا امن مم کتش، ازمدیریت  

برمردمادی عرمان داپذیر ویامی وسرکش و عن جو وراه ن، بدست 
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رۀ )امیر آهنین( میدهد وباالخرش دتایج  یاداصت های خود را دربا

درعصل پایادی خاطراتش خالصه میکند که خوادددش دلچسپ وبرای 

 آدادی که با تاریخ عالقمندادد ، مواد بسیار تازش وعدید بدست میدهد 

ما از ق م دویسندگان وطنی خوداعم از پ تون و اوزبک وه ارش 

سخنان بسیار ت خ وتندی را دربارش امیر عبدالرحمن حان خواددش ایم 

یایید دراینجا سخنان کسی را درحق آن امیر بخوادیم که هیچ ارتباط ب

اتنیکی  ووطنی وحتی قارش ای هم با امیر ددارد و از یک ل اظ  دصمن 

تاریخی اعغادستان صمردش می ود و او الفردگری طبیب اد  یسی امیر 

کتاب را با اددک اختصار  32بودش است  من صف اتی ازعصل 

 هم:دراینجا بازتاب مید

ام که تصویری واقعی از  با صرح تجارب خود در اعغادستان، کوصیدش» 

وضع عع ی آن ک ور و کرکتر عرمادروای آن به دست دهم  ولی این 

های  را دباید عراموش کرد که در ارتباط با امیر، ما اد  یسی

ک ور در موقف کامالً دگری  صدش، در مقایسه با مردم بومی  استخدام

هایی را که به ما ربط داصت،  ها بسیاری رویداد ما بی ادهقرار داصتیم  

کردیم و ده به گودۀ  م ض به صور  تجریدی]اعقی[ مالحظه می

صخصی]عمودی[؛ رویدادهایی عالب که گاش درد آور بود و گاش 

ترین  آور  به گودۀ دموده صرح دادم که امیر مردادی را از پایین  خندش

ترین مقاما  س طنت ارتقا  عالی طبقا  اعتماع، حتی بردگان، به

  مقام در ظرف یک روز به پست گوده مردان عالی  داد  به همین می

رتبه امروز سوار بر  کرددد  اعسری عالی ها د وي می ترین موقف

صدش بر تن  تازد با عامۀ مخم ین و طالکاری های صهر می اسپ در عادش

نی که َچپَنی مندرس بر بی  اش  عردا او را می و ادبوش خدمتکاران در پی

 کند  ای دان خ ک گدایی خ د تا لقمه  در می در به آن تن، از این

صود، با معاصی  به گودۀ مثاي: مردی والِی یکی از والیا  مقرر می

بیند که لباسی عاخر بر تن دارد و  متوسط  پس از چندی امیر او را می



 425                                             امیرآهنین درتاج التواریخسیمای 

بینیم  ها هم می ادهروادند  حتی ما بی   خیل دوکران و اسپان در ددبالش

ها را برایش باد آوردش باصد  واضح است  که داممکن است این ثرو 

بیند، پس از چند سالی  تر از ما می که امیر این مسئ ه را بسیار روصن 

صود تا از بابت مالیا  و عایدا  حکومت  مرد به کابل خواددش می

ست که توادد  همان ا حساب پس دهد ]والی[ این کار را کردش دمی

هایش  های زن ها و الماس ثرو  دام روعش همراش با زیورها و صاي

که مست ق است  صود و خودش چنان می ضبط و به خ ادۀ دولت ریخته

 ( 548-547اعتد  ) می کند و یا به زددان یا دست به گدایی دراز می

 

اگر ب وییم که امیرعبدالرحمن از روی »دویسندش درادامه می وید:

ایم  ولی کارهایی باید  ت دن سته است، ادعایی خام کردشتصادف بر تخ

صکستن  آمد  درهم صد که بدون صک تنها از عهدۀ او برمی اعرا می

الطوایف یعنی سران ب رگ اقوام که روی مناعع با هم  قدر  م وک

های مداوم ان  کرددد، امری اساسی بود و باید به خصومت رقابت می

بود که ک ور زیر اقتدار یک دفر مت د صد  دی  الزم  پایان دادش می

کرد و همراش با آن این  صود  باید احترام در برابر قادون رصد می

وپازدن در باتالق  آمد تا مردم را بتوان از دست می وعود امکان به

ً به کنتري مط ق  دادادی ها رهادید  امیر در این ک ور که بر آن تقریبا

مددی کردش است و هنوز هم  های ب رگ دست یاعته است، کارروایی

های  توادد زصتی کند  ولی با این همه، اگر آدم کور دباصد، می می

 های خودکامه را دی  ببیند   معموي در حکومت

ها بر اعغادستان دظر  هرگاش با تکیه بر صمار کاعی از صواهد و عکت

کنم دی ر عای صک در این ادعا دخواهد مادد که این  بیندازیم، عکر می

های ب رگ به سوی تمدن برداصته است   ور در دش ساي گذصته گامک 

العادش  چنین این ادعا که این پی رعت کالً مدیون آن صاه ادۀ عوق هم

یعنی امیر عبدالرحمان است که بر تخت صاهی اعغادستان د سته است، 
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ساختن دقش صخصیت دوراددیش و  احتیاج به ثبو  ددارد  برای روصن

بود که  ساختن ک ور همین بسندش خواهد در متمدن  دیرومند این مرد

های مردم آن را با وضع چند ساي  وضعیت امروزی مم کت و گرایش

توادد اثراتی  پیش مقایسه کنیم  او اکنون ی اده مرععی است که می

  پایدار بر مردم ب ذارد  مطبوعاتی برای رهنمایی آرای عمومی

است  حتی  صد  کاسته صدش هموعود دیست  از قدر  و دفوذ مالیان ب

خان، هرچند که از رعتار  مال الع ما یعنی خان صخص رئیس

مند است، به ددر  قدرتی بی تر از یک قاضی  آمی  امیر بهرش احترام

حکومتی دارد و ده هم بی تر از آن توعه مردم را 

صود، م ور  های عام ابراز می توادد دظرا  امیر که در بار می ع ب

های دست اش حکومتی است  این دظرا  را من یان،  همۀ ععالیت

گیردد؛ پس از آن به بازارها  ها به گوش می بچه کارمندان دربار و مالم

-549)ص« صودد   رسد و به زودی همۀ مردم از آن مط ع می می

550 ) 

 

 مولف از ادتساب امیر به قوم درادی یاد میکند ومی وید:

ومند درادی است  تا عایی که که گفتم امیر سرکردۀ قوم دیر طوری»

کند، این قوم در مقایسه با همۀ اقوام دی ر اعغادستان  حاعظه کار می

تر بودش است و همۀ زمامداران اصیل  تر و پی رعته   آزادمنش

اد ی   ادد  هرگاش دفوذ صخصی و ص فت اعغادستان از این قوم برخاسته

یل به عدالت و تمدن بینیم که خوصبختاده متما امیر را بررسی کنیم، می

توان ثابت کرد:دیازی دیست بسیار دور برویم   است  این ادعا را می

وضع اعغادستان در زمان عرمادروایی پدرکالن امیر عبدالرحمان، 

خوادددد بر  می« کبیر امیر»ها او را  م مد که اعغان یعنی امیر دوست

رحمدي م مد امیر والیا  کابل بود  برادرش  چه منواي بود؟ دوست

]کهندلخان[ قندهار را اصغاي کردش بود و هرا  به صور  مستقل 
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صجاع قرار داصت   زیر حکومت صیرم مد]صاش م مود[ برادر صاش 

بود  این ب رگان به صور   183۵این وضع ک ور در ساي 

کرددد  تضاد مناعع و  باخت می و یکنواخت با روسیه و ایران ساخت

به وضعی داآرام ک اددش بود که  های صخصی آدان، ک ور را حسودی

گیری و قتل چنان  عرقی با ادارصی دداصت  عنگ و همراش با آن رش

ها سفر از یک صهر به صهری  رواج داصت که برای بسیاری از اعغان

ها چنان  بود عنگ ها داممکن دی ر خطرداک و برای خارعی

یان صد که خطر آن وعود داصت که آدم در عر ور می ماع  یراده صع ه

ها  ها گیر اعتد  آماز سفر برای کاروان سفر، داخواسته در یکی از آن

رعتن از میدان عنگ، داگ یر  امری عسوراده بود و گاش برای طفرش

گ یددد  ی اده دلخوصی قبایل وح ی  های دور و عرسایندش را می راش

صان در  بازخواست های بی اعغان، همادا چادسی بود که سرقت و قتل

 آورد  می ا به همراشه صاهراش

به تسخیر ترکستان موعق صد و در  18۵0م مد در حوالی ساي  دوست

ان[ را از قندهار درست است( توادست رحمدي]خ1856]18۵۴

ان کامران صاش در هرا  عاد ین پدرش م مود صدش برادد  در آن زم

ها  بود و پس از مرگِ او، وزیرش یارم مد به قدر  رسید  پارس

ه پی روی زددد و هرا  را تصرف ]م اصرش[کرددد  داگهان دست ب

ها را  هرا  ک ید گ ایش هندوستان است و این رخدادها بریتادوی

عان برادر]برادرزادش وداماد امیر[  داگ یر به مداخ ه ساخت  س طان

مرد و  18۶2در هرا  برسر قدر  بود  او در خان م مد  دوست

ها  دست به دامان پارس چندین دفر مدعی ب رگِی قوم بوددد و هریک

م مد با ل کرش عازم هرا  صد و صهر   زددد  بنابراین ]امیر[دوست

اش بود، چون چند  را م اصرش و عتح کرد  این آخرین کارروایی

 ( 552-551)ص« سپرد  سرایش عان روزی پس از آن در خیمه 
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دویسندش  ازصباهت های امیر آهنین با عدش امیردوست م مدخان 

دادن و   م مد، دصنام در زمان حکومت امیردوست»  وید:یادکردش می

ها در کابل مجاز بود  امیر]کبیر[ که عن جویی  دفرین بر اد  یسی

  داصت و مردم می کامیاب و خ ن بود، با رعیتش رعتاری صمیمی 

توادستند آزاداده به او مراععه کنند  پادصاهی م بوب بود، ولی برای 

ود هیچ کاری دکرد وبه این دي خوش رعاش مردم خ رصد اقتصادی و

کردش بود که استقالي ک ورش را د هداصته است  باید اضاعه کرد که 

ای ب ند از  های قوی با درعه در صخصیت امیر عبدالرحمان  این رگه

های ساینس،  مالحظه از مع وما  در ساحه  یاعت ی و ذخیرۀ قابل  تع یم

ها و  هایی که او از کتابدرآمیخته است؛ چی   هنرها و دادش عمومی

گری در عریان سفرها به دست آوردش است  او  ها و دظارش مصاحبت

م مد، ادب و  دوازی صمیماده و رعتار عروتنادۀ امیردوست بر مهمان

تمکین را دی  اع ودش است  این رعتار با دردظرداصت اینکه او مردی 

قابل خود رم است و یکنواخت در م اصرۀ ت سین و تم ق، بسیار 

کنند و حتی زمادی  مالحظه است  رعیت به آسادی به او مراععه می

که از درد دقرس هم در ردج باصد، با صکیبایی به درخواسِت عقیرترین 

کنند،  دهد و در مورد عرایضی که به او پیش می اعراد گوش می

 کند  می های سریع و عادالده قضاو 

هایی که امیر برای  از روایت من صاید بتوان تصوری در مورد گام

ساختن مردمش برداصته است، به دست آورد   ساختن و مرعه  متمدن

ها و قتل دی ر در ک ور مروج دیست  ده هم در صهر  اش گرعتن صاهر

ها( در صش یا هفت ساي  صود  مردان اد  یسی )عرد ی دزدی و قتل می

ترین  ک گاش کوچ ادد میان کابل و پ اور سفر کنند و هیچ گذصته توادسته

کوص ی برای آسیب و یا آزارصان صور  د رعته است  به راستی هم 

کردم و روستاییان  عا که توقف می باید در مورد خود ب ویم که در هر

آورددد، آزاداده در  بیماراد ان را برای معاینه و تداوی د دم می
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کردم، بدون اس  ه و بدون م اعظ  اینکه امیر  میاد ان حرکت می

قاي ک ور از حالت بیماری به حالتی که به سالمتی د دیک برای ادت

گمان امری  است، بی  باری به کار بسته تر باصد، تدابیر خ ودت  

داگ یر بودش است  اگر مالیمت به خرج دادش بود، تدابیر اصالً مورد 

آمد  قبایل وح ی که  گرعت و سوء تفاهم به میان می دمی احترام قرار

چون  آورددد و مفاهیمی  ها مصیبت می هراشهای معین صا بر بخش

آعریددد، توسط دیروهای امیر یا ک ته و یا  را می « درۀ مرگ»

 ادد  صدش دیست  دست یر و اعدام و یا سر به

از طرف دی ر هرگاش کدام کاب ی بخواهد تجارتی را به راش اددازد، 

 توادد به امیر عرض کند و امیر بدون دفع صخصی برای چند ساي می

دهد  در گ ارصم توضیح دادم چ وده  معین، مب غی کاعی قرضه می

ها و سربازان دوعوان ل کر  بچه  امیر ده تنها به آموزش مالم

پرداخت، ب که بسیاری از اعراد دی ر را دی  مادند  اش می م مدی

آموزادد   پسران اعیان با این قصد که اعسر ارتش تربیه کند، درس می

العادش  ها عوق های امیر در کابل باید بر اعغان هتأثیر آموزصی کارخاد

ها سرگرم  زیاد باصد که هست  صماری ب رگ از بومیان در کارخاده

های اد  یسی که هر چندگاش به خدمت امیر  دد و به وسی ۀ ادجنیر کار

صودد و دی  به وسی ۀ استادکاران هندوستادی که از  می آیند، تدریس می

 (554-553همان، ص«)صودد  می الهور و بن اي آوردش

مولف از ع ق وعالقه امیر دسبت به صنایع مدرن واز ادواع تولیدا  

ها ده   در کارخاده» کارگران اعغادی در کارخاده یاد میکند ومین ارد:

صود، که صنایع دستی رد اردگ دی  در  تنها مهما  عن ی تولید می

د و ادواع اد سازی مصروف کار است  یک دسته از مردان به چرم 

کنند؛ زین و اعسار  های اد  یسی و روسی را کاپی می مخت ف موزش

سازدد و کمربند و طوق گ وله و کیف عیبی و خورعین چرمی  می

پردازدد؛ از  برای قاطر  گروهی دی ر از کارگران به کار چوب می 
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های زیبا برای تولید می  و  کاری کار با ماصین ارش گرعته تا کندش

سازدد  گوده گروهی با بردج سر و کار داردد؛ گ دادی می نَچوکی  همی

و چراغ و صمعدادی و دی ر اصیای کاربردی و ت ئینی  یک بخش 

کنند  صاید  کنند و دیگ و تابه و قوطی تولید می سازی می دی ر ح بی

سازی اصتغاي داردد   هنرمند ترین کارگران کسادی باصند که به دقرش 

سازدد؛ پیاله، عام   طاده اصیای بسیار ق نگ میها برای امیر و یا س آن

های زیبا، دی  خنجر، صم یر و مالف  ولی کار  هایی با دقش و چاینک

دهد یا  را د ان می  ها چندان اصیل دیست  امیر برای آدان رسمی  این

کنند  همۀ چی های  ها کاپی می یک مدي خوب اد  یسی را، و آن

ها لباس اروپایی را اکنون به  کاب ی اروپایی حاال در کابل مروج است 

پوصند، خی ی بی تر از زمادی که من داخل خدمت  صور  عموم می

دید خیاطان او  در  مآب که می  بودم  بنابراین عاللت امیر صدش

گیری ماهر دیستند، خیاط اد  یسی به ک ور  های کار اددازش ظراعت

ها  در کارخاده های آموزش خیاطی آورد تا آدان را آموزش دهد  صنف

به راش اعتاد و صیوۀ کار به دمایش گذاصته صد  دتیجه آن بود که آن 

های آموزصی صرکت کردش بوددد،  صمار از خیاطان کاب ی که در صنف

ها م دهای  کرددد و در بازار خی ی مهار  کسب« برش»در صیوۀ 

 کرددد  می بسیار ب ند دریاعت

 

صد، برایم  ها اعرا می رخادهصمردن همۀ کارهای رد ارد ی که در کا

کنم آدچه برصمردم برای  دصوار و حتی داممکن است  ولی عکر می

دظر از  ها، صرف بیان این واقعیت بس باصد که تأثیر ورک اپ

ودیم ه ار   العادش زیاد است  در حدود ه ار تا یک م صوالت ان، عوق

های ان  ادد  اینان صب به خاده ها مصروف از مردان در این کارخاده

ادد حمل  های ص فت در مورد آدچه دیدش صتابند و با خود داستان می

دهند     باید به خاطر داصت که  کنند و برای دوستاد ان صرح می می
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صود که تا  صدن در میان دژادی اعرا می این دظام تربیتی برای متمدن

ادد  این مردمان  صدش حیث عن جو و ره ن صناخته می حاي ِمن

 ی در مقایسه با بسیاری از دژادهای هندوستادی بسیار کمتر وح دیمه

 ادد  دادش صدن به مولّدان مفید را بروز د ادۀ توادایی تبدیل

ترین و یا بهترین  گویم که امیر برای اصیل باالخرش وقتی می

صد  هایش و یا در عاهای دی ر تولید می م صوالتی که در کارخاده

ی باارزش، دی ر به آسادی درک ها داد، آن هم عای ش عای ش می

توان کرد که پی رعت م ت در دادش و تمدن چه عای اهی در  می

 دارد  ق بش

کوصِش کسی مادند من که یک هوش معمولی دارد برای ت  یل کرکتر 

دهادن  خرد امیر که صاید  امیر، هم بیهودش است و هم پای از گ م عراتر

اش که  مع وما  گستردش بی تر از آدکه عمیق باصد ظریف است و دی 

بی تر سط ی است تا دقیق، موقفش را از تمام کسان پیرامودش باالتر 

ادد، چون پرتوی  هایی ضعیف برد و او در میان درباریان که صمع می

درخ د  ظاهرش اروپایی است و رعتارش صمیماده، با  عروزان می

دی در میان مآب اعغان است؛ اعغا یاعت ی  عاللت عبایی از تمدن و تع یم

 است  ترین دمودۀ دژادش  ولی با آن هم صرقی ها، و صاید ظریف اعغان

های گماصته در خدمت امیر، از صکوش صخصیت  چ مان ما اد  یسی

مآب باعث  صد و رعتار ُمؤدباده و مهربادادۀ عاللت قوی او خیرش می

صد تا دسبت به او پیوددی عمیق و صخصی حس کنیم  ولی آن عدش  می

تر بوددد، پس از گذصت چند سالی  گرادی تی بین که دظارش از ما

های پیادش بر تختۀ صطردج  کرددد که ما چی ی بیش از مهرش احساس می

پروا  کرد، بی هایی که هرگاش بازی ایجاب می ایم؛ مهرش آن صه ادش دبودش

 (557-555«)صدیم  می با یک حرکت از میدان زدودش
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ولف که  در باال دقل صد، ادسان با خواددن خالصه یاداصت های م

میتوادد تالش امیر عبدالرحمن خان را در احیاء مجدد اعغادستان 

وتوحید م ورقدر  درکابل وتصفیه  والیا  از وعود م وک 

الطوایفی وپاک سازی راش ها وصاهراش های ک وراز وعود دزدان 

وراه دان  برای تامین امنیت سرتاسری درک ور درک کند، چی ی 

 مروز مردم ما به آن سخت دیازمندادد که ا

 

 پایان کتاب
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 ، سوئد 1996مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ،چاپ  -*

 ، سوئد 1999م ، چاپ19ان در نیمه قرن نظامى افغانست -دو نابغه سیاسى  -* 

 پیشاور 2005وفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  رستاخیزقندهار -*

 پشاور 200۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 ، سوئد 2004سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان ، چاپ  ـ*

  2007مجموعه  مقاالت( چاپ،پشاور آیا  افغانستان یک نام جعلی است؟) -*

 2007ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 ش کابل1369(چاپ 1973تا 1747سرگذشت سیستان و رود هیرمند)از -*

 پشاور 2013نقش تاریخی وزیر فتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ-*

 ور، پشا2014سلطنت پشتونها در هند،چاپ دانش،  -*

 ش1391م/ 2012سیمای امیر آهنین در تاج التواریخ،دانش، -*

 


