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 11/20/0211                 داکتر سیدعبداهلل کاظم
 

 امیر عبدالرحمن خان ـ بنیانگذاردولت مرکزی افغانستان
 

نظرم را « جرمن آنالينافغان »در اين روز ها چند نوشتۀ پر محتوا در بارۀ امیرعبدالرحمن خان در پورتال فخیم 
زنان افغان زير فشار عنعنه و » خواستم در اين ارتباط مطالبی را به عرض برسانم که قباًل در کتاب  . جلب کرد

اگر چه اوضاع کشور ايجاب می کند تا بیشتر بر . مطرح بحث گرديده است( 18تا  11صفحات )از اين قلم « تجدد
ل معضالت وطن و مردم تمرکز صورت گیرد، اما گاهی هم الزم مسائل جاری و بخصوص جستجوی راه های ح

می افتد تا به گذشته ها نظر انداخت و آنچه را موجب تحريف تأريخ کشور می شود و يا با حب و بعض های فردی 
يکی از همین موضوعات قضاوت بر دوران .  يا گروپی مورد قضاوت قرار می گیرد، به بررسی گرفت

ساله امیرعبدالرحمن خان است که اقدامات مهمه  و اساسی او متأسفانه تحت الشعاع جنگ  حکمروائی بیست و يک
 .ها و استبداد آن دوره رنگ باخته و از اذهان بدور مانده است

راجع به اين دوره البته کتب و آثار زيادی نوشته شده و هر نويسنده کوشیده است بر زوايای مختلف آن روشنی 
در آن بوده است تا اهداف اساسی امیر را توأم با شیوه های کاری او جهت نیل به آن اهداف اندازد، ولی سعی من 

 :در چارچوب يک مدل بیان دارم 
 

توسط احمد شاه بابا بنیان گذاری گرديد، دولت به طورغیر مستقیم توسط سران  11در نظام قبائلی که در نیمۀ قرن 
به « خان، میر، سلطان، بیگ و امثالهم»ن هر قوم  و محل با عناوين و بزرگان قومی و محلی تمثیل می شد که در آ

بین اين ها و دولت مرکزی يک نوع قرارداد نا مکتوب وجود داشت که به اساس آن . اجرای وظیفه می پرداختند
رئیس دولت يک عدۀ صالحیت های خود را به بزرگان محلی واگذار شده بود و در عوض از آنها خدمات معینی را 

ايفای اين تعهدات بین دولت مرکزی و بزرگان محلی بعضًا موجب برخوردها و .  برای دولت مطالبه می کرد
بین دو رقیب قدرتمند « بازی بزرگ»در اين میان .  افغانستان شاهد آنست 11کشمکش ها می گرديد که تأريخ قرن 

رت هیزم بیشتر می پاشید،  تا آنکه در منطقه يعنی روس  و انگلیس به آتش جنگ های داخلی برای احراز قد
سرانجام اين دو قدرت رقیب منافع خود را در ايجاد و استحکام يک دولت مرکزی در افغانستان ديدند که بصورت 

انگلیس ها برای اينکار چشم به سردار عبدالرحمن خان دوختند  و با تفاهم و مساعدت . بین آنها قرار گیرد« حائل»
بر امارت کابل تکیه زند و خود را امیر دولت عالیه افغانستان بخواند که بعدًا  1112سال  آنها سردار توانست در

 .شد« ضیاءالملت و الدين»ملقب به 
 

من که پادشاه مملکت هستم، در موقع جلوس به تخت سلطنت »: امیر اولین مشکل خود را در کابل چنین بیان میکند
نداشتم، چرا که عمارات باالحصار را که خانۀ اجدادی من بود، دچار اين مشکل شدم که خانه به جهت سکونت 

. . . . خانۀ کرايی هم پیدا نمی شد که مؤقتًا آنجا بمانم.  لشکر انگلیس خراب کرده بود و ديگر خانه ای موجود نبود
د و تا زمانی که به خیالم در تواريخ کمتر و حتی هیچ ديده نشده است که پادشاه برای خوابیدن خود اتاقی نداشته باش

و خانه های ِگلی مال رعايا عاريه می .( ن.ا.و -خیمه ها )عمارت تازه به جهت خود بناء نمودم، در چادرها 
 (1)«.نشستم

امیر عبدالرحمن خان وقتی به »: چنین شرح می دهد 1112میرغالم محمد غبار وضع عمومی کشور را در سال 
به اين معنی که دستگاه منظم .  کشور صدمه و خساره برداشته بودسلطنت رسید که در نتیجۀ دو هجوم انگلیس 

اداری فرو ريخته و تشکیالت نظامی از بین رفته بود، مرکز و پايتخت مملکت يعنی شهر باالحصار کابل منهدم و 
شهرک صنعتی استالف و بازارهای غزنه . صنعت گران و پیشه وران اغلب در دفاع از وطن معدوم شده بودند

. ق گرديده، شهرهای قندهار و جالل آباد از پیشه وران تخلیه و به شکل استحکامات نظامی دشمن در آمده بودنداحرا
مزارع کابلستان و زابلستان و پروان و کاپیسا و ننگرهار و قندهار، دهقانان جوان خود را در میدان های جنگ 

در .  سمتی از روستاها تقريبًا از بین برده شده بودلهذا پیشه وری شهرها و زراعت و آبیاری ق. اعزام کرده بودند
عوض، طوفانی از هیجان مردم بر ضد تجاوز دشمن خارجی برپا و هر قهرمان جنگ، شکل يک مرکزيت مستقل 
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خزاين و جبه خانه های افغانستان خالی و هنوز دشمن قوی در سرحدات بال فصل کشور در . به خود گرفته بود
 (0)« ...کمین فرصت قرار داشت

 
زير نظم درآوردن صدها رئیس و ساالر خورد »: با اين وضع امیر هدف اصلی سلطنت خود را چنین بیان می کند

همه ايجاب می کرد تا سیستم قبائلی نابود شود و جامعۀ . . . . و بزرگ، چپاولگران، دزدان و قطاع الطريقان
 (3)«.رددآبرومندی که در آن يک قانون و يک حکمروا باشد، تعويض گ

امیر اولین پادشاه افغانستان است که برای هدف مشخص خود، دقیقًا ستراتیژی طرح می کند و هر کاری که انجام 
مدل و شیوۀ کاری امیر عبدالرحمن خان را می توان تحت نکات .  می دهد، برای رسیدن به همین هدف بوده است

 :ذيل خالصه ساخت
 

کزی و سلطنت مطلقه با موجوديت يک حکمروا که هم قانون باشد و هم تأسیس و استحکام يک حکومت مر:  هدف
 .مجری قانون

 
 :برای نیل به هدف فوق، ستراتیژی امیر استوار بود بر نکات ذيل:  ستراتیژی

 
 ـ تالش برای تعیین سرحدات افغانستان تا بدان وسیله حدود اربعۀ دولت را مشخص سازد، 1
 ـ تضعیف و امحای سران سرکش قبائل و سائر گروپ های قدرتمند، 0
 ـ جذب علمای دين در خدمت دولت و بیرون کردن آنها از زير نفوذ سران قبائل، 3
 و وجوب اطاعت مطلق از اوامر او،« سايۀ خدا در روی زمین»ـ دادن مشروعیت دينی به سلطان به حیث  4
در امور خارجی بی » خصوص انگلیس ها با رعايت اين اصل که ـ سازش با قدرت های بزرگ منطقه، ب 8

 .«مصلحت شما کار نمی کنیم، ولی در امور داخلی مصلحت شما را کار نداريم
 

 :امیر برای تطبیق سترتیژی فوق، اقدامات سیستماتیک ذيل را با جديت و شدت رويدست گرفت: اقدامات
 رک وسايل جنگی، ـ تقويه بنیۀ نظامی، جلب  و جذب عسکر و تدا 1
 ـ تقويۀ بنیۀ مالی دولت از طريق افزايش انواع مالیات و اخذ مستمری و کمک از انگلیسها، 0
ـ استفاده از قوای نظامی، لشکر کشی ها و سرکوب کردن قدرتمندان، مخالفان و شخصیت های مظنون با شدت و  3

 مسمی ساخته اند،« خون و آتش»وره قساوت بینظیر که از اين ناحیه مؤرخین دورۀ سلطنت او را به د
کسیکه از من اطاعت می کند، از خدا اطاعت می نمايد و »: ـ استفاده از نام جهاد علیه مخالفان با شعار اينکه 4

امیر همچو فتاوی . «سرزمین بغاوت، حیثیت دارالحرب را دارد. . . کسیکه بمن مطیع نیست، به خدا اطاعت ندارد
 شايع و پخش می کرد و برای اقدام خود مشروعیت دينی کسب می نمود،را از طريق علمای دين 

ـ از بین بردن مخالفان صاحب نفوذ و مقام به انواع و ذرايع مختلف از جمله قتل، حبس، تبعید و غیره و همچنان  8
 جهت تضعیف قدرت مالی مخالفان به ضبط  و غصب جايداد آنها می پرداخت،

 بسیار قوی و وسیع، حتی در بین حرم و خانواده خود،ـ توسل به دستگاه جاسوسی  1
 ،«تفرقه بینداز و حکومت کن» ـ استفاده از سیاست های  7
ـ ازدواج های سیاسی به منظور پیوند دادن سلطنت با خانواده های متنفذ و جلوگیری از نقش تخريبی آنها در  1

 برابر دولت،
که اجرای آن در حیطۀ قدرت سران قبائلی قرار « تونوالیپش»ـ تضعیف رواج ها و عنعنات محلی زير نام  1

 داشت،
ـ آوردن نظم اداری و توظیف مأمورين و قضات حکومتی در سراسر افغانستان، تا بدانوسیله نقش مستقل  12

 متنفذين دينی را تقلیل دهد،
 ـ وضع قوانین، دستورنامه ها و فتاوی شرعی به منظور تنظیم بهتر امور، 11
ـ توجه به ورود تکنالوژی و تأسیس بعضی صنايع مهمه و استخدام يک تعداد اشخاص فنی و مسلکی خارجی  10

 جهت بکار انداختن تأسیسات صنعتی،
 .ـ توجه بر تشکیالت اساسی دولت، توظیف مأمورين توأم با اداره جدی و با انظباط امور 13
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ور را در شمال و جنوب تعیین نمايد و به وسیلۀ جمعًا سال تالش شباروزی مؤفق شد سرحدات کش 01امیر بعد از 

چهل بار لشکر کشی های خورد و بزرگ به هرسمت و منطقه در کشور توانست ادارۀ مرکزی را زير سلطه خود 
که « کافرستان»در تمام افغانستان حاکم سازد، اقتدار از دست رفتۀ دولت را اعاده کند و سلطۀ دولت را در مناطق 

مقتدر محلی قرار داشت، گسترش دهد و به نظام « میران»ستان نامیده شد و در هزاره جات که زير اداره بعدًا نور
فئودالی پايان بخشد، امنیت را در کشور برقرار سازد و را ه را برای تجدد و تحوالت بعدی در ساحات مختلف 

 .مساعد گرداند
استبداد و نظام مطلقه او وجود دارد و بعضی از اقوام البته انتقاد فراوان بر شیوه های کاری امیر بخصوص در 

بايد گفت . افغانستان از شدت عمل امیر ناراض اند که حتی با شنیدن نام امیر شديدًا انزجار خود را نشان می دهند
 :که 

 
 .مل بیشتر او مواجه می شدـر کی در برابرش بیشتر مقاومت می کرد، با شدت عـوده و هـام بـل امیر عـمـدت عـش
ايد گفت هريک از اقدامات امیر که در فوق ذکر شد، در حقیقت يک مبحث جداگانه است که ايجاب تحقیق مزيد را ب

 . می نمايد
 

 پايان
 

 :مأخذ
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