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 مقایسی از دو مرحلۀ تاریخی افغانستانتحلیل 
 (۱۱۱۰-۰۸۸۱( با )-۰۸۸۱)

 بخش سوم

 

هموطنان عزیزی که از دسترسی به تاریخ واقعی کشور محروم بوده اید، آیا کوتاه کردن دست دزدان و قطاع 

الطریقان و تضعیف یا نابودی خانها، میرها  و ارباب ها و بیگ های مستبد که جز مکیدن خون دهقان و مالدار و پیشه 

نادرستی بود که امیر آنرا عملی نمود؟  و آیا آوردن امنیت و تحقق عدالت بدون ورطایفۀ خود کار دیگری نداشتند، عمل 

 توسل به زور وخشونت و نادیده گرفتن خاطر خان و مال  و روحانی در افغانستان ممکن بوده است؟  

می بودید،  از آنهایی که امیر را متهم به ظلم و استبداد و قساوت مینمایند میخواهم بپرسم که اگر شما بجای امیر

برای وحدت دوبارۀ افغانستان و تأمین امنیت سرتاسری در کشور چه میکردید؟  آیا با موعظه کردن میتوان فیوداالن و 

روحانیون متنفذ و اربابانی را که هریک دعوای پادشاهی داشتند،  وادار به گذاشتن اسلحه بر زمین و همبستگی ملی 

 نمود؟ هرگز نه؟ 

در » میبرد که تصورش موبراندام آدمی راست میکند. او مینویسد: زورگوئی فیوداالنی نامغبار از ظلم وتعدی و

داخل افغانستان فیواالن استثمارگراز جنگ های خارجی استفاده کرده وبرتحمیاللت خود باالی مردم افزوده بودند. مثالً 

خروارگندم وچندین  ۰۳۱ابل روغن،سیرک ۰۰۱گوسفند و ۰۶۶۱بنیادخان مالستانی از رعایای متعلقۀ خود ساالنه 

فند می پرداخت. نایب یوسفخان یک فیودال دیگر در گوس ۰۱۱سیرپشم برۀ سرخ موی مالیات میگرفت ولی به دولت فقط 

هفت نفر از دهقانان خود را در عالقۀ هیچه زنده در آتش سوخت. خانهای بلوچ نیز از رعایای مالدارخود فی  ۰۸۸۱

طین فی خانه یک گوسفند در هرسال میگرفتند. فشار محمدمحسن خان یک فیودال دیگر خانه یک اشتر و از متوس

خانوارمساکن خود را ترک داده  فرارکردند." ۶۱۱درمنطقۀ الش وجوین آنقدر باالی مردم زیاد بود که 
1

 

امیر عبدالرحمن خان، فقط امیر عبدالرحمن خان بود که پوزۀ این خانها و فیوداالن خداناترس را بزمین می مالید . 

قبل از هر لشکرکشی با ارسال نامه ها واعالمیه های توصیه آمیزعنوانی هر یک از سران قومی و رهبران مذهبی 

شورشهای محلی از آنها میخواست تا سالح برزمین گذازند و با دولت از در بغاوت و یاغی گری پیش نیایند و دولت را 

د، زیرا امیر میدانست که جنگ عواقب ناگواری در پی دارد و محرکین این مجبور به اعمال  زور و خشونت نکنن

شورها فقط چند تن از فیودالن و روحانیونی هستند که مسمتری و امتیازات خود را از دست داده اند و آنها برای انتقام 

شورشیان منتظر میماند تا جواب گیری از دولت اقوام خود را علیه دولت تحریک کرده اند. امیر بعد از ارسال نامه ها به 

سران و رهبران شورش به وی باز گردد، ووقتی می دید که رهبران شورش حاضر به اطاعت از دولت مرکزی نیستند 

وهنوز هم بر خر غرور و زور خود سوارند، آنگاه مجبور میشد تا به قوت های مسلح خود فرمان دهد تا به سرکوبی قیام 

 کنندگان پرداخته شود. 
 

من از بسیار غمخواری » امیر قبل از حمله برشورشیان ارزگان ضمن نامه مفصل وتزرع آمیز اینطورنوشت: 

! ودر نزد سردار عبدالقدوس خان وشمایان هم روی خدا وقرآن خدا را ببنید، ازجهل بگذریدبرای شمایان می نویسم  

دل شمایان جاگیر نشود،  پس نزدخدا و رسول او  سالم کنید وسخن را به جنگ وجدال نرسانید. واال اینکه پند من به

گردن من خالص باشد. بعد از ناشنودن این سخن خطۀ مردم افغانستان، بلکه کل مسلمانان برکفر وعصیان بغی شما حکم 

خواهند کرد! چرا که در قرآن شریف همین آیه کریمه است. مالیان قوم خود را بخواهید و قرآن را بازکنید که در باب 

ی چقدر حکم سخت کرده است. همۀ ما مردم به قرآن ایمان آورده ایم، خود را از جملۀ باغی حساب نکنید. واال اگر بغ

حرف من گوشزد شمایان نشد، پس غضب خداوند عالم را خواهید دید که از چه قرار بازخواست دین محمدی را میکند؟ 

و نیک کردن را دارید. از خداوند میخواهم که شما را هدایت  این چند کلمه را برای دلسوزی نوشتم، باقی خود اختیاربد

 ۱«کند به راه نیک. انتها
 

، نه تنها ونه های فراوانی منعکس یافته استامیر با استفاده ازاین شیوه، که در سراج التواریخ )جلد سوم( نم

تابع قدرت مرکزی ساخت، بلکه اساس یک نظام قوی شاهی را پایه  را مخالفان دولت خود را از میان برداشت و بقیه

                                            
 ۶۰۳ص  غبار، افغانستان در مسیر تاریخ،-۰
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گزاری نمود که در سرتا سر آن اگر مسافری با پشتاره هایی از پول عبور میکرد، کس جرئت گرفتن پول او را نداشت.
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ه دار کشیده شخص متهم به دزدی ب "  غبار از قول میرزا یعقوب علی خان خافی نویسندۀ معاصر امیر روایت میکند که :

پیدا وبه تجار مسترد میگردید." میشد و کاروانهای تجارتی اگر مورد سرقت قرار میگرفتند، اموال مسروقه کامالً 
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در هرصورت نباید فراموش کرد که،  کشوری که امروز در جغرافیای جهان بنام افغانستان یاد میشود،  ساخته و 

گ و دندان آنرا از نابودی نجات داد. این امیر عبدالرحمن خان بود که با پرداختۀ امیر عبدالرحمن خان است که با چن

اتخاذ سیاست احتیاط آمیز توأم با تدبیر در میان دو ابر قدرت رقیب استعماری یعنی روس تزاری و انگلیس استعمارگر 

مرو و پنجده و آق  که یکی از شمال چنگ می انداخت  و هرچه به دستش می آمد مثل خرس گرسنه می بلعید )چنانکه

تیپه و پامیر و غیره را بلعید( و دیگری از جنوب دهن باز کرده بود و تا پک بخش میهن را قورت نکرد، دست از 

 دسیسه نگرفت، پیکر پاره پاره و زخم خوردۀ میهن را از شر دشمنان خارجی و داخلی نجات داد.
 

آنهایی که بر ضد امیر مقاله و کتاب نوشته اند، باید فراموش نکنند که این امیر عبدالرحمن خان بود که برای 

اولین شاهی است که افغانستان را در شاهراه امیر عبدالرحمن خان نخستین بار کشور را بسوی مدرنیزه کردن سوق داد. 

در این کارخانه  تولیدی وسایل حربی و دیگر صنایع قرار داد. تکنالوژی معاصر، از طریق بکار اندازی اولین کارخانۀ

عالوه بر شعبۀ ساخت و ساز وسایل حربی مثل:  تفنگ  و شمشیر و کارتوس و توپ و گلوله های توپ و هاوان، بخش 

امیر  بوت سازی، دباغی و تهیه لباس های عسکری وغیره تولیده میشد. ،صابون سازی، شمع سازیهای دیگری چون: 

توجه خاص زراعت عصری  و ، چاپ و ترویج سیستم مخابرات ین صنعتی، مواصالتمتخصصن ها و سیبه جلب تکنی

 آیا این کارهای امیر قابل یادآوری و تحسین نیست؟نمود. میمبذول 
 

کسانیکه از امیر بدگوئی میکنند، می باید به این نکته توجه کنند که همه عمرانات و آبدات تاریخی قابل ذکر 

فغانستان، مربوط به عصر امیر عبدالرحمن خان است. جناب آصف آهنگ، یکی از اعضای مشروطیت سوم  و از ا

آگاهان تاریخ کشور، در مورد امیر عبدالرحمن خان بمن اظهار کرد:  در افغانستان هیچیک از شاهان و امیران به اندازۀ 

ا شکوه تاریخی در افغانستان، محصول عشق وعالقمندی امیر عبدالرحمن آبادی نکرده است.  تمام بنا ها و آبدات ب

امیرعبدالرحمن خان، امیر حبیب هللا خان و امیر امان هللا می باشند. آقای آهنگ گفت که از تعمیرات دولتی گرفته تا جاده 

قبل از امیر ها وحتی درختان دو طرفۀ سرکها یادگاری از توجه و تالش این سه امیر به اعمار وطن ما افغانستان است. 

عبدالرحمن خان هیچ شاه  و امیری بمنظور آبادی وعمران و بجا گذاشتن یادگارهای تاریخی خشتی بروی خشتی 

نگذاشته اند  و تمام عمر خود را به جنگها و زد وخوردها های ذات البینی سپری کرده اند. ادارۀ سرتا سری اصالً در 

افغانستان تکه تکه و چهار پارچه را دوباره باهم وصل کرد و از آن یک افغانستان وجود نداشت. امیر عبدالرحمن خان 

 کشور واحد و یک پارچه ساخت.

 

در  ۰۸۸۰تا  ۰۸۸۱عبدالرحمن خان از  ریکه ام دینمایمشاهده م کند،یرا مطالعه م خیانسان کتاب تاج التوار یوقت

بوده است که در  یوشورش ها امهایق یسرکوب یبرا یمصروف جنگ ولشکرکش وستهیپانزده سال سلطنت خود، پ مدت 

 نیردرعیام ینداشته است، ول یگریکارد چیه انیشورش یاز سرکوب ریکشور برضد او براه افتاده بود و بغ اتیوال اکثر 

 سی. تاسززدیکردن کشور ن زهیمردم بود، دست به اقدامات مدرن یمصروف خاموش کردن شورشها وبغاوتها که  یحال

قندهار وهرات و  اتیبزرگ که مرکز را با وال یکابل(  و احداث جاده ها وسرک ها نخانهی)ماشیدیتول کارخانه جات 

کاروان رو از کار  یراه ها تیامن نیو تأم نیمسافر یوساختن کاروانسرها برا کردیوپشاور وصل م آباد  جاللبلخ و

 یبه ساختن عمارات مجلل وباشکوه ریمشغله ها ام نیتمام ا  یحکومت اوبود. در پهلو یسالها  نیدرهم ریمهم ام یها

شخص  یعال ۀقیذوق و سل انگریآنروزگار و ب یعمارم ینمونه ها نیامروز از بهتر دست زد که  اتیدر کابل ووال

باغچه وقصر باغ  باال و  یسالمخانه و قصردلکشا و کوت یکوت لیآن از قب و عمارات  داخل  ی. ارگ سلطنتباشدیم

  است. ریسلطنت ام یسالها  نیباشکوه هم یادگارهایاز  رهیقصرزرنگار  وغ
 

نیز از عمراناتی که توسط امیر در مرکز و والیات کشور ساخته شده اند یاد کرده مینویسد: ارگ کابل،  غبار

ی، عمارت مهمانخانه امیر )که بعداً والیت گلستان سرای که مقابل مقبره موجودۀ امیر موقعیت داشت، قصر بوستان سرا

                                            
داستانی معروفی است که دهقانی باخرش راهی کابل بود ودر بین راه  اندکی توقف کرد تا دمی بیاساید، چون خیلی خسته بود خوابش برد  -۱

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  

اگر من خواب شوم، امیر بیدار است ونخواهد که خرم گم شود.امیر از این گفتۀ دهقان خوش شد وفرمانی نوشت وبه دهقان داد   فکر میکردم

ر 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! امی

د که اگردر ظرف سه روز خر این مرد پیدا نشود، دمار از روزگار باشندگان  محل خواهد کشید. دهقان همان کار را کرد در نامه نوشته بو

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.

 ۰۰۸غبار، ص  -۳
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برج شهر آرا، سالم خانه ، کوتی باغچه، مهتاب قلعه که بنام قصر ملکه مسمی بود.عمارت باغ  کابل در آن قرار گرفت(

چرمگری، عمارت سرای علیا که بعد ها حریق گردید. گنبد کوتوالی )که بعداً بجای آن خیبر رستورانت اعمار گردید(، 

، سالمخانۀ پغمان، مهتاب قلعه، قصر قدیم چهلستون، همچنین عمارت زرنگار عیدگاه، مسجد شاهی، قصر باغ باالمسجد 

درهرات، عمارت جهان آرا و باغ جهان نما در تاشقرغان )خلم(، قصرشاهی جالل آباد، عمارت منزلباغ قندهار و یک 

رشریف[ وهرات وغیره.عده پل ها و قشله های نظامی در کابل و خوست و ده دادی]مزا
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بوده و اکثر کارهای امیر را از شهزاده حبیب هللا آقای ولی احمد نوری که پدر مرحوم شان یکی از منشی های 

 زبان پدر خویش شنیده است، عالوه بر ذکر عمارات تاریخی فوق الذکر از سایر کار های امیر چنین یاد میکند:

های افغانستان از جمله چهار پل بزرگ بر رودخانۀ کابل در خود پایتخت پل * اعمار پل های بیشمار بر رودخانه 

 محمود خان، پل باغ عمومی، پل شاه دو شمشیره،  و پل های دیگر باالی دریا های افغانستان.
 

* اولین جادۀ بزرگی که در کابل برای نخستین بار با غرس درختان پشه خانه در دو طرفش اعمار گردید در زمان 

ن پادشاه میباشد. این جادۀ از چهار راهی صدارت شروع و در برج معروف شهرآرا ختم میشد. از زبان پدرم مرحوم همی

میرزا سلطان احمد خان که در روز افتتاح این جاده حضور داشت شنیده ام که خود امیر عبدالرحمن خان در هنگام افتتاح 

مله و فعله ایکه این جاده را ساخته بودند مصافحه نموده و جاده را این جاده تشریف آوردند و با هر یک از کارکنان و ع

خداوندا، پروردگارا تو مارا »افتتاح کردند.  بعد از مراسم افتتاح دستانش را بطرف آسمان بلند کرده چنین دعا نمود: 

کنیم.  خداوندا تو  یاری رسان و کمک کن که جاده های بیشمار دیگری در پایتخت و در شهر های بزرگ وطن خود آباد

 «این وطن را به حفظ خود نگاه کن و بما توفیق عنایت کن که آبادش بسازیم. آمین

* برای بار اول یک چاپخانۀ عصری در آنزمان وارد کابل شد و بعد از مدت کمی به فعالیت آغار نمود. چون امیر 

خواندن شوند همه دانشمندان و نویسندگان را عبدالرحمن خان بسیار آرزو داشت که مردمش صاحب فرهنگ مطالعه و 

تشویق نمود تا بنویسند و در مدت سلطنت او بیشترین کتاب تحریر، ترجمه و طبع گردیده است که این هم یکی از 

افتخارات این پادشاه میباشد. من در یکی از آثار زنده یاد پوهاند عبداالحمد جاوید رئیس پوهنتون کابل خوانده بودم که در 

 مان سلطنت امیر عبدالرحمن خان بیشتر از دوصد عنوان کتاب چاپ شده بود.ز
 

* ترتیب نظامنامه ها و قوانین جدید برای سازماندهی مجدد دولت: بصورت عاجل قانونی را برای روند بهتر 

ها قانونی به نام  برای بهتر شدن امور ادارات حکام  و نائب الحکومه  -توشیح نمود « اساس القضاة » امور قضایی بنام 

برای کنترول حسابات دولت و عاید و مصرف، رساله ای   -را مرعی االجرا قرار داد « دستورالعمل حکام و ضباط»

را در دسترس محاسبین دفاتر مالیات و مستوفیت ها قرار داد.  الیحۀ وظایف پولیس مملکت را « شهاب الحساب» بنام 

رتیب داده به منصۀ اجرا قرار داد.  برای بار نخست قانونی برای صدور پاسپورت که در آن زمان کوتوال نامیده میشد ت

وضع نمود.  تا آنزمان در افغانستان پاسپورت وجود نداشت. توشیح قانون پاسپورت و بوجود آوردن پاسپورت برای 

 اتباع افغانستان خود گویای آزادی و تمامیت کشور میباشد.
 

رای نخستین بار در عصر امیر شیرعلی خان مرحوم نهاده شده بود، ولی در زمان * اساس پوسته در افغانستان ب

امیر عبدالرحمن خان مغفور به سیستم پوستۀ افغانستان هم توجه بسیار جدی مبذول شد و دفاتر پوستی در سر تا سر 

منبر که به اثر هدایت خودش  افغانستان اعمار و افتتاح گردید. اولین تکت پوسته در زمان این پادشاه با نشان محراب و

تهیه شده بود به بازار پوستی عرضه گردید. محراب و منبر گفتم باید اضافه کنم که در تاریخ افغانستان برای اولین بار 

 اوراق رسمی مکاتبات دولتی هم در وقت همین پادشاه و بر اثر هدایت او مزین با نشان محراب و منبر گردید.

مود که چه ادارۀ آهنینی در کار بود که چرخ های دولت و مملکت را به حرکت آورد و از حاال میتوان استنباط ن

اتالف وقت، سهل انگاری در وظیفه، فساد اداری، غبن و خیانت جلوگیری نماید."
5
  

  

آقای رحمت آریا درمقالتی که به ارتباط امیر عبدالرحمن خان نوشته بجوالۀ کتاب تحقیقی ایکه زیر نام     

Afghanistan: Past and Present   در الس انگلس امریکا به چاپ رسیده مینگارد: ۱۱۱۱درسال 

سال زعامت خویش با سعی و تالش  ۱۰موصوف طی   :(۰۰۱۰تا  ۰۸۸۱) امیرعبالرحمن خان ،امیر آهنین "

قدرت شاهی خود در کشوری بنیاد  ۀتوأم با کنترول و گسترش حیطرا وطنشفراوان توانست تا اساس مدرنیزه شدن 

وقت  خط کشی شده بود. امیرعبدالرحمن خان تمام انرژی و گذاری نماید که مرز های آن به وسیله دو ابر قدرت تحمیالً 

 .کرد در افغانستانخود را صرف ایجاد یک دولت مدرن 

با عاقب احراز قدرت : وی مت استحکام بخشیدارضی کشورش را از سه طریق  تمامیتامیر عبدالرحمن خان 

توانست تمام نیرو های یاغی ، متمرد و مرکز گریز را سرکوب نماید. امیرعبدالرحمن از  حتی اعدام، سزای شدید تطبیق

                                            
 ۶۱۱غبار، درمسیرتاریخ، ص -۰

 ۱۱۰۰فبروی !" تاریخ ساز وطن، ارج گذاشتباید به بزرگان افغان جرمن آنالین، مقالۀ آقای نوری زیرعنوان " -۱



  

 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ها یکی از رقبا و دشمنان  )غلجی(کمر نیرومند ترین مرکز اقوام پښتون را در هم شکستاند. خلجي پالیسی ناقلینریق ط

که  اجباری آنها از جنوب و صفحات مرکزی به شمال کوهپایه های هندوکش انتقالق یز طرسرسخت امیر بودند ؛ امیر ا

قومی  اتحاد، توانست این  دژ مقاوم را ضعیف سازد. سرانجام امیر توانست دژ های بود عمدتأ ساحات غیر پښتون نشین

دارای نیروی نظامی  قوی ساحوی بودند بسپارد. والیان تی والیمرکزی  ۀو جای آنرا به سیستم تاز شکستهقدیم را در هم 

درقسمت جمع آوری مالیات و کوبیدن یاغیان و معاندین دولت مرکزی سعی می کردند.  و که از مرکز اداره می شدند

امیر عبدالرحمن خان تمام والیان کشور را از طریق سیستم استخباراتی خیلی مستحکم  و مؤثر از نزدیک زیر کنترول 

درواقع از  و قومی به فرسایش گرایید -حکومات محلی  ن امیر عبدالرحمن خان بود که سیستم قدیمیخود داشت. در زما

والیتی در محوطه  جدید طریق همین سیستم بود که اقوام از مرز های اداری قومی خود بیرون آمده و درتحت سیستم

"دولت وارد عرصه داد وستد گردند.
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نویسندگان ویا سیاستمداران اروپائی امیر عبدالرحمن خان را به لقب " امیر من سالها نمی دانستم چه کسی از    

 –آهنین" نامیده است، ولی میتوانستم حدس بزنم که هرکه او را به این لقب یادکرده است، از اوضاع واحوال سیاسی 

انسته است که به سامان اجتماعی و تشتت و پراکندگی جغرافیائی افغانستان بخوبی آگاهی داشته است و باالخره می د

آوردن وبه هم پیوستن دوبارۀ این کشور از هم پاشیده با مردمان وقبایل سرکش ویاغی، بدون ارادۀ آهنین یک مرد مصمم 

و قاطع مثل امیرعبدالرحمن خان، کاربسیار مشکل وحتی  ناممکن بوده است. به همین سبب او را به این لقب خوانده 

 است.

راز پی بردم که نخستین اروپائی ایکه امیر عبدالرحمن خان را به این صفت نامیده است همان فرانک اما باالخره به این 

سال در عهد  6( مدت۰۸۱۳-۰۸۸۱مارتین انگلیس بوده است. "فرانک.ای .مارتین" انگلیس،سرانجنیر ماشینخانه  کابل )

نجنیر ماشینخانه کابل کار کرده  ودر سال در عهد امیر حبیب هللا خان بحیث سرا ۱امیرعبدالرحمن خان ومدت 

دربارامیر عبدالرحمن خان وپسرش امیر حبیب هللا خان  از عزت وقرب زیادی برخوردار بود. اواز نزدیک با امیر 

 وخوی وخصلت وی آشنائی داشته است .

 (by:Frank A. Martin. London.1907 Under The Absolute Amir این شخص بعد ازبازگشت به لندن کتابی بنام 

  ۱نوشت.

امیر عبالرحمن خان، یک شخصیت فرانک مارتین، در فصل دوم کتابش درمورد امیر عبدالرحمن خان مینویسد:" 

استثنائی والیق وچنان کسی بود که تمام وقت وتوجه خود رابه کاری که باید تمام میکرد، با خوشی وقف کرده بود. 

ر خواب تا دوباره رفتن به بسترخواب دوام داشت. با اینهم به تمام کارها همان کاری که از زمان برخاستن از بست

"رسیده گی کرده نمیتوانست.زیرانبودپرسونل با مسئولیت وقت زیاد امیر را ضایع میکرد.
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امیر شخص پرکاری بود. تمام نامه های که به او میرسید، میخواند وتا  همه را جواب ودرجای دیگر مینویسد: " 

به این رئی نمیزد که چه  نمی خوابید. امیر هر شب تا چهار صبح کار میکرد و بعد به بستر خواب میرفت.نمیداد 

کارهای دیگری زیردستش است. هر روز صبح همینکه لباس به تن میکرد، مردم بحضورش می شتافتند و یا شکایت 

ند و همچنین از اطراف واکناف مملکت می شنواندند. یا برای محکمه نمودن برایش آورده میشد او های خود را به

وایف را بحضور می پذیرفت وبه شکایات آنها گوش میداد.تا وقتی یک کار را تمام نمیکرد به کار طنمایندگان اقوام و

اخت.سعی میکرد کار های هر روز را در همان روز به پایان برساند.:ددیگری نمی پر
8
  

ایوس وناراضی بسیارم ۰۸۸۱مینویسد: امیر بعداز سفرپسرش سردار نصرهللا خان به انگلستان در سال مارتین 

ور اعزام یک نمانیده افغان به در بار لندن صورت گرفته بود.ازآن تاریخ  ببعد که انگلیس تقاضای ظبود. این سفر به من

سبت به انگلیسها تغییرکرد. هرکس که این حالت را امیر را برای ارتباط مستقیم با لندن رد کردند، احساسات امیرن

دردربار مشاهده میکرد باید وضعیت خود را با اوضاع درست میکرد. سردارمحمد عمر )پسرامیر( به برادر اندر خود 

سردار امین هللا میگفت: احتیاط کو که به حضور امیر صاجب با بوتهای انگریزی نروی وهیچگونه لباس انگریزی بتن 

همچنان امیر را نامه های ویسرای هند نیز سخت رنجانده بود که در آن  امیر را در شورش مردم اپریدی  نکنی!

شریک دانسته بودند وبه امیر بطور واضح نوشته بودند که تکرار این شورش ها به از دست دادن ۰۸۸۱دراگست سال 

تا جلو فعالیتهای مالنجم الدین آخنزاده را درمیان تاج وتخت امیر تمام خواهد شد. در نامه به امیر خاطرنشان شده بود 

قبایل بگیرد."
 ۸ 

مولف در فصل دهم  کتاب خود، میگوید که امیر عبدالرحمن خان مطابق کرکتر مردم خود آنطور که الزمۀ آنها 

ر مردم سرکش این جمله را میتوان اینطور تعبیرکرد که امیربا کرکت مثل یک امیر آهنین حکومت کرده است.بوده برآنها 

وجنگجوی  افغانستان بخوبی بلد است واوست که با زور شمشیر وزندان برآنها حکومت میکند. دراین فصل مؤلف از 

                                            
۶- Afghanistan: Past and Present /Comprised of Afghanistan;p.20  در الس انجلس امریکا  ۱۱۱۱این اثر تحقیقی در سال

 آریا( نوشته شده است.)

 ۱۱ص  ۱۱۱۰ترجمه پشتواز محمدمعصوم هوتک،طبع  دپوالدی امیر تر سیوری الندی، فرانک.ای. مارتین، -۱

 ۸۳ -۸۱دپوالدی امیر تر سیوری الندی ، ص -۸
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انواع شکنجه ها وانواع اعدامها که به دستور امیر در حق متهمین اعمال میشد، یاد میکند ونشان میدهد که  امیربا چه 

د تا امنیت را تأمین میکند. وی میگوید که جزای فرار از زندان وفرار از ادنجه ها واعدامها مردم را جزا مینوع شک

کشور اعدام بود وجزای دزدی قطع کردن دست توسط قصاب  یا اعدام بود. جزای زانی یا فرارزنی با مردی نامحرم 

 ۸بیت المال اعدام بود. بستن با ریسمانها واز فراز کوه شیردروازه به زیر پرتاب کردن بود.جزای اختالس گر وخیانت به

ودر صورت کشف چنین راپورهایی شمرده میشد بزرگترین جنایت  یندروغ هایبه نظرامیر راپورمولف میگوید: 

 ۰۱د.رکبدون معطلی اعدام  می آنرا عاملین

عدالت متاسفانه  از سوی تمام رژیمها وتمام رهبران افغانستان بعد از امیر عبدالرحمن خان، چه آنهائی که مدعی 

اجتماعی نوع سوسیالیستی بودند وچه آنهائی که طرفدار تطبیق عدالت اسالمی، مرتکب انواع مظالم وستم وشکنجه دادن 

وازار واذیت جانفرسا در حق زندانیان بخت برگشته شده اند. بخصوص رهبران تنظیمهای اسالمی هریک صدبار بدتر 

 ناروائی کرده اند. از امیر عبدالرحمن خان در حق مخالفان خود ظلم و

 

 ادمه دارد

 

 
 


