
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 11/60/1616          ولی احمد نوری
 

 ضیاء الملت و الدين آخرين وصیت امیر عبدالرحمن خان
 سراج حبیب اهللشهزاده   به ولیعهدش

 

 ! فرزند عزيزم 

های  نظام  باکه اين حرکت بالشک دانم  میزمام حکومت را بتو سپردم   پوشیده مباد آنکه من در حیات خود
و   از طرز حکومتترا  ين محل آنست که ادر  مخالف است الکن غرض من  یو شرقحکومت های دول غربی 

و بر اريکه سلطنت جلوس که مملکت را مالک  هم فرصتیوت آن با خبر گردانم آاجرا
 .و بلديت باشی نمايی صاحب تجربه 

تو  ۀوـاز ق سای قبايل افغانستان دانستهؤترا ر  ۀالوه مقصدم اينست که مقام و رتبعه ب
 .و منقاد باشند و افکار تو مطیع  ف و به پیروی آراء خائ

گويم يقین نما اگر آخرين کلمات نصیحت آمیز خود را برايت ب  اکنون من اراده دارم که
نیز آنطور خطايی  . مملکت به امن و سالمت خواهد بود ايیرفتار نم به خط مشی من

 .یجه دهدت را نتد مرتکب نخواهی شد که اوضاع نفوذدر حکومت خو را
    

 عبدالرحمن خان ضیاء الملت امیر 

 :وصایای من اینست 

بر تو واجب است که بر مبادی دين شريف خود متمسک بوده مقام اول و مهم را قبل از مشاغل  من،  ای فرزند -1

است عبارت ديگر الزم ه و ب بند باشی يپا اً آن جد  به واجبات مخصوص و سیاست خود منصب مذهبی تعیین نموده 
 .نموده جمیع حسنات را اجرا نمايیتقدم رعايا   عمومه نظر ب ءو تقواکه در ديانت 

 

در اطراف مملکت نهايت آرامی و امنیت  ۀپاي و ثباتیت عو استراحت رغرض سعادت قوم ه ت که بالزم اس -2

و نفوذ بدون زراعت و و ثروت ست و نجات بالد به ثروت موقوف او بايد بدانی که کامیابی و اهتمام نمايی کوشش 
 .اج داردیعمومی احت ۀو تربیو ترقیات اينها به تعلیم شود  تجارت و صنعت میسر نمی

جانب ه و افراد شان بباشد  در ابتدای درجات مدنیت می تا کنون( .ن.ا.و از اين قلم –ملت ما )قوم ما  !فرزندم 
سیس مکاتب عرفانی أغرض ته از دل خواهشمندم که ب من و توجه نمی گمارند، تحصیل علوم و تنوير افکار همت 

 ورد اقدامات نمايم، الکن امثال همچدر بالد غربیه وجود داو انتشار انوار آن در تمام اطراف افغانستان به اصولیکه 
است  و ترقیات تدريجی محتاج زيرا اين مقصد به نمو گردد،  در اندک زمان میسر نمیمجرد اراده ه مطالب بلند ب

خود را به اين موضوع مهم گماشته يقین نمايی که  ۀخود عطف توجه تام ر زمان حکومتکه د بر شما الزم است
ه را یو تربو رغبت تعلیم احیای اين مطلب بزرگ از مقدس ترين فرايض شماست زنهار در ملت خود حس ذوق 

 .و آرزوی مقدس ما را بگشايیاين مقصد  ۀدرواز تولید نموده 
 

و عاقل ترين و بزرگترين و وقت بهترين ، آن م مهام حکومت بتو تسلیم شدنی استزما بعد از مدت قلیلی چون -3

و منسوبین خود نهايت غور و خوض و اخالق مامورين سن گذاره پس در ُح . معتبر ترين رجال ملت خواهی بود
حت خود يقین و محبت تو به سعادت و رات از شفق اتا آنه ! با رعیت خود به لطف و محبت پدرانه رويه کنینموده 

 اين  کن با اجانبالمی افزايد،  ابه انظار آنه وقارت رامنزلت تو گرديده و موجب بزرگی  کنند زيرا اين محبت
 .اضافه تر نگردد تا جسارت و بیباکی آنها پدرانه را معمول مدار،  ۀوضعیت و معامل

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_aakherin_wasiyat_amir_ab_rahman.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_aakherin_wasiyat_amir_ab_rahman.pdf
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مملکت را  ۀبرجست دهم فضلیت افراورا تقدير نمايی شخاص خود بر تو الزم است که کار روائی های ا -4

به نهايت دقت و اخالص  ايشان را بیفزايی تا به خدمت تو ۀو خوشوقت ساخته حوصلنکرده آنها را با عزم  فراموش
 .اقدامات نمايند و استقامت بیشتر

 

خواست از مجرم اگر و باز مظلوم از ظالم  رسی در غور از لحاظ و خاطر داری و رعايت سابقه پرهیز نموده  -5

و مطیع و منقاد  ن شیوه دلهای عموم آنها را شکارجگر تو باشد هیچ مضايقه نکنی زيرا با اي ۀچه مجرم پسر و پار
 .خود خواهی ساخت

رصت مده و اگر آنها را به تحصیل ادنی امتیازی نايل سازی ـُو امتیازات ف  اجانب را بدريافت هرگونه حقوق -6

 .گويا بدست خود برای خرابی و بربادی مملکت خود تمهید می گذاری
 

و مصالحه آمیز پیش آمده تو هم با آنها چون انیه با من تا کنون با اوضاع مسالمت کارانه تطوريکه حکومت بر -7

 .ود را بايد به امنیت و استقالل افغانستان دوخته باشین خیمن روش نما الکن به هر حال نصب الع

 .بايد باشد رعیتعلیای بنمايی همانا حمايت مصالح  با آن مکلفبايد که نفس خود را  از نخستین واجباتی -8
 

و اعوان خود اعتبار  ءو فصل آن به وزرا د، الزم است که در حل آن مواديکه به مسايل سیاسی تعلق می گیر -9

 .ور نمايیـَاهتمام و غ ًاو کلی آن شخص يل جزویبر مسا نکرده 
 

 –مراد از سپاه است )يک عسکر قوی که گويا فردا  و آماده باشد  است که قوای حربی تو طوری مستعدالزم  -11

 .دهی میدان جنگ سوق میه برا در مقابل دشمن (  .ن.ا.و  از اين قلم

ما يقین نمائیم که قشون  هاز فرصت استفاده نمود هساخته بايد ک ا را خوب دانستهتجارب عصری م ! ای فرزند
و ذخاير حربی را و راحت تزئید آالت جنگ سپس در اوقات سلم  کلی مستعد و حاضر باشند، ۀهمیشه به يک پیمان

 و حربی محتاج بوده  ۀبه آذوقه و ذخاير و آالت مکلفی تضرورل، زيرا در زمان جنگ قشون تو عندافراموش نکنی
 .آن زمان دشوار استآن در  ۀتهی

 

ود را چنان خوشوقت خيعنی عساکر  ، و دلجويی قشون کوشش کنندبر سالطین الزم است که در تولید محبت  -11

ه کمال شوق، حیات خود را و بدر موقع لزوم پشت نگردانند  انهآو دوستی و سعادتمند نگاه دارند که نسبت به حقوق 
 .ی که نسبت به آنها دارند نثار کنندونات ايشان از روی محبتئبه ش در وفا

ر در ند، اگده می ،شود داده می او معاشی که به آنهدانسته باش که عساکر جان عزيز خود را در مقابل مراتب 
ولو به قیمت  های خود جان دادندر  مراعات کرده نشود به ايام سختی اين موضوع تاوقات سلم با آنها در رعاي

 .تمام شود با شما بخل خواهند ورزيد هم گران تر و سنگین تر

و مال ملت است سلطان يا امیر در پول بیت المال بدون امانت و لک ُم ،بیت المال حکومتکه بدان ! فرزند من
امانت  نزد اودر که  صرف مالیه مب  خصوصیو هرگاه حاکمی در مصالح شخصی  .محافظت حق ديگری ندارد

و اعتقاد نموده ابل حقوق ملیون ها امانت دهنده که به امانت داری و صداقت او اعتماد در مق نمايد گذاشته شده اقدام
 .رود شمار میه باند، خائن 

و در نزد خداوند تعالی و خلق مبغوض شناخته در انظار ملت هیچ قیمت و اعتبار ندارد پر واضح است که خائن 
سبت به نداشتن ديگر چیزها در قلت بیت المال ضعف و پر و مملو باشد زيرا ن هشود بايد که بیت المال همیش می

 .گردد زود تر و بیشتر تر ظاهر می ،ناتوانی حکومت

مصارفات غور و خوض نموده آنچه مقدور و ممکن باشد در  و  در اقسام وارداتکه   همچنان بر تو الزم است
وسايل  قات مناسب به تجهیزات حربی واتخاذ نمائی تا در اوو مهمات  وسايل ،و تولید ثروت بیت المال  تزئید

و تعلیمی موفق شده بتوانی زيرا عصر و ضرورت، انسان را به تمام اين امور محتاج صناعتی  ، سیاسی و تجارتی
رفتار و عمل نما تا به دولت و قوت و عزت خويش در حیات و نظام صحیح پس با اين اسلوب محکم  می سازد، 

 .موفق شده بتوانی
 

 پايان
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 :منبع
 

 .مرکز نشراتی میوند ش، 1331  تاج التواريخ، امیر عبدالرحمن خان، جلد اول و دوم، میزان** 
 

 :  تبصره 
بخش بزرگی را وقف  «در مسیر تاريخافغانستان »تعجب بر انگیز است که جناب غالم محمد غبار در کتاب ** 

ن وصیت نامۀ او که معرف شخصیت و وطن دورۀ حکمروايی امیر عبدالرحمن خان مرحوم نموده است ولی از اي
 .خواهی وی است، خبری نیست

 


