
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 7تر 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

  

 
  

 20/20/0212          ولی احمد نوری
 

 افغانستان تأريخ های واقعیت به نظری
 

من خان فقید حعبدالر
1

 .نبودامیر تحت الحمایه  ،پادشاه افغانستان
 

 11/20/0212به قلم جناب میر عنايت اهلل سادات به تأريخ « معضلۀ ديورند»چندی قبل نوشته ايرا تحت عنوان 
موضوع معضلۀ ديورند را کنار می گذارم و می پردازم به اصل . در پورتال معتبر افغان جرمن آنالين خواندم

 .موضوع که دلیل نوشتن اين سطور است
 

جناب سادات که من به قلم ايشان احترام دارم در اخیر نوشتۀ خود دو بار به 
خصیت بزرگ امیر عبدالرحمن خان فقید که نه تنها برای ما افغان ها، بلکه برای ش

غربی ها حیثیت مهندس و معمار افغانستان جديد را داشت و او را در مطبوعات 
غرب خاصتًا مطبوعات آلمان امیر آهنین خوانده اند و با بیسمارک آلمان مقايسه اش 

 .نرا مطبوعات غرب می گويد و می نويسداين را تنها من نمی گويم اي. نموده اند
در صفحۀ پنج مقالۀ تحقیقی و پر ارزش جناب رحمت آريا نويسندۀ فرهیخته، 

در پورتال معتبر افغان  0211فروری  10دانشمند و نامدار افغانستان که بتاريخ 
شخصیت امیر عبدالرحمن يک شخصیت »: جرمن آنالين نشر شده، می خوانیم

او را مستبد، ظالم، بی باک خوانده اند ولی مستشرقین او را کسی . متنازع است
 نوين امیر آهنین مشت، اساسگذار نهاد های اقتصادی و اجتماعی و  مدنیت

 Otto Eduard Leopold) کسانیکه از تأريخ آلمان آگاه اند میدانند که تأريخ آلمان نېز بیسمارک. افغانستان خوانده اند

von Bismarck)  آهنینرا چانسلر "The Iron Chancellor". انده استخو.»
 

 «وارتان گريگوريان»همچنین در کتاب  

 بشمول« کلیفورنیا»تحت نظر پروفیسور های پوهنتون های مختلف در ،امريکايینويسندۀ  «بروز افغانستان نوين»
 – 07صفحات در برتانوی نويسندۀ  ( Curzon) «کرزنالرد »سفر نامۀ شرح و در ، 122 صفحۀ ،ستینفوردپوهنتون 

در بارۀ شخصیت خارق العادۀ امیر عبدالرحمن خان ذکر گرديده که از هر نظر  مهمینکات فوق العاد   ،06، 00
برای خوانندۀ افغان اهمیت دارد، آنهم خوانندۀ که بخواهد بر زندگی و سلطنت امیر آهنین چیزی بنويسد  و بخواهد 

.ابراز نظر نمايد خان امیر عبد الرحمن« طوفانی وش سرک»در بارۀ نهاد و خصوصیت زندگی 
 
   

امیر تحت »شما جناب سادات، اين مرد بزرگوار افغانستان را که میتوان رادمرد سیاسی و اداری کشور خواند، 

                                                           

میالدی در باغ باالی کابل وفات نموده  1121میالدی تولد شده و در سال  1462افغانستان در سال  امیر عبدالرحمن خان معروف به امیر آهین -1
 .(ن. ا. و) .روانش شاد و يادش گرامی باد  .است

متن مکمل مقالۀ تحلیلی و تأريخی جناب رحمت آريا را به کمک لینک آتی می توانید مطالعه فرمائید و خود در بارۀ شخصیت بزرگ امیر  -0
 :عبدالرحمن خان ضیاء الملت قضاوت فرمائید

pdf.ahanin_amir_khan_rahman_ab_amir_arya_r/bibliothek_elmi/upload/net.german-afghan.www://http 
مهم زندگی و شخصیت امیر عبدارحمن خان فقید لطفًا مقالۀ تحلیلی و با ارزش جناب دکتور محمد اکبر يوسفی نويسنده و دانشمند  در بارۀ نکات -2

 :افغان را به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید

pdf.afg_wa_k_rahman_ab_amir_yosufi_ma/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http 
 

 

 

 

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/r_arya_amir_ab_rahman_khan_amir_ahanin.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_amir_ab_rahman_k_wa_afg.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_nazare_bar_waqiat_hay_tarikh_afgh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_nazare_bar_waqiat_hay_tarikh_afgh.pdf


  

 

 

 7تر 0 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 

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

 

اين سمبول وحدت و نجات افغانستان از تجزيه و نابودی بی بو مانند بعضی از مؤرخین صاحب غرض « الحمايه
که من اينرا نمی !!  س استحتمًا منظور شما از تحت الحمايه بودن او تحت الحمايکی انگلی. نموده ايداحترامی 

های اول استقرار سلطنتش در افغانستان به فاصله گرفتن از فقید از همان روزپذيرم چه سردار عبدالرحمن خان 
که در پايان می ها و انجنیران آلمانی بکمک آلمانانگلیسها و برتانیه آغاز کرد و اينرا اعمار اولین ماشین خانۀ کابل 

داد های تجارتی، تخنیکی ه یک رهبر تحت الحمایۀ انگلیس میتواند قرارزیرا چگون .رساندبخوبی باثبات میخوانید 
و تعمیراتی و مخصوصًا فابریکۀ تولید سالح های مدرن آنروز را با آلمان ها دشمن آشتی ناپذیر انگلیس عقد می 

 ؟(داکتر پارلمن)چگونه داکتر معالج شاهانه را به عوض يک طبیب انگلیس داکتر آلمانی را انتخاب میکند . کند
 

 :عرض شما می رسانمنکات آتی را ببارۀ شخصیت برازنده و ممتاز امیر عبدالرحمن خان دربرای تجديد نظر شما 
 

 :ن خانه در افغانستانیاعمار و افتتاح اولین ماش -1
پدر کالن اعلیحضرت امان اهلل خان اولین فابريکه را بنام ( ضیاء الملت و الدين)زنده ياد امیر عبدالرحمن خان فقید 

که در اين باره ) .آنهم به کمک جرمنی و انجنیران جرمن. ماشین خانه در افغانستان بنیان گذاشت و اعمار نمود
 (بعدًا صحبت میکنم

 نزديک به  پنج صد  نفر از باشندگان کابل .  ه پنجاه هزار نفر نمی رسیددر آن زمان که نفوس شهر کابل ب
 .را برای امور اين ماشین خانه تعلیم و تربیه نمود و به کار گماشت

 در اين فابريکه يا ماشین خانه بود که اولین دستگاه ذوب آهن فعال گرديد. 
 اعمار گرديده و به ( عصر)و ديگر در همین ماشین خانۀ کابل بود که برای بار نخست طوله های صبح

تا پادشاهی امیر عبدالرحمن خان قانون حاضری برای مأمورين دولت و کارمندان رسمی و . کار آغاز نمود
. شخصی وطن وجود نداشت و همه مکلف بودند از آفتاب برآمد تا آفتاب نشست به وظیفه حاضر باشند و کار کنند

 4:22 رمندان کشور را بین ساعتد که وقت کار مأمورين دولت و بقیه کاهمین پادشاه  روشن و منور و شجاع بو
در حالیکه در همان زمان، در اروپای صنعتی و منجمله در آلمان ساعات کار به .)عصر فرمان داد 6:22 صبح و

چون مردم هنور ساعت نداشتند، همین طوله های جديد ماشین خانه ساعت  .(ساعت گزارش گرديده است 10
ردند که نزد کصبح آغاز کار را اعالن می 4:22صبح برای حرکت بسوی دفاتر را اطالع میدادند و ساعت  7:22

بعد از ظهر طولۀ سوم روز  6:22ساعت . شناخته می شده است( طولۀ دوم)و ( طولۀ اول)مردم کابل مشهور به 
اين . به آواز بسیار بلند پخش می شد که در تمام کابل و شش کروهی آن شنیده می شد و توقف کار را ابالغ مینمود

های امروزی شباهت داشت تا زمان سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  Sireneطوله ها که به سیرين 

 .دنیز در فضای کابل شنیده می شدن
  ،در همین فابريکه بود که برای نخستین بار خود افغانستان شروع به تولید آالت و ادوات چوبی، سنگی

مسی، آهنی، برنجی و فوالدين نمود و برای بار اول  واردات نل های جستی، عرد های آهنی، قلبه های زراعتی، 
هندوستان و پاردريا )از خارج  میخ و چپراس، انواع مختلف زنجیر و دستگیر( قفل و قفلک)قلف، قلفک 

 توقف نمود ( «تاجیکستان و ازبکستان»
  در همین ماشین خانه بود که به امر امیر آهنین ولی منور و شجاع افغانستان تولید الکهول نوشیدنی از

چون در ابتدا برای مسايل  طبی و ضد عفونی استحصال الکهول چوب در اين ماشین . کشمش و انگورآغاز گرديد
نه آغاز شده بود ولی مردم زيادی از آن برای خمار استفاده میکردند و اتفاقات ناهنجار صحی برای مردم واقع خا

وقتی اين خبر به پادشاه . می شد و حتی بعضی از جوانان بینايی چشمان شان را از دست میدادند و کور می شدند
کهول کشمش و انگور را شجاعانه صادر نمود کشور رسید، برای جلوگیری از اين نوع واقعات امر استحصال ال

اين کار امیر عبدالرحمن خان فقید در تأريخ  کشور های اسالمی و منطقه  . تا از تلفات انسانی جلوگیری شده باشد
 .سابقه نداشت

 

 :اعمار و افتتاح فابریکۀ حربی در افغانستان - 
ختمان معظم ديگری  را بدست خود نهاد که در يکی دو سال بعد امیر آهنین در کنار اين دستگاه سنگ تهداب سا

 . مدت کمی از زمین سر برافراخت و به مردم فابريکۀ حربی افغانستان معرفی گرديد
  در همین فابريکه بود که برای اولین بار افغانستان افتخار ساختن سالح های مدرن آن روز را نصیب

با گلولۀ های آن، لباس های مختلف زره و سپر های  تفنگ های مدرن با کارطوس آن، توپ های هجده پن. گرديد
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شمشیر و ديگر  غالف دفاعی برای مربوطین نظامی اردوی افغانستان، کارد، سیالوه، پیش قبض و شمشیر و
تولیدات جنگی برای سپاه جوان افغانستان که تازه به توجه خاص همین امیر آهنین  و فرمان او تشکیل گرديده بود، 

 .  نمود به تولید آغاز
  در همین فابريکه بود که افغانستان توانست برای بار اول تفنگ های شکاری با ساچمۀ آن و وسايل مدرن

ماهی گیری آن روز را برای شايقین شکار و ماهی گیری تولید کند و افغانستان را از واردات آن از کشور های 
 .همسايه فارغ سازد

 

 .اش خوانند( پشمینه بافی)ساختمان ديگری سربرافراخت که چندی بعد در کنار فابريکۀ حربی  -2
 لباس يونیفورم عسکری سپاه افغانستان از تکۀ سرج تولید  بار همین پشمینه بافی جديد بود که برای اولیندر

 . های بربجی طرف ضرورت يونیفورم عسکری اردوی افغانستان ساخته شدو دکمه ها و ستاره ها و نشان. يدگرد
که در تأريخ م و نسل های آينده کشورم برسانم به عرض شما خوانندگان محترجا می خواهم نکتۀ مهمی را  در اين

افغانستان عزيز ما و شما اولین باری بود که سپاه افغان و منصب داران اردوی ما ملبس به يونیفورم می گرديد و 
ید است که به روح پرفتوح اش می بايد درود اينهم يکی از افتخارات امیر آهنین افغانستان عبدالرحمن خان فق

 .فرستاد
  يکی از مهمترين نکات ديگريکه بايد تذکر يابد اينست که با مشاهدۀ کار انجنیران آلمانی در اين سه فابريکه
امیر مترقی و روشن فکر متوجه گرديد که بايد جوانان خود ( فابريکۀ حربی و پشمینه بافی –ماشین خانه )

همان بود که به کمک شماری از خانواده . یالت انجنیری بیاموزند و برای وطن خود خدمت نمايندافغانستان تحص
هندوستان فرستاد و اين نخستین  های مستعد افغان تعدادی از جوانان وطن را برای تحصیالت انجنیری به کشور

و در باز گشت، اين جوانان . دباری بود که يک پادشاه افغانستان به فکر تحصیالت مدرن جوانان کشورش می افتا
اين . بر عالوۀ پیشبرد کار های تخنیگی اين سه نهاد صنعتی در مکتب حکام به تدريس زبان انگلیسی آغار کردند

اولین و يگانه مکتبی بود که امیر عبدالرحمن خان برای تعلیم و تربیۀ عالقه داران، مستوفی ها و حاکمان بنام 
 . ودافتتاح نموده ب( مکتب حکام)
 

 :اعمار و افتتاح اولین مطبعه در افغانستان   -4
 مطابع موجود در . تا سلطنت امیر عبدالرحمن خان فقید مطبعۀ جديد با تخنیک همان روز وجود نداشت

کابل همه سنگی و با روش های بسیار ابتدايی به نشر و چاپ کتاب و رساله ها می پرداختند و تعداد نشرات هم 
خود پادشاه  . بعد از افتتاح مطبعۀ جديد کابل نشر و چاپ کتاب های بیشماری آغاز گرديد. بودفوق العاده ناچیز 

افغانستان به کتاب و مطالعه توجه داشت و همه دانشمندان و قلم بدستان را برای نوشتن و خلق کردن آثار تشويق 
 .میکرد
 دو صد جلد کتاب های مختلف علمی،  در دوران سلطنت همین پادشاه افغانستان بود که در مملکت بیشتر از

تأريخی، داستان، شعر ، آموختن رمز زندگی و آشپزی افغانی و اروپايی طبع گرديده بود، که در طبع کتاب های 
و اينرا بايد اضافه . اخیر شخص پادشاه افغانستان دلچسپی خاص داشته و در تسويد آن سهم مثبت و اشتراک داشت

دۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت در عهد هیچ پادشاهی در تأريخ افغانستان کنم که تا زمان سلطنت فرخن
به شمول امیر حبیب اهلل خان سراج الملت والدين، اعلیحضرت امان اهلل خان، امیر حبیب اهلل سقاء و اعلیحضرت 

.به اين تعداد کتاب چاپ نشده است( محمد نادرشاه
 4

 
 

 .افغانستان برای بار اول در تأریخ کشورمدرنیزه کردن سیستم قضایی    -5
 

، در افغانستان عزيز نیز است، اوشان قضای پراگنده«  ی دولتيقضا »رحوم امیر عبدالرحمن خان بانی نظام م

                                                           

فهرست مکمل اين کتاب ها  را دانشمند مشهور کشور جناب پوهاند داکتر عبداالحمد جاويد رئیس پوهنتون کابل در يکی از آثار خود  -6
داشتم قربانی انقالب شکوهمند ثور شده  و با همه کتاب های من و کتابخانۀ پدرم نشر کرده بود که با تأسف يک جلد آنرا که من 

ثوری ضبط گرديد و ممکن کاماًل از بین رفته باشد چون اينها می خواستند تأريخ  7از طرف انقالبی های ( مزرا سلطان احمد خان)
یکه کتابخانه های تمام سفارته ای افغانستان در جهان را نابود مثل. افغانستان را از سر بنويسند و بايد همه آثار قبلی نابود میگرديد

 .گه اين موضوع از خود قصلۀ دراز دارد.کردند
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ط آنها آزاد لسـرار داشت، از تــال ها و مذهبیون قـُد قضايی را که در انحصار مـد روش واحـاقـف و نظم  فـاقـد
 .ارگان های دولت قرار داددر حیطۀ  وساخته 
  ديگر هر شخص به ظاهر مذهبی نمی توانست، در پست قضاوت کار کند و يا گماشته شود،  امیر عالیقدر

توانست امتحان را مؤفقانه سپری  برای تقرر در کرسی قضاوت شرط اساسی امتحان را گذاشت يعنی هر کی می
قضات در مساجد به امر قضاوت می پرداختند و از خیرات کند حايز صالحیت قضاوت دانسته می شد، قبل از آن 

،  امیر ريفرم قضايی کردند اما بعد از و صدقه و شیرينی و شکرانۀ اشخاص ذيدخل در دعاوی امرار میشیعت می
« اساس القضا»که  عین زمان رهنمود بسیار مهم برای قضاتمعاش مقرر گرديد، دربرای قضات از بودجۀ دولت 

منابع »اين رهنمود زمینۀ آنرا فراهم ساخت تا راه برای   .گرديد نافذترتیب، تسويد و آهنین مر امیر نام دارد به ا
 .يعنی قوانین موضوعه باز گردد و مدرنزه شدن نظام قضايی افغانستان آغاز گردد« وضعی صدور حکم

 

 :اعمار سرک های بزرگ و شاهراه های مشجر در افغانستان -6
 

  امیر عبدالرحمن خان فقید در هیچ يک از شهر های افغانستان، کسی راهی را به نام قبل از دوران سلطنت
همین پادشاه بزرگ بود که اعمار جاده ها و سرک ها را در شهر های افغانستان و بین . سرک و جاده نمی شناخت

 .شهر ها و مناطق کشور ما تهداب گزاشت و با عشق و توجه بسیار اعمار نمود
 

ز خدامتگزاران و به قرار گفته های شفاهی پدر مرحومم میرزا سلطان احمد خان که يکی ا
اولین جادۀ بزرگ و عريض با غرس درختان پشه سلطنتی بودند،  گمأمورين جوان ار

مردم کابل تا آن زمان . خانه بین چهار راهی صدارت و برج مشهور شهر آرا اعمار گرديد
را نديده و نشناخته بودند و مورد استعمالش را هم  وسايط سرک سازی مخصوصًا رول

برای نخستین بار تعدادی از اين رول ها با چند زنجیر فیل های بزرگ . حدس نمی زدند
برای اعمار سرک ها و جاده ها از کشور هندوستان آورده شدند که رول ها ساخت برتانیه 

بود با همین رول ها و فیل  موصوف ءبود، همین جاده ايکه در آن زمان به جادۀ شهر آرا
 .ها پخته کاری و اعمار گرديد

تصوير میرزا سلطان احمد خان                                                                                                                                                              
0 

    

در روزيکه اين جادۀ بزرگ، که سه زنجیر فیل میتوانستند در کنار هم باالی آن راه : می کردقصه  یمرحوم
، من هم شد، افتتاح می دالرحمن خان معروف به امیر آهنینبروند، از طرف شخص پادشاه افغانستان امیر عب

ع شده بودند و از گارد ش جمرمی که دودمملکت در بین انبوه مربزرگ پادشاه   .افتخار حضور در آنجا را داشتم
» : های مسلح و موتر های زره دار خبری نبود، پادشاه با عظمت با صدای سهمگین ولی مملو از احساسش گفت

چقدر خوشبختم که اولین جادۀ بزرگ پخته کاری و مشجر وطنم را به کمک و عرق ريزی شما ملت محبوبم افتتاح 
 : د و افزودبعد از لمحاتی مکث رو بسوی آسمان کر« .میکنم

را ياری رساندی و در اعمار اين بناء بزرگ کامیاب  مو خود را  نم به دربارت که هموطنانمشکر میک!! خداوندا» 
در حالیکه بطرف مردم خود می نگريست، دفعتًا احساسات بر وی غلبه کرد و در برابر مردم به گريه « .نمودی

 : آسمان کرد و با صدای لرزان و نالۀ اندوهگینی دعا کردشد و دوباره دستان بزرگش را به طور بازتر بسوی 
، تو ملت سرفراز افغانستان را توفیق بخش و استعانت اينرا نصیب کن که بتوانند م را تو مردم!! بار خداوندا » 

 «.همه وطن را، همه شهر ها و قصبات اين سرزمین را چنین آباد کنند

"کرنیل طرق"در اين وقت  
6

غالم قادر خان ده افغانانی دستان امیر را بوسید و به نمايندگی از مردم افغانستان از  

 .عنايات شاهانۀ شان ابراز سپاس و شکران نمود

                                                           

در کابل به قلم توانای نقاش شهیر و ( میالدی1176)هجری شمسی  1202اين تصوير میرزا سلطان احمد خان مرحوم در سال  -0
 ز روی يک عکس زمان امیر حبیب اهلل خان شهید نقاشی شده است نامدار افغانستان مرحوم استاد غوث الئین خان رسان ا

و بند و ( راه ها)کرنیل طرق در آن زمان پوست وزير فوايد عامۀ امروز را به عهده داشت و از اعمار، ترمیم و باز سازی طرق  -0
و صادق و وطن دوست بود طرف  و اين شخص يعنی کرنیل غالم قادر خان ده افغانانی چون يک انسان پاک. انحار سرپرستی می کرد

  .توجه خاص امیر آهنین قرار داشت
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يک چیز مهم ديگر که میتواند جوهر بی همتايی اين بزرگ مرد تأريخ افغانستان را روشن سازد متن  -7
من قباًل نوشته ای در بارۀ اين وصیتنامه در همین پورتال . شان استوصیتنامۀ او به شهزاده حبیب اهلل خان فرزند 

که شما می توانید به کمک لینک آتی آنرا مطالعه فرمائید و در حصۀ نکات عالی و بیشمار مثبت  به نشر رسانده ام
 .و شخصیت برازندۀ اين تاجدار افغانستان متوجه گرديد

 

-afghan.www://http
pdf.rahman_ab_amir_wasiyat_aakherin_walinouri/PDF_Tahlilha/upload/net.german 

 
عکس گفتۀ های تان و صاحبان عدالت برسانم که برو وطن دوس عرض شما و ديگر خوانندگاندر اخیر میخواهم ب

حیث ه که بايد در تأريخ افغانستان ببعضی مؤخین صاحب غرض و صاحب مرض، اين امیر عبدالرحمن خان بود
حتی اعمار فاريکۀ برق جبل السراج . نه اوالد و نواسه اشو مدرن ساختن افغانستان ياد شود بنیانگدار نوسازی 

پايتخت افغانستان زيبا با روشنی برق کابل پايان يافت و برای نخستین بار  نت امیر حبیب اهلل خانن سلطکه در زما
های او و بوده که يکی از خوابها و آرزوچراغان ساخت، يکی از پروژه های ساختمانی امیر عبدالرحمن خان پدر ا

 . ش با گروپ های برق روشن گرددهای تیلی مردمش صاحب برق شود اريکین ها و چراغبوده است که کشور
همچنین خواهشمندم در پايان به کمک لینک های داده شده مقاالت عالی، تحقیقی، حقیقت جويی و ارجگزاری 

 نويسندگان گرانقدر، دانشمند و فرهیختۀ افغان جنابان داکتر محمد اکبر يوسفی، داکتر سید عبداهلل کاظم 
 

 دکتور محمد اکبر يوسفی
 نقش تأريخی امیر عبدالرحمن خانخط ديورند و 
-afghan.www://http

pdf.kahn_abdulrahman_amir_wa_dewrand_ma_yousufi/PDF_Tahlilha/upload/net.german 
 

 عبداهلل کاظمدوکتور سید 
 افغانستان مرکزی دولت بنیانگذار  خان عبدالرحمن امیر

-afghan.www://http
_daolat_bonyangozaar_nkha_abdurahman_sa_kazem/PDF_Tahlilha/upload/net.german

pdf.markazi 
 

 رهیخته و دانشمند افغانی جناب رحمت آريا نويسندۀ فمقالۀ علمی و تحقیق
 امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت و الدين امیر آهنین افغانستان

-afghan.www://http
pdf.ahanin_amir_khan_rahman_ab_amir_arya_r/bibliothek_elmi/upload/net.german 

 

 ولی احمد نوری
 به ولیعهدش شهزاده حبیب اهلل خان سراج« ضیاء الملت»آخرين وصیت امیر عبدالرحمن خان فقید 

-afghan.www://http
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 دکتور محمد اکبر يوسفی

 واقعیت های تأريخ –امیر عبدالرحمن خان و افغانستان 

-afghan.www://http
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 :یادداشت ها از کتاب وارتان گریگوریان نویسندۀ امریکایی
 

The Emergence of Modern Afghanistan - Vartan Gregorian 
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Politics of Reform and Modernization , 1442  - 1160 
 

 يونیورسی ستینفورد امريکا در  نشرات: نويسندۀ امريکايی
 ارمنی نژاد

Standford University Press, Standford, California 1101 
 

 «بروز و طلوع افغانستان مودرن»: ترجمۀ عنوان
 1160 -1442. سیاست ريفرم و مودرنیزيشن 

 

 فصل پنجم
 (101صفحه )

 

 «ازانارشی تا پادشاهی مطلقه»: عبدالرحمن خان
 

“The first major and concerted effortto reform Afganistan began after 1442, when Abdur Rahman Khan, “the 
Iron Amir”, ascended the Afghan throne.” (p.101) 

 

م، زمانیکه 1442در افغانستان دربعد از سال « ريفرم»اولین کوشش های بزرگ » :ترجمۀ غیر رسمی
 «.ت، بر تاج و تخت جلوس نموده است،اتفاق افتاده اس«امیر آهنین»عبدالرحمن خان، 

 

„The Amir himself best described the situation: „ Every priest, mullah and chief of every tribe and 
village considered himself an independent King, and for about 022 years past, the freedom and 
independence of many these priests were never broken by theirsovereigns. The Mirs of Turkman, 
The Mirs of Hazara, the chiefs of Ghilzai were all  stronger than their Amirs.” 

 

و قريه، خود را  هر روحانی، مال و سرکردۀ هر قوم» :امیرخودش وضع را به بهترين شیوه توضیح نموده است »
ستانده گذشته، استقالل و حاکمیت بسیاری ازين روحانیون هیچگاه شکسال  022پادشاه مستقل میدانست و در حدود 

 (101صفحه )« .های هزاره، سران غلزائی  همه قوی تر از امیر های آنها بوده اندمیرهای ترکمن، میر. نشده بود
 

لمانان میراث مس او بیان داشته است که انگلیس و روس بهر حال رقبای آشکاربوده، درامر ويرانی افغانستان و»
 (122صفحه )« ....در برابر آن خطر، افغانها متحد نگرديده اند. آن متحد اند

 

 (توسط مؤلف کتاب)يک ارزيابی    :  عبدالرحمن
 

سال حاکمیت او، میتوان  01با مروری بر. م بپايان رسید1121حکمفرمائی يا سلطنت عبدالرحمن خان، در سال »
در جهات مثبت بايد بر سرفرازی او، آنچه در بخش اداری، .  يافتهردو، اجراآت عظیم و ضعف های بزرگ را 

او کشور را آرام ساخت، اردوی ثابتی را . سیاسی، و وحدت اقتصادی افغانستان، انجام داده است، افزود گردد
ايجاد نمود، ممانعت در برابر قدرت روحانیون و سران اقوام، بیک پیمانه کوچک ماشین مودرن را از تخنیک و 

. داکتران و تا حدی هم دانش طبی را بکشورش آورد: کنالوژی اروپائی و تخنیکرهای خارجی معرفی کردت
 (102صفحه )« ....تالش ورزيد تا وزن  و معیار ستندرد در کشور تطبیق گردد. تجارت منطقوی را تقويت بخشید

 

بوده «  امیر آهنین»ی مانند درجريان بحران اخیر، صاحب نظران بی شمار به آرزوی موجوديت شخصیت: نوت)
 .(اند، تا ثبات را به افغانستان برگردانند

 

 :در پايان به عرض می رسانم که
 

ای کاش ما افغان ها تا مدت زمانی مستعمرۀ انگلیس » گاهی بعضی از اشخاص خوش باور چنین می انديشند که 
اجتماعی و تخنیکی آن دسترسی پیدا می  -به سیستم پیشرفتۀ اقتصادی . . . می بوديم تا همانند  هند و پاکستان و

تذکر بايد شد که انگلیس ها با درکی که از افغان ها و اما م« ...کرديم که بااالثر مگر شايد اينقدر عقب نمی مانديم
روحیه و فرهنگ ايشان داشتند هرگز به ارايۀ دستاورد های علمی و تخنیکی خود به ما نبودند و بلکه هر حاکم و 
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امیری که سعی به مترقی کردن افغانستان می نمود او را با دسیسه ها از صحنه برون می نمودند، امیر عبد 
ان نیز در برابر اين دسیسه ها و سنگ اندازی ها قرار داشت، اما او با تدبیر و هوشیاری وطنخواهانه الرحمن خ

اش توانسته بود اين همه گام های اساسی پیشرفت را برای وطنش بردارد، آن اوضاع  و احوال دوران امارت امیر 
ها در زمان واحد و همچنان ايفای خدمات و با دشواری ها و مشکالت و موانع داخلی و خارجی و  مقابله به همۀ آن

 .فعالیت های انکشافی، ارزش و اهمیت آن همه اقدامات موثر و پیشرونده را صد چندان می کند
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