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 2022/ 17/5                                                                  اکادمیسین سیستانیکاندید 

 امان هللاقلم شاه بقندهار گزارش تفتیش از یهای شبر

و  ت،یاز مکاتب، شفاخانه، مستوفتصمیم گرفت تا امان هللا شاه  حضرتیش اعل 1۳0۴بهار سال  در

و اشخاصی را نموده  شیشخصاً تفت قندهارنظامی اقتصادی وو ،یصح ،یاجتماع ،یاوضاع ادار تیکل

کوتاهی کرده وآنهایی را  بدرستی  کار کرده اند مورد نوازش وتقدیر قرار دهده در اجرای قوانین ک

  ینسل بالنسل قندهارپادشاه که  ۀوالد  نیحضرت سراج الخوات ایعلسفردراین  .نماید اند مجارات

 . دیعازم قندهار گردشاه  تیبمع نیزبود  یبارکزائشاغاسی خیل خاندان ومنسوب به 

اقتباس قندهار  رسالۀ تفتیشاعلیحضرت از روی قول خود گزارش سفرواجراآت شاه را پوپلزائی از 

در مقدمه رساله شاه . است (ثبت کرده۳94تا۳29نموده ودرکتاب خود )سلطنت امان هللا شاه)صفحات 

رم واین مسلک را نخبۀ آمال خود میشمارم چونکه ازخدمت بوطن باالتر عشقی ندا» چنین آمده است:

لذا استفاده از موقع را بغرض تأمین امور وطن عزیزم افغانستان و تهیۀ  طرق بختیاری ملت 

محبوبم افغانیان همه وقت ملحوظ داشته ، خواسته ام  بمعونه ایزدی نهضت ومراتب عظمت افغانیه 

 (1)ص «بسرعت ممکنه بساحۀ وجود اید.

بینم مامورین دولت چه گونه  نظامات موضوعه را که بصرف نور بصرو م تا به گرفتتصمیم »

خوردن خون جگر ترتیب وتدوین شده بساحۀ اعمال و اجرا گذارده ادای وجیبۀ ذمه نموده اند و افراد 

تبعۀ صادقه ام تا کجاها آرامش خود شان فائز آمده اند چه معلوم است اگر حکم نظامنامه ها فقط در 

بصحنۀ فعل  درنیاید بجای نفع ضرر زاید و عوض امنیت خطر.باین عزم اوالً تفتیش   حجاب قوه مانده

اکتوبر  11  ش] 1۳0۴میزان 18ایالت قندهار را مطمح  نظر قرار داده به شش بجۀ روز یکشنبه 

حضور رهسپار آنصوب گشتم . [ بارفقای تفتیش خویش یعنی  معین های وزارت و مصاحبان 192۵

بکالت بسر کرده فردای آن به چهار بجه عصر وارد قندهار گردیدم، یک کروه به  راشب اول 

شهرمانده بود که از موتر فرود آمده براسپ سوار شدم چه اهالی در بیرون شهر آمادۀ پذیرائی بودند. 

محظوظ گشتم چه اسلوب  یلیه وپراز مسرت قندهاریان خاز طرز پذیرائی و ابراز احساسات زند

پذیرائی شان بسیط و ساده و منزه از آالیشات متصفانۀ رسمیه بوده فقط یک محبت خالصانۀ بی ساخته 

از وجنات همه بروز میکرد. من اینگونه  پذیرائی را طبعاً خیلی دوست میدارم و از تهاجم اهالی که 

ا و دست بوسی های شان نتوانستم به نطقی عدۀ شان بالغ برسی هزار بود و نعره های خوش آمدید آنه

که آرزو داشتم بپردازم. بعد  ورود به شهر نخستین بزیارت خرقۀ مبارکه شتافته از تشرف بآن اثر 

فت خارقه مقرون گردیدم ، سپس بارگ قندهار که مامورین أنجاح و سعادت مسعود وبیک تاثر ور

شان را مخاطب کرده از عرض مسافرت خویش وخوانین آنجا بعزم مالقات حضور داشتند رفتم و او

 چنین  تبئینات دادم:
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مقصدم از این آمدن به قندهار ساعت تیری و تفریح نیست بلکه چون قندهار ازمتبرکترین شهرهای 

این عاجز در ان بقسم فال نیک بغرض زیارت خرقۀ  ،افغانستان ویک جای مقدس شمرده میشود

که مینمایم خبرگیری از  احوال  در این ضمن کاریآمده ام. شریفه وخبر گیری حاالت حقیقی اینجا

مامورین، معلومات از صورت اجراآت شان بوده میخواهم خوبتر از طرز رفتار وحسن وقبح کردار 

. آنها کسب استحضار نمایم، ازین جهت است که از هر دائره وهرشعبه یک یک وکیل با خود آورده ام

هرچند . شما حضرات سزاوار هرچیزیکه بود، مورد آن خواهد گردیدبعد تفتیش ومعلومات هرکدام از 

راضی نیستم تکلیفی بمامورین بدهم ویا اوشان را  در نظر عموم تحقیر نمایم اما چون اشخاصی را از 

ملت عزیزم که برخالف امر شما رفتار می کند مجازات می کنم البد شما را نیز در صورتیکه 

نظر حکومت در آزار وپریشانی ملت محبوبم دست اذیت دراز کرده برخالف قوانین دولت ونقطۀ 

 .باشید باید تحت بازخواست بگیرم

البته اشخاصیکه رفتار خوب ننموده از قوانین موضوعه ومطالب مهمۀ حکومت صرف نظر کرده اند 

 زیر بازخواست می آیند ولی برعکس ذواتیکه اجراآت خوب ومرغوب نموده باشند بایست کامالً از

طرف من مطمئن بوده بآفرین وتحسین من امیدوار واز مجازات وبازخواست من خود را محفوظ 

 :پندارند چه گفته اند

 زنند جـامۀ ناپاک گازران برسـنگ        کس باکتوپاک باش برادر مدار از

، به  تفتیش مامورین [ش1304میزان ( 20)سه شنبه ]انشاءهللا  تعالی من عاجز ورفقایم سراز فردا 

نتیجه از اجراآت وکار روائی های تان شروع خواهم کرد والجرم در نتیجه با کسی که خوب  واخذ

این .کار کرده باشد وضع لطف کارانه وبا کسی که بخوبی کار نتوانسته بالعکس معامله خواهم کرد

وقت چون بصورت علنی خطائی از شما ندیده ام ولو بعضی اطالعات خفیه دارم اما چندان اعتنائی 

ن نمیدهم، لذا میخواهم با همه دست بدهم بکسی اجازه نیست که دست یا پای مرا بوسیده برچشم بمالد بآ

 .زیرا منهم مانند شما یک بندۀ عاجز خدا هستم

، مجلسی از مصاحبان ومعین ها کاین کرده [ش1304میزان  20سه شنبه ]بروز دوم ورود خود 

شیه را ترتیب وهدایات الزمۀ شفاهی برای مفتشین افهام مفتشین هرشعبه را  تعیین وپروگرام مواد تفتی

 .نمودم واحکام دادم سراز فردا به تفتیش شعبات مرجوعۀ خودشان بپردازند

تا سه چهار روزیکه مفتشین به  تفتیش اشتغال داشتند به وارسی بعض کارهائیکه نائب الحکومه 

ض نائب الحکومه آنقدرها نبود که بحضور  می آورد می پرداختم، اما چون عرائ[ محمدسرورخان]

میتوانست وقت مارا بالتمام مصروف دارد، زیرا وضع نظامات وقوانین بی ترتیبی ها وبندش های 

ً می چرخد لذا  فضول را در اجراآت مامورین هلل الحمد مندفع ساخته هرکار برمحور خود منتظما

 دم ونمی گذاشتم اوقات بدون اوقات فاضله را بخواندن راپورها واطالعات خفیه بسر می آور
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 .مصروفیت ضایع شود

میزان اهالی قندهار را بحضور طلب داشته مامول مسافرت خود را به قندهار  21بروز چهارشنبه 

اوالً مقصدم از آمدن به قندهار تشرف به خرقۀ مبارکه وباز مالقات نمودن با :بیان کردمبرایشان چنین 

عزیزان بوده است، ضمناً خواستم کار روائی های مامورین را  شما ومعلومات کردن  از احوال شما

نیز تفتیش واز صورت اجراء نظامنامه های دولتی که در تدوین آن خون جگر خورده ام اطالعاتی 

بعالوه این امر را نیز معلوم سازم آیا کدام قوم وکدام قبیله از اقوام عزیزم در اطاعت  .حاصل کنم

مامورین دولت بیشتر کوشیده رضائیت مرا حاصل کرده توانسته است  نائب الحکومه صاحب ودیگر

وچه طور اشخاص در مقابل امر حکومت مقامی تکاسل ورزیده ویا اطاعت نکرده تا از اوشان 

 (۳۳1-۳۳0،ص 1)سلطنت امان هللا شاه،بخش  ..«.بازخواست شود

ن امور آش خودم بالذات در عد از ختم تفتیدرین روزها کار تفتیش مامورین سردست رفقای ماست ب

ن درباری منعقد داشته از حسن وقبح مامورین دولت وخوبی وخرابی رعیت بشما آعلم آوری وپس از 

عرض هائیکه تعلق بحضور خود من دارد ومواد آن در اعالن نشر گردیده . توضیحات خواهم داد

 .انونی آنها را بگویم، بمن بنمائید که جوابات ق[محمدیعقوب خان]است بتوسط شاغاسی حضورم 

یافت مفتشین همان  بعد چهار روز تفتیش ها بالترتیب صورت اکمال گرفته تفتیش هرشعبۀ که اتمام می

ار مینمودم دشعبه بحضور آورده مطالعه میفرمودم ویادداشت ها واحکام الزمه در موارد مختلفه اص

نات خصوصیه در اطراف کارهای ونیز پس از مطالعه صورت تفتیش بالذات بهمان اداره رفته معای

باین نهج تفتیش . یادداشت میکردم آن اداره عالوه بر تفتیش مفتشین نموده مالحظات خود را ضمیمۀ

 .همه دوائر قندهار از مطالعۀ حضورم گزارش یافته بعد انقضای سی وسه روز خاتمه یافت

یش وتعیین اصالحات ، در خاتمۀ تفت[ع1925نومبر  14)ش 1304سال ]عقرب  22بروز شنبه 

مجمعی بزرگ راجع بمکافات ومجازات از کارکنان واهالی آنجا ومامورین همرکاب منعقد داشته 

نظامات ه حاصل ونخبۀ تفتیش را بیان فرمودم واشخاصی را که ادای فریضۀ خود شانرا موافق ب

ه مباالتی نمودموضوعه ایفا کرده بودند مورد مکافات وافرادی را که در اجرای وظائف خویش بی 

   .ند مستلزم مجازات قرار دادمبود

دهار تفتیش خواهم نمود ولی الصاله بمثابه قنن فرصت کافۀ ایاالت محروسه را باهر چند در احیا

ً عجال نخواستم عوائد این تفتیش ما تنها بقندهار منحصر مانده اثر وفائدۀ آن بدیگر ایاالت محروسۀ ما  تا

که حضورم  ام فرمودم صورت تفتیش ایالت قندهار با اجراآت واصالحاتیاصابت نکند بناًء علیه احک

در امور آن دیار احراز نموده، با نطق هایی که بروزهای جمعه در خطبه وکذا در موارد دیگر ایراد 

ً مدون ومنطبع شود تا ایاالت سائرۀ محروسه از مطالعۀ آن استفاضات نموده باصول  فرمودیم ملفقا

)سلطنت امان هللا ".ا بامور ملتفت گردند وآنرا سرمشق ولوحۀ اجراآت خود سازندتفتیش و وارسی م
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*** 

معلوماتیکه از مدیر معارف گرفتم همین یک چیز را افاده میکرد که اهالی عموماً به مکاتب ذوق 

ی اینکه عموم اهالی یک :علت این امر را دوچیز یافتم. ندارند ومکاتب را بنظر استحسان نمی نگرند

تاکنون از عوائد ومفاد معارف باصول جدیده نفهمیده خیال دارند که رفتن بچه در مکتب واز نفوس در 

زمامداران حکومت در رفع این اشتباه اهالی هیچیک تجویز عملی ابراز نداده . عسکر یک معنی دارد

 ....ده نتوانسته انداند وخیاالت اقدس ملوکانه را نسبت بتأسیس مکاتب بعموم فهمانی

دیگر اینکه بعضی از مالها وریش سفیدان پروگرام مکتب را بخیال خود ناقص میدانند، تعلیم 

یک  اگر ازطرف حکومت محلی.جغرافیه وریاضی را فضول میشمارند ومردم را دل سرد میسازند

ب افغانستان سعی وهمت در ارتقای معارف مبذول شود، مکاتب قندهار بهترین ومترقی ترین مکات

 .خواهد گردید

اعلیحضرت غازی در سلسلۀ نگارش احکام ونظریات خود از حکام وارباب ادارات وموسفیدان 

ومالهای قندهار بر مزد اشارت و شکایت زیاد نموده وعدم پیشرفت مکاتب قندهار را از عدم توجه 

ندارند ویا در ادخال اطفال  دیدم که اگر مردم قندهار بمکاتب رغبتی: "ومیفرماید آنان دانسته است

خودشان در مکاتب رضائیتی نمی کنند فقط به سببی است که تاکنون از عوائد  ونتائج مفیدۀ مکاتب 

بغرض تفهیم عموم ودرجه بودن  ،ازین رو اوالً . چیزی نفهمیده اند بل درین زمینه تفهیماتی ندیده اند

های مبسوطه چه بروز جمعه بر منبر وچه در  مکاتب از هر موقع استفاده نموده بیانات الزمه ونطق

اوقات تفریح وسیر فرمودم تا انکشافات فکری نسبت به حتمیت وپاداش مکاتب برای شان حاصل آید 

ً . وهمچنان شد امر دادم فرمانی بمضمونی که ذیالً درج میشود برای کافۀ مامورین عسکری  ،ثانیا

ن در راه ترقی وپیشرفت معارف وطن سعی وهمت وکشوری وخوانین دولت علیه نگاشته آید تا همگا

ً . نمایند  کذا برای ،برای تشویق طلبه وحاضر بودن در مکاتب مبلغی از پول نقداً انعام کردم ،ثالثا

یکصدوسی نفرطلبۀ که جدید برای مکاتب جلب واز مالحظۀ حضورم گذشتند نیز مبلغی اعطاء واین 

 (۳۳6-۳۳5،ص2ائی، سلطنت امان هللا شاه، بخش)پوپلز .تجاویز نتیجۀ مطلوبه را حائز گشت

 :درباره علم ومعارفاعلیحضرت  سخنان

الیۀ ترقی بدون م است که حصول رضای حضرت باری عزاسمه و رسیدن بمراتب ععلوامر م"

ندارد  وبرعکس جهل ونادانی حیات یک ملت را خراب وتباه میگرداند دولتی  امکانکسب علم وهنر 

عزت ملیه جز در . ستند محافظۀ حقوق مشروعۀ خود را کرده نمی تواندیعلم نکه افراد تبعه اش با 

کذا این امر نیز . سایۀ علم وعرفان حیات ندارد وشرف دولت جز بهمت افراد متفنن ودانا قائم نمی ماند

ظاهر است که وسائل تحصیل عرفان همین مکاتب اند که از ابجد خوانی آغاز کرده تا بدوره های 

ازین روست که این خادم علم وعرفان تعمیم مکاتب را در  ،مات علمیۀ دینیه وفنیه میرسدعالی تعلی
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خطۀ مقدسۀ وطن عزیزم الزم دانسته بهرکجا که مناسب دیده شد تأسیس مکاتب را بعده الزمه احکام 

یعنی نصاب تعلیمی ترتیب وبعد  فرمودم وبرای تأمین مفاد دینیه ودنیویۀ ملت خویش پروگرامی

ب دانایان وفضالی وطن بساحت اجراء گذاردم تا بخواست خدای متعال عموم اطفال خطۀ پاک تصوی

افغانستان از مسائل وتکالیف دینی ودنیوی خویش آگاه گردیده در راه دولت اسالمیۀ خود خدمات 

مساعی عموم اولیای اطفال در این راه الزمی وصرف همت نمودن در تعلیم  .مقبوله اجراء دارند

شان از فرائض اسالمی است بناًء علیه شما را حضورم احکام میفرماید که در ترقی عرفان  اطفال

وطن وتشویق اهالی در فرستادن اطفال خویش بمکاتب همت ورزید وباکمال جیادت در مقام تأمین 

سعادت اوالد خود برآیید تا استقبال وطن از یمن غیرت اسالمیۀ شما مشعشع ونسل های آینده ازین 

هر قدر درین راه بکوشید همانقدر رضائیت حضور مرا فائز  .ات ترقی پرورانۀ تان متمتع گردندمااقد

خواهید گردید وبرخالف اگر برای پیش برد این اراده ام صرف مساعی نورزیده برای ترقی معارف 

دی وطن اعنی صاحب علم گردانیدن اطفال خویش خدمت وفعالیتی بروز ندادید همانقدر مورد ناخوشنو

 ".ونارضائی من واقع خواهید شد

روپیه بر محصول مال التجارۀ تجار که قبالً فیصد ده پیسه  بغرض توسیع مکاتب قندهار فیصد یک

اعانه میدادند تعیین فرمودیم که باین حساب تنها اعانۀ که از محصول مال التجاره گرفته میشود بتفاوت 

 ً یک مکتب  همان قدر پولی که برای تأسیس وادامۀ. میگردد یک لک وپنجاه هزار روپیه سال تخمینا

رشدی الزم می ِآید از مبلغ مزبور سواء نموده باقیمانده را در بودجۀ مکاتب ابتدائیه منظوری 

 (۳۳7-۳۳6، ص 2)پوپلزائی، ج.دادیم

در معارف از حد  »وکالوخوانین وریش سفیدان قندهار فرمود: هتفتیش والیت قندهاربشاه در پایان 

بکوشید و برآتیۀ اوالد خود رحم کنید و آن نصائح را که مکرر درموضوع تحصیل علم وعرفان زیاد 

برای تان کرده ام از گوش تان نکشید. به سببی که فردا مع الخیر از نزد شما میروم لهذا رسماً باهمۀ 

ا از خود به قندهار محبت و گرمجوشی های بسیاری ر سی وپنج روزۀدرین اقامت شما وداع میکنم 

شما نسبت بخود مالحظه کردم و بعد یک سلسله بیانات گفت: الهی افغانستان را سبب ترقی عالم اسالم 

و ملت عزیزم قندهار را سبب اتحاد و اتفاق و ترقی افغانستان بگردانی . الهی این خادم عاجز 

ً افغانستان افغانستان و تمام ملت افغان را چنان توفیق رفیق گردانی که برای عالم اسالم خص وصا

خدمات درستی درین دنیا انجام داده و در ان دنیا در جملۀ خدام نیکنام افغانستان و اسالم بشمار بروم. 

و عموم را مخاطب قرار داده گفت: از دور چشم های پر از اخالص و وفای شما را بوسیده همۀ تان 

 (۳72،ص2پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،بخش )«را بخدا می سپارم .

 !نگوئید غمرا هیمال

قندهار  یشده ،شما اهال دهیشن کهیقرار» جرگه:  یخطاب به وکال هیدرخصوص مال حضرتیاعل

 دیدر گفت وشن هی. واکثردیگوئیم« غم» د،یدهیم یالمال اسالم تیب یزکوة برا بصورترا که  یاتیمال

که غم تا حال  کندیاظهار م یگریکه من غم خود را داده ام، ود دیگویاز شما برخاسته م یکیومحاوره 
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آنم.  یو در صدد سپردن مابق لیحصه غم را تحو کیکه من  داردیم انیب نیسوم ست،یمن باق ۀبذم

را غم  هیمال نیکرده بعد از ی. مهربان ستیبزرگ یغلط کی دیغم نام گذارده ا هیشما برمال نکهیا

المال  تیتان را که به ب یو باغ ها نیزم نقاط افغانستان شما هم زکوة حاصالت گریو مانند د دینگوئ

 .دیبگوئ هی، مال دیسپار یو ناموس خود م نیحفاظت د یبرا یاسالم

ً برا گرددیم یالمال جمع آور تیکه در ب یاتیوجوه مال نیکه ا دیبدان  یو آرام یرفاه و آباد یتماما

 باشمیخداپادشاه تان م ۀازان رامن عاجز که بحکم واراد یناریحبه و د  کیشود و  یخودتان صرف م

 لداریحوت کیالمال شما مانند  تیب سهیپ یکنم ، بلکه خودم را برا یصرف نم شیخو یشخص یبرا

 برسانم . نیبعد از ایرسانده باشم و  شیخو یاز آن را خرج ذات سهیپ کیانگارم . حرامم باد اگر  یم

 یمصارف شخص یالمال برا تیب نیافغانستان از هم نیگرسالطید کهیگفت در صورت دیخواه شما

؟ در جواب شما  دیکنیصرف نظر م شیخو ۀحق مشروع نیگرفتند ، پس شما چرا از یخود پول م

از خود دارم  یهست نقدری. ا رمیالمال مخارج خود را بگ تیکه از ب ستمیآرزومند ن چیکه: من ه میگویم

خود را از بنده بخواهم. اگر  زیمت ناچکه مزد خد دیآ یخود را کرده بتوانم .  وعارم م ۀکه از ان گذار

 یکنم شما پول یمزد و اجر نخواهد گذاشت . افسوس م یمرا ب میباشم همانا که خدا یدر خور مزدور

 نیحفاظت د یوعسکر برا ارهیو همان پول بصورت توپ وتفنگ و ط دیپرداز یالمال م تیرا که به ب

چرا  شودیغ قوت و عظمت تان مستحکم مهمان مبل ۀو بواسط رسدیو وطن و ناموس شما بخرج م

البته که  دیاگر گفته بود دیرا غم نگوئ اتیکه مال کنمیم هیبه شما امر و توص نی. بعد ازدیگوئیم« غم»

 (۳۵۳-۳۵۴سلطنت امان هللا شاه صص ،یی)پوپلزا . دید دیجزا خواه

 کیشما شیو آسا یشما را محض بخاطر دار اتیمال »سد؛ینویباز از قول شاه م  یپوپلزائ      

مبحث ما و شما بروز جرگه فراغت  نیندارد از اریحاجت گفتار بسمورد  نیدرست دادم در فیتخف

از برادران  نیاست همانا پول سرانه است که سابق بر یآور ادیالحال قابل  یکه ف ی. مسئله ا میا افتهی

سر از امروز  نمیب ینظر م کیرا ب یو غلجائ یچون من دران شدیگرفته م یقندهار یها یشما غلجائ

 ،یبیچون حب گرافغانید نیمورخ یپوپلزائ رازیموضوع راغ نیا.«]دمیآنهابخش را بر اتیمال نیا

قندهارتا سفرشاه بقندهار  یهاینکرده اندکه  غلجائ ذکر رهیغبار،فرهنگ،کاتب وکهزادو غ

به نظرمیرسد که این مالیات را سرانه بوده اند. اتیش مکلف به پرداخت مال 1۳0۴لدرسا

 [غلجائی ها برضدامیروسرکوبی شان برآنها تحمیلکرده باشد.امیرعبدالرحمن خان بعداز قیام 

طرف  کیکه از  دیغم بگوئ دیبا یبلکه ندادن آنرا م دیغم نگوئ نیخود را بعد از اتیکه مال میگویم باز

در صورت  شیشما به نزد حکومت خو گریو از جانب د شودیدولت شما خدانا خواسته کم قوت م

 .دیگردیدچار کش محصل مو  دیشویندادن آن خجالت زده م

و افراد خود غرض حرف ها زد و بعض  اتیوجه باق لیدر خصوص تحص بعد حضرتیاعل        

در قندهار  اتیباق لیتحص یاز افراد رساله را برا یطومار ها را در محضر عموم پاره کرده عده ا
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 نیا .رذمت اوستآن هم قاعدتاً ب تیو مسئول یکوتوال یکار قوماندان اتیباق لیگذاشت و فرمود تحص

گذارم  یم یقوماندان کوتوال یخان نائب ساالر بصورت قوت الظهر برا میرا با محمد نع یامافراد نظ

را حاصل  یدرست یقوام نظام کی یلیکار تحص نکهیکنند بعد از لیتا مال دولت را از آنها  تحص

 .آمد هندخود بکابل خوا تیعسکرمعخان به همراه  میکرده البته که محمد نع

 زشیر شیخو اتیرا که ملت قبول دار و برمال یاتیچرا آن پول باق نیگفت که سابق بر دیخواه شما 

افراد  گریبود که برخود شما و د یکه آن مبلغ  عبارت از وجوه میگوینموده حکومت منظور کرده ،م

آن  لیبود و تحص یکان شان در دفتر باقکار داران  و مل یو خود غرض انتیام از خ چارهیملت ب

بعد از  زشیلهذا آنرا بصورت ر ، کردیم دیملت محبوبم را تول تیو زحمت اکثر یشانیاسباب پر

کارداران خائن و تجار غابن و  ۀاست که برذم یاتیباق نیو عرائض شما منظور نمودم و ا یقبول

 ارمآرزو ند یباشد و گاه یشده اند، م یالمال عاد تیخون شما و خوردن پول ب ختنیکه بر یاشخاص

باشند ، بر شما  یو هست دادیخود آنها صاحب جا کهیدهان را در صورت اتیکه بار کار داران و باق

، 2ج ،یکنم.)پوپلزائ لیرا از خود شان تحص اتیباق نیکه ا خواهمیباشد م کهیبلکه بهر صورت ندازمیب

 (۳۶۶ص 

 ریدهار، محمدسرورخان مدقن تیمستوف شیتفت یبرا ،یشاه غاز  حضرتیاعل»که سدینویم یپوپلزائ 

را  شیحضور را مقرر وپروگرام تفت یخان،منش یمحمد مهد رزایوم هیوزارت مال یۀعموم ۀمحاسب

 میتقد یغاز حضرتیخود را بحضور اعل قیوتحق شینتائج تفت دونفرمذکورفرمود. نییمواد تع1۴بقرار 

خود را نپرداخته  هیچند سال مالکه در  یقوم تیمستوف ریکردند. آنها متذکرشده بودندکه نظر به تحر

مرکز ومحاالت قندهار که از عهد سلطنت   ۀسکن یاز مردم بارکزائ ریغ ست،یباشند در قندهار ن

شده و از سنه  یتنخواه شان مجر ریگیشان بجا یۀمال1۳00تا سنه  نیوالد ۀلالم اءیض حضرتیاعل

نقد، سه هزار  یۀروپ[ 212000ه]است دولک ودوازد هیمال ۀکه به تخت نظامنام 1۳0۴تا سنه 1۳01

که در سنه  ستیشان باق اتیدوصد وچهار خروار گندم مال -خروار غله [۳۶1۳] زدهیوشش صد وس

در آنجا فوت شده  هیرفته بودند مشارال هیآنها بکابل جهت تصف یوکال رهیغو ارخانیخدا یحاج 1۳01

عقرب  -بماه سنبله  1۳01در سنه ودهراود  ریگرمس یۀوهم مامور مال دینگرد هیمزبوره تصف ۀفقر

بحضور محمد  تیمذکور را مستوف ۀفقر دهند،یخود را نم ۀهذا السن یۀعرض کرده بودند که مردم مال

 «عرض کرده بود.... لحکومهسرورخان نائب ا

 شود. لیتحص لیقندهار حسب ذ اتیومال اتیباق دیبا احکام داد: نیمذکور چن نیبجواب مفتش  شاه

اقساط غفلت کرده اند  دنیبا اوشان ازطرف حکومت قسط شده است و در رسان کهیاشخاص یذمگ-*

 شود. لیتحص مانهیده را دو بطور جر ۀسنوات گذشته وهذه السنه تماماً با اضاف ۀدیپول اقساط بسر رس

 ۀباشد نظر به نظامنام اتیاز درک مال یاند: هرقدر باق دهیمذکور نرسان یقسط نشده واسام کهیاتیباق-*

وبمحل  قیآن تطب ۀدارد بمواد نظامنام هیماض یۀتعلق به تصف کهیاتیشود. باق لیتحص مهیمعه جر هیالم
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شد تا قانوناً  نیمع یهمرکاب یعسکر یعده از نفر کیمرکز  اتیحصول باق یاجراء گذارده شود برا

 شود. لیبآن مفوض است تحص یلیکه کار تحص ۀادار ۀعیبذر

در بست  هیلک رپ کی اتیباق زشیبولک ور ریکه عالوه بر تسعملت  یودرخواست وکال نظربعرض

 اتیحکم حصول داده شد تا مال یآن مراعاتاً معاف وباق یۀخودها متقبل شده اند چهل هزار روپ اتیمال

 نیبخزا نهیمع عادیاقساط را به م یوباق یرا  به اول جد زانیبولک وقسط ماه م ریرا قرار تسع

که تاکنون مسئله بست تمام نشده بود وحال  یهم از سبب زانیماه م ۀمیجر زیبدارند ون لیحکومت تحو

 «مراعاتاً معفو شد. دیانجام هیبه تصف

صورت گرفته  هیمیتنظ استیدر خصوص فروش امالک قندهار که خالف نظامنامه در زمان ر أتیه

در  یرامالک سرکا دارانیبجواب آن فرمود: چون اکثر خر یغاز حضرتیاعتراضات داشت. اعل

ماه قوس تمام اقساط گذشته  ریکرده بودند امر دادم که اگر تا اخ یغفلت کل هیپول اقساط ومال دنیرسان

کردند ملک از نزدشان گرفته نشود واگر  لیتحو هیمال میون کیوبر مانهیالسنه را با ده را دوجر ذهوه

کرده  لیشود. آنچه وجه تحوابطال کرده  یشرع یاسترداد وقباله ها نیزم دندیتا موعد مزبور نرسان

ً یوثان اتیمال میون کیباشند اوالً عوض بر از  یمتباقده باشند وضع  یدرکات که باق گریعوض د ا

 ( ۳۴1،ص2ج ،یپوپلزائ«)خزانه پس داده شود.

 داردادامه 
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