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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 2022/ 18/5اکادمیسین سیستانی                                                                کاندید 

 ی قندهاردربارۀ  افرادهنگامه جوسخنان شاه 

قانون در  قیتطب یامور قندهار وچگونگ شیوتفت یامان هللا بمنظور بررس ،شاهیشمس1۳0۴درسال  

 تیآن وال یواستخبارات یتیامن  نیکه از جانب مسول یدراثراطالعاتبه قندهار سفرکرد .  یدولت ریدوا

را  تیاز افراد هنگامه جو ومخل امن یبودشاه تعداد بدکردهیالحکومه هم  انرا تا بیبه او داده شد، و نا

نمود وشاه جرگه  جادیا شیخوانبن فندهار تشو انیکار، درم نیقرار داد. ا رنظارتیکرد و ز ریدستگ

علت بازداشت افراد با نفوذ تحت  یسخنران کینمود و در  ریدر سالم خانه ارگ قندهار تدو یا

 نمود. حینظارت را توص

ازموقف  زیبرد و ن یقندهار را پ یتیوامن یاسیوس یاجتماع تیبه وصع توانیاز سخنان شاه م 

و از  کردندیدولت را سبوتاژ م ینظامنامه ها و نیفوان ایرا  اخالل و  تیکه امن یاشخاص یاجتماع

 داشت. یدرک بهتر کردند،یم تقرب ومالقات با شاه  سوء استفاده

« قندهار! یاشخاص هنگامه جو یبند نظر»وانرعنیزکتاب سلطنت امان هللا شاه، در یپوپلزائ

است که بدلیل  دلچسپی ازتوضیحات وتصمامیم  شاه به اعضای جرگه درج تاریخ خود نموده  گزارش

 ۀدر جرگ یامان هللا شاه غاز حضرتیاعل:»اهمیت تاریخی اقدامات شاه آنرا دراین جا اقتباس میکنم 

ارگ قندهار  ۀ، در عمارت سالمخان( 1۹2۵بر نوم ۶ش )موافق 1۳0۴ماه عقرب سال 1۴روز جمعه 

 حضرتیگفتار اعل تنکرد که م انیب یتعداد نفر مطالب کیدر محضر وکالء اقوام، در خصوص حبس 

وزمزمه  یشانیرقم پر کیدر شهر  دهیروزها بمن رس نیدر کهیاز اطالعات:» شودیم خیدرج تار نا  یع

خاطر  یمورد فقط برا نیدر شود،یم دهیده اند دچند روز نظربند ش نیدر کهینسبت به اشخاص یخوان

 یموجب بند یرا ب یوعناد ندارم ونه کس یدشمن چکسیکه خودم با ه میگویشما م یوتسل یجمع

برخالف نظامات حکومت رفتار  ای کوشندیملت عاجزم م یشانیکه در پر یالبته اشخاص م،ینمایم

از آن مرتب شود بجز اطالعات  یریکه حکم تعز یقطع لیتمسک ودل کیو بر اوشان  ندینمایم

آنها  رواعتمادم ب نانیبرم بعد از انکه اطم یومتواتر ندارم، بقسم نظربند بکابل م ]ظ:استخباراتی[موثق

. کنمیاوشان را واپس مرخص م ایو  دهمیم یوکار تیحاصل شد به آنها مامور-اگرچه تا ده سال باشد-

 کنمیونه خودشان را  حبس وقتل م مینمایا ضبط مشان ر ۀمانند سابق نه مال وخان نیعالوه بر

 که گرفته شده اند مشتمل بر سه قسم اند: یاشخاص

آوردند.  یوانضباط را فراهم م تیوموجبات اخالل امن کردندیکه دزد ودهاره نگه م یاشخاص :اول

 یبخراب اگر مردم شودیخواسته م یسجل شرع یاز اهال دندیاشخاص بعد از انکه بکابل رس نیا ۀدربار

 یبخراب اآنه یوما بق یبخوب یثلث اهال ایشان امضاء نمودند همانا که قتل واگر مناصفه و یوبدکار

کردند بضمانت  قیشان تماما  تصد یواگر بخوب نییآنها تع یشان اقرار کردند، بقدر الزم مجازات برا

 نیا یوصفائ یر خوبرا که مشتمل ب یضیوعر لیکاغذ طو کیالحال  یرها خواهند شد. اگر ف یاهال
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که  رایکنم ز ینم یباشد حاضر کنند ابدا  بدان اعتنائ یاریبس یبزرگ ودستخط ها یاشخاص بمهرها

اشخاص نمودم تا آنها وامثال شان  نیجهت با نیمعامله را از نیصاحب رسوخ ونفوذ هستند. وا اریبس

 چیاست که آنها را به ه یقیآنها، دست منتقم حق انتیبفهمند که بلندتر از دست خ یبدانند وبخوب

رسوخ ونفوذ  حباشخاص صا یگذارد ودر همچو مواقع برا یصورت بدون مجازات وبازپرس نم

 وبس. شودینظر گرفته م ریطبقات ملت ز نیتر بیغر یوآسوده حال یشود وتنها آرام یداده نم یتیاهم

کشان  هیاجر وکرابا اشخاص ت یواتالف محصول گمرک یزیکه در بردن اموال گر یاشخاص :دوم

فراهم  یزیمردمان ساده لوح را در اموال گر قیاسباب تشو شهیوهم رسانندیبهم م التیمعاونت وتسه

 نیا دهیاعمال آنها بمن رس نینسبت با کهیمتواتر یاشخاص عالوه بر خبرها نیا ۀآورند، دربار یم

برم وبعد از  یها را بکابل مبران ندارم که مدار حکم ومجازات گفته شود لهذا آن یقطع لیدل کی طور

 هر معامله را که سزاوار بودند بآنها کرده خواهد شد. نانیوحصول اطم قاتیتحق

دارند، اما تنها زبان  یسروکار یزیتعلق ونه در اموال گر تیاست که نه در اخالل امن یافراد :سوم

وبهتان  یسرائ وهای یونظامات دولت یشان نبوده همواره در اطراف مسائل حکومت اریشان باخت

 منافگندند. چون  یرا م یتفرقه وجدائ کیشان  ۀملت محبوب من ودولت متبوع انیوافتراء کرده م

شان وحفظ جان آنها،  یۀسعادت آت یشان صرف نظر کرده برا ۀاوشانم از تجاوزات سابق رخواهیخ

طور سخنان  نیمکررا  ادر قندهار بمانند و نیاگر اضافه بر رایز دارمیاوشان را بکابل برده، نگه م

 دایوپ یجوئمثال تفرقه  کی. شوندیکشته م یحت نندیب یناصواب شان بگوشم برسد البته که مجازات م

 یم انیب تانیبرا کندیم دیحکومت تول ملت و نیب نیسوم قیفر نیرا که ا یموجبات غلط فهم نمودن

دولت و  یجرگه و وزرا هیلو ۀخبعلماء منت هیشرع ۀرا که از کتب معتبر یکنم، مثالً نظامنامه ها

داده ام خالف  نیوتدو بیشما ترت یوآسوده حال یآرام یخدمتگار عاجزتان برا نیوکالء شما ملت وا

که چطور  کنمیتعجب م اریآنها بس قتیاظهارات خالف حق نیکنند. از یشرع گفته بهتان وافتراء م

 نیبرهم یوتنها اسالم ومسلمان دولت وعلماء کابل همه کافر شدند یشما و وزرا یمن و وکال

 نیعقائد ا زاشخاص منحصر ماند وبس، بلکه خودم مسلمان وعقائد پاک خود را بلندتر وپاکتر ا

که ما و وکالء و وزراء الحمدهلل  میگویانگارم وببانگ بلند م یم عقلیال یدشمنان جاهل ومالنماها

اهل اسالم  انیکه م باشندیم یکفر اشخاص کافر وطرفداران  اهل قةً یوحق میباشیم نیمسلمانان مـــتد

 کنند. یم ترهگذر معاونت ومساعد نیدشمنان اسالم از یرا افگنده برا یشقاق ودوئ

طبقات ملت  نیرفاه وبهبود عاجزتر یمرا که برا یوزحمت کش یخوار نیافسوس دارم که ا اریبس

مبارک[ گفتم کوتاه  ۀجامع خرقنظرم چنانچه در خطبه]نمازجمعه در مسجد  ۀنقط گانهیو مینمایخود م

 یاست برغلط ترجمان تمیرع نیتر بیوغر نیاز مال وجان مظلوم نیومتجاوز نیساختن دست ظالم

: مال دیگویفهمانند که اگر نظامات نباشد، حاکم م ینم یاهال ۀعام یمفاد آنرا برا قتا  یکنند وحق یم

که :مال  دیفرمایکنند. مالم مین تقدوتعارف بم یملت از آن من است که بطور رشوت ومهمان یوهست

مرا از حلوا  دیوصدقات نذر وکفارات بمن سپرده شود ونبا راتیتماما  بصورت خ دیومنال مردم با
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که  یبهراسم ورسم ایرا که من از رعا یزیهرچ دیگویممانعت کنند. کاتب م یوُشله خور یخور

مورد پرس  نیاز من در یمرکز نیکه باال دست ومأمور دیخودم  هست، نبا ۀگرفتم حق مشروع

در موقع استماع  یرا که از اهال یکه هرقدر نقد وجنس دهدیصاحب فتوا م ی. قاضندیبنما یوجوئ

مال خالص من با  نیکه در دیرا نشا یستانم بر من حالل است واحد یفقرات شان م ۀصلیوف یدعاو

 بکند. یمن مذاکرات

 ریامور غ نیوضبط ا دیق یکه برا یظامنامه هاصورت بودن ن نیکه در دیفکر کن یشما قدر خود

ها کرده  یطور هرزه سرائ نیبرخالف ا نکهیا ایو باشدیم نیوتحس ریدر خور تقد دیمشروعه از حد مف

طبقات ملت من  نیباصواب واوضاع مخالف تنها جگر من واز عاجزتر اتیعمل نیشود، چه کنم که از

 پرخون است وبس.

 یاز شما م هی[که بصدها روپقندهار درزمان امیر حبیب هللا خان لحکومها بیمحمدعثمان خان ]نا ایآ

مورد بحضور  نیآورد وشما در یم گاریوب گاریگرفت وبهزارها نفرتان را روزانه بقسم ا

 ایتان گوش نه نهاد؟ آ ۀضیبعر  دیصاحب شه ریچرا ام د،یپرداز شد ضهیعر دیشه ریام حضرتیاعل

بلکه حکمنامه ونظامنامه که  یبود؟ ن یشما راض یوسرگردان یشانیبه پر ایشما را دوست نداشت، و

 یها یعدالت یموجود نبود. تا نظر بدان از تجاوزات وب شدیگفته م ایتمسک ودستورالعمل حکام ورعا

را که الزم  یزی: هر آن چشدی. بلکه تنها به نائب الحکومه ها وحکام گفته مشدیحکام بازپرس م

اگر چه  کردندیرا که حکام م یصورت هرکار واجرائ نی. دردیاوریجرا بدر معرض ا دیبا دیانگار

کامل داده شده بود،  اراتیگفتند: چون به من اخت یدر محل استفسار م بودیحکومت م یبرخالف آرزو

خود  الیمرا منع نفرموده بودند، لهذا من هم آنرا بخ گاریوب گارینهر ا ایسرک و ایو ریکار تعم نیاز

 کردم. اءاجرخوب پنداشته 

 یسرمو کیوفکر خودشان بقدر  الیتوانند که از خ یامروز نائب الحکومه ها وحکام من ابدا  نم 

خود  شیتفت نیما در کهیبتوانند. اعتراضات دهیکش ینفس کیبرخالف مقررات نظامنامه  ایاجراآت و

جواب فالن  جانیا یاست که چرا نائب الحکومگ لیقب نیفقط از میکن یم شیخو نیبرحکام ومامور

حکومت  ۀاوراق ننوشته است، حاالنکه در دور ۀمکتوب وارده مرکز را درسه روز قرار قاعد

 یاز و یرفت احد یمکتوب تا سه ماه هم نم کینائب الحکومه ها اگر جواب  گریمحمدعثمان خان ود

 .دیپرس یآن را نم لیعلت تعط

است ، فالن شخص راحبس کرده  رمقرریتعز ۀدر مجازات فالن فقره را که در نظامنام یقاض چرا

حاال  که سابق  رسد،یگرفته به حبس وقتل م یوگوش تاب یترش یشانیاز پ ریاست، حاالنکه مراتب تعز

 وسدراز محب یاشخاص تا سالها یکه مدار حکم شده بتواند، بس یجرم و قباحت کی لیبدون تشک نیبر

 یۀمال نیمامور نی. همچندیرسیشان بتاراج م یومال وهست شدندیمردند وکشته م یم یحت ماندند،یم

را از  یناریده حبه ود هیمال یاسام هیتوانند که اضافه بر مندرجات تکت مال یعصر حاضره نم

دارها  لکرا بو هیشما معلوم است که دوچند مال ۀبهم نیملتم بستانند وسابق بر نیزراعت گران ودهاق
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سه چند  نکهیبا ا هیآنها را اکثر یذمگ اتیگرفتند ومال یم یبه هزار اسم ورسم از اهال لدارهایوتحص

 .کردندیقلمداد م یدار باق هیبود، در دفاتر باتفاق ملک وقر یشده م لیوچهارچند از آنها تحص

شد از  انیازان ب یینظامنامه که شمه  یها یمحاسن وخوب نیطبقات ملتم نظر بد نیتر بیوغر خودم

خود غرض وصاحبان رسوخ  نیاز حکام ومامور ی. اگر بعضشمبای[ منیته دل طرفدار نظامات]قوان

 یآنها را به سنگ عدالت زده است برخالف آن باشند، از ان باک انتیخ ۀشیش نیکه قوان یبواسطه ا

صرف نظر کرده  کردندیملت ودولت م نیآنها که ب یغلط فهم دیوتول یمرتبه از بدگوئ نیندارم. در

 یسرائ اوهیطور  نیا ندهیبآنها نخواهم گفت، اگر در آ یزیچ چیبرم ه یکه آنها را بکابل م نیعالوه بر

 آنها مشاهده شد البته که آنها را خواهم کشت وبس. یوخود غرض یونفاق افگن

 یرا نم گرانیکه تا امروز نظربند شده اند د یاشخاص نیکه عالوه بر میگویشما م یخاطرجمع یبرا

باشم وبا  ینم اتیکه من طرفدار شخص میتان بنما نینش خوبتر ذهن خواهمیمسئله را م نیوا رمیگ

بدون  یوحکم یکه اوامر نظامات بصورت قطع خواهمیرا ندارم فقط م جایسرعناد وکش ب یاحد

 . دیدر معرض اجراء آ ینفس اضاغر

خان ملعون است که وقت چاشت درمجلس بحضورم نان خورد وبه ظهر  ییحیقولم قتل  نیشاهد ا

شب در مجلس با  ومیصاحبزاده عبدالق نیشد. همچن یچانمار دیملزم ومجرم گردچون قرار قاعده 

را  ینیخوان نیهمچن.دیآشکارا شد نظربند گرد انشیآن چون از زبان او ز یمن صحبت داشت فردا

اختالل را وارد کرده  نجایا تیبست اشرار را مقرر داشته در انضباط وامن کی کیکه هرکدام باخود 

را خالف شرع انور پنداشته موقوف کردم،  هینبو ۀفیشر ۀکه من بست خرق رایز دم.بودند، حبس کر

وبقسم نظربند  کردمیمشد که از خود آن هنگامه پسندان وبست شان صرف نظر  تواندیپس چطور م

حتما  کشته  دیبنظر رس یگریطور حرکات از د نیا نیاگر پس از کنیبرم. ل یآنها را با خود م

 (۳۵1-۳۴8ص،ص2 بخشمان هللا شاه، سلطنت ا).« شودیم

 :درقندهار وشرارتمحورهای اصلی  فساد 

مکان وابسته سه ه ب نیت،واخالل امفساد وشرارت  اصلی های محور ،1۳04قبل از سال  درقندهار

شاه هنگام وارسی امورعدلیه قندهار به این سه  کوتوالی)امنیه(، محکمه ، بست خرقه شریفه. ند:بود

 گذرانیم.محورتوجه نمود واحکامی صادرکرد که در زیراز نظرمی

عبدالرحیم خان قوماندان کوتوالی : عدلیۀ شما را دیدم ،پس از کار های تجارت»کوتوالی )امنیه(:

سابقۀ قندهار را همۀ شما می شناسید از غفلت و چشم پوشی و بیکارگی او در رشتۀ امنیت اینجا 

وی سر زده است که عالوه براین دیگر کار های ناشائسته نیز از  .سستی و خرابی بوقوع پیوسته بود

لهذا بکابل امر دادم که او را الی ده سال حبس کنند . بیان آن موجب طوالت سخن و زحمت شما میشود

 . ازین احکامم چون هشت روز گذشته ممکن است که حال بندی شده باشد
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محمداکبر خان قوماندان موجودۀ کوتوالی شما هم چنانچه می شاید در امنیت و انضباط مملکت تان 

زیرا بموقعیکه خودم وارد قندهار شدم داد وفغان اهالی از دست دزدی . زحمتی را برخود نگرفته است

اما بمجردیکه به تعمیل آن مواد قوانین نظامات دولت متبوعۀ شما . و دهاره بازی اشرار بلند بود 

چند روز  دیدید که در ظرف. پرداخته شد ،دربارۀ گرفتاری اشرار و اشخاص فساد پیشه مقرر است

گمان نکنید که این . دزد و اهل فساد برای نام باقی نماند و در تمام قندهار امن وامان قائم گشت

اجراآت محصوص بمن است نی همین کار روائی و اجراآت در حیطۀ اختیارات قوماندان کوتوالی 

ی اشرار منطقۀ و گرفتار بوده از روی همین مواد قوانین هر قوماندان بخوبی میتواند که بدستگیری

کامیاب شود و اگر از جدیت و فعالیت خود کار بگیرد نام یک نفر دزد و شریر باقی نمی ماند که  خود

پریشانی که در قندهار از دست اشرار مالحظه شده بود تمام بواسطۀ عدم تعمیل این  ....گرفتار نشود

او را که غند مشر ثانی است به محمداکبر خان قوماندان را گوش تابی خفیفی داده رتبۀ . اصول بود

و این وقت به محمد اکبر خان که بحضور در مرتبۀ تحتانی میدان برندۀ ]کندکمشری تنزیل میدهم 

سرکاتب . یخن خود را خودت بکش و برو بجای اولین خود بنشین ستارۀ[ سالمخانه استاده بود گفت

 .ر را پنج سال محبوس نمودممدیر توقیف خانۀ قندها. قوماندان کوتوالی را موقوف می کنم

 بست خرقۀ شریف :

و دیگر محرمات شرعی را در قندهار ازین امر دیدم که ظالمان و یک علت بزرگ دزدی و آدم کشی 

جنایت کاران به خرقۀ شریف که یک مقام بسیار مقدس و متبرک است پناه می بردند و هر وقتی که 

نانچه در موقعیکه بقندهار آمدم ضرور آن قاتل های یافتند باز از آنجا فرار میکردند ، چ فرصت می

بدبختی را که مرتکب خون ناحق شده بودند و از خوف باز خواست حکومت در خرقۀ شریف پناه 

از برای خدا این چه دین و آئین است که . برده بودند اگر در خرقه می بودند می کشتم، فرار کردند

الحین و پرهیز گاران قرار دهند و در ان عبادت کنند و بنام خرقۀ شریفۀ نبویه را بجای اینکه  مقام ص

آن برای اعاشه و زندگانی فقراء و مساکین و ایتام خویش چنده جمع آوری کنند و آن مقام را وسیلۀ 

. جای خونی و دزد و فساد پیشه و اشرار قرار همی دهند  ،مغفرت و مرحمت خداوندی تصور کنند

مطهره ازبین خود نفاق و کینه و حسد را دور کنید و باهمدیگر بشرف می باید که بحرمت این خرقۀ 

آن دست اخوت و محبت را دراز کنید و در اوقات محاربه این خرقۀ پاکیزه را با علم مبارک کشیده 

بیک جوش و خروش اسالمیانه جانهای تان را در حفاظت عزت و شرافت آن فدا کنید و دشمن را 

ش بعقب بنشانید نه اینکه اشرار نابکار و جنایت کاران خونخواری را در ان بوسیلۀ آن در مقاصد ناپاک

ل و ناموس ملت عزیز تان وظیفۀ بپذیرید که روز در آنجا ملنگی بنمایند و به شب آمده بجان و ما

همین یحیی خان ملعون را که به کیفر کردارش رسانیدم همۀ شما خبردارید که . لنگی را ایفاء نمایندپ

ارتکاب عملیات سنگین وکار روائی های خونین به خرقۀ شریف پناه گزین شده همین که موقع بعد از 

و دانست که حاالکسی غرضدار و مزاحم او نمی شود از خرقۀ مبارکه برآمده شروع  دیدرا مساعد

بکار های  کرد که حاجت بیان را ندارد خوب است اگر حاالمن مالهای خرقۀ شریف را محکم گرفته 
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که بموجب کدام دلیل اوال  یحیی را به خرقۀ شریف گذاشتند و باز چرا  واگذار شدند که برآمد  بپرسم

 چه خواهند گفت؟

چون این بست خرقۀ شریف خالف شریعت بود موجبات نارامی و اخالل امنیت شما را تولید : خیر

ود خانۀ کعبه و میکرد من هم او را قرار حکم خدا و رسول نارواپنداشته موقوف کردم زیرا که خ

خوابگاه حضرت نبویه را هم شریعت مأمن و ملجای اشرار ، قرار نداده است و در همان مقامات 

متبرکه هم بازخواست حقوق هللا و حقوق العباد میشود پس من چطور عمارت آن خرقۀ نبویه را که 

ناه گاه اشرار و فاسقین من امر اقامۀ حدود هللا و اعطای حقوق العباد را داده است  پبصاحب آن خرقه 

اگر کسی بعد ازین به خرقۀ شریف بعد ازارتکاب کدام جنایت رفته بود ضرور او . قبول کرده میتوانم

را دستگیر میکنم وبطور عادالنه هرچه که شرع شریف  بران حکم کند او را مجازات میدهم البته اگر 

ت شخصی من به خرقۀ شریفه پناه کسی در موقع خواستن پول و پیسه خودم و یا در دیگر معامال

من اینچنین اشخاص را فی الحال  می بخشم و نمی خواهم که خرقۀ مبارکه را باین  ،گزین شود

البته حق شما و حق خدا . عظمت  و بزرگی که دارد در همچه معامالت جزئی پناه گاه خود قرار دهد

خاص بی وجدان که خدا و رسول ازین را گاهی نمی توانم که بواسطۀ خرقۀ مطهره برای این چنین اش

نی ضرور او را بندی  .بخشم و یا از مجازات آنها صرف نظر کنمرکات آنها از اوشان آزرده است بح

. میکنم و همان معامله را باوشان کردنی هستم که صاحب همین خرقۀ مطهره درباره آنها فرموده باشد

 ودند البته که جزای آن را سخت خواهند دید؟اگر مالها بعد ازین اشرار را در آنجا جای داده ب

این مقام متبرک برای اشرار و مجرمین پناه »امر دادم که بدروازۀ خرقۀ شریفه بخط جلی بنویسند که 

زیرا این محل جای توبه و محل استغفار و تبرک است وهللا رفتن اشخاصی که « گاه شده نمی تواند

خرقۀ شریف یک نوع هتک عزت و شرافت آن موضع خالف امر خدا و رسول را کرده باشند به 

چون جای قوماندانی کوتوالی شما خوب نبود برای او مقامی . متبرک بوده و یک رقم دیده دلیری است

 .را که به محکمه مشهور است دادم و بدانجا او را تبدیل کردم

مهلت ی سستی و قاضی مرافعۀ شما را چون در ایفای وظائف خود غفلت و در فیصلۀ دعاوقاضی : 

او خود را وصی هم . جای که خود یک شخص قاضی باشد نباید که وصی شود نموده بود و بیک

هنمائی میکرد و به انها دالئل رمقرر داشته بود و در بعض دعوی و فیصله ها برای شهدا و مدعی را 

 را ه بعض اشراربلک ،را نشان میداد و عالوه بران نه تنها با دزد و داره و اهل فساد سروکار داشت

نگه میداشت و یک زمین دولت را هم به غبن فاحش برای خود خریداری کرده و شش هزار نیز 

گرفته حیف و میل نموده است، از قضا موقوف کردم و زمین او را واپس گرفتم و  را روپیه حکومت

او را با خود بکابل می باقیات را از وی بهمراه جریمه می ستانم و وصایت او را لغو ساختم و خود 

مال محمد عثمان خان قاضی سابقۀ ابتدائیه شما را به سبب غفلتی که در کار خود کرده بود . برم 

یک فیصلۀ غلط او که خودم بچشم خود آنرا  قاضی کدنی را هم بواسطۀ. پانزده روز حبس کردم

 (۳6۳-۳61ص،ص2 بخشسلطنت امان هللا شاه، ) .مالحظه کرده ام از قضا عزل کردم
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یک مسئلۀ دیگری که موجب پریشانی شما و مخل امنیت اینجا بوده همانا وجود چند نفر خوانین 

خائن شما بوده که بهمراه خود چند نفر دزد ها را نگهداشته شب و روز در نارامی و پریشان  حالی 

کشتم و  شما میکوشیدند اینک محض آسوده حالی و آرامی شما چندی از آنها را مانند یحیی خان

بعضی را با خود بکابل می برم زیرا که نسبت بهمه کس نزد خودم شما طبقۀ  عاجز ملتم شیرین و 

عزیز میباشید و حکومت من به خان و ملک و دیگر صاحبان نفوذ اهمیت نمی دهد خودم فقط اول 

بودید ما خدا و دین اسالمی خود را می شناسم و باز رعیت خود را می شناسم و بس. اگر شما آرام 

 آرام و آسوده خاطریم و اگر شما نارام باشید بالبه پس آنها.

برای بعض از ان خوانین که درین مراتبه نه کشته شدند و نه بکابل روانه میشوند چنان امر دادم که 

اگر یکی از مالزمین و متعلقین و آدم های شان به دزدی و دهاره دستگیر و یا شناخته شدند دفعۀ اول 

پیه الی وادار او عالوه بر مجازاتی که آدم های شان از طرف حکومتی می بینند از دوصد رخان و ب

چند  پیه جزای نقدی و یا از دوماه الی سه سال حبس شود. در مرتبۀ دوم خان حبس میشود.وپنجصد ر

را نظربند با خان خائن را که موجبات پریشانی ودربدری تانرا تولید میکردند کشتم و چندی از آنها 

 (۳70همانجا،ص)خود می برم و برای اشخاص باقیماندۀ آنها این طور قیود سخت را مقرر داشتم.

اشخاصی که دزد و فساد پیشه باشند برای یک دقیقه آنها را مهلت نمی دهم و بهر ذریعه که  .....

 ممکن باشد آنها را بکیفر کردار میرسانم.

 ی بود برگوسفندانستمگار   ـدانرحـم برپلنگ تیزدنـت

نی ضرور باید دزد مجازات به بیند و اشرار با رسن و دار آشنا باشند و خائنین را دستگیر و قوانین 

موضوعۀ حکومت را بصورت قطعی در معرض اجراء گذارده شود .لیکن گمان می کنم که نائب 

ار های شان خوب الحکومه صاحب ازین تعریض و اخطاری که من بدوشان داده ام در آینده تمام ک

بعد ازین  (۳71ص،ص2 بخشسلطنت امان هللا شاه، ) خواهد شد و نسبت بدیگران بسیار پیش خواهند رفت .

و کسبه و اهل کار  اه ندهفشویق و دلگرمی باکه شما اسباب ت بیانات اعلیحضرت گفت : ضرور باید

گران و اهل کار افغانستان چون و بدانید که تمام کار دیخود را جهت زیادت پیدا وار  مملکت خود بکن

حتی اگر خودم برای  .برای ملک و ملت خود خدمت می کنند در خور اعزاز و احترام میباشند

افغانستان جاروکشی بنمایم همین جاروکشی را چون برای مملکت و ملت خویش مینمایم  فخر خود 

آن چون از وطن تان است وجود تان کمی سخت و درشت آید با درشتی  میدانم.اگر تکه های وطنی بر

بسازید و درین مورد فقط متابعت شخص مرا بنمائید که بجز از کرباس و دیگر پیدا وار افغانستان 

چیزی را استعمال نمی کنم . هر قدر ممکن باشد کرباس و کوسی و دیگر محصوالت قندهار را  

 خود تان است.ترقی بدهید که خیر وبهبود شما در همین کثرت و زیادت پیداوار مملکت 

 پایان
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