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  5 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له رالي، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١١ / ١٠                                                               کانديد اکادميسين سيستانی 

  

   آغازگرديدامانی، با قطع معاشات نسبی عدالت
  

خاطر  برتخت سلطنت تکيه ميزد، به ی که وقتی شاه جديده درافغانستان،از قديم  معمول بود
خت نشينی شاه محفلی برگزارميشد ودرآن يک تعداد از رجال از توخوشنودی ی حالابراز خوش

 شاه اننزديکمخلصان ودوستان ووبزرگان لشکری وکشوری و
 کننده از اميدواراشتراک ميکردند و با بيان سخنان وصف آميز و

  .رونق می بخشيدندشاه نو، محفل را گوارا و 

اه ش رسمی مناسبت جلوسه بش، 1297درشب دھم حوت  
 که در آن تمام برگذارشدشاھی کابل در ارگ محفلی  امان 8

عليه  قيام رجال ملکی ونظامی ودوستان وھمکارانی که او را در
درختم  .کاکايش حمايت وھمراھی کرده بودند اشتراک داشتند

حکومت در دربار، مشی ين به حاضرکرد ونطقی محفل، شاه 
مدار که تحقق عدالت باشد،از مھمترين وظايف يک زماخود را 

شمرد و توضيح کرد که خدمت به مردم بجز صداقت در اجرای 
 با کمال صداقت ن است و ھمه بايد وظايف خود را وظايف ناممک

وراستی انجام دھند، زيرا با ھمه شناخت ودوستی ھای که با 
ھريکی از حضاردارد، وقتی  مساله عدالت در ميان باشد 

  :خنان شاه امان 8،رعايت حال ھيچ کسی را نخواھد کرد،اينک س

مقربان من در دوره ھای طفلی، شباب و جوانی ام تا امروز !  عزيزانم عساکر واھل دربار"
زيرا  وقتی که من بصداقت خدمت کنم، ھر فرد . بسيار بودند و حال ھم بحمد- تعالی بسيار اند

اين جمعيت اعتماد و فدائيان من که من فدائی آنھا ھستم، در . افغانستان دوست صديق من است
بيشتر بصورت متقابل موجود است چرا که اتحاد و اتفاق کامل وجود دارد و مرا معتمد اول خود می 

  .شناسند

و کسانی از شما که از سنين طفوليت با من رفاقت و خصوصيت دارند، ميدانيد در نزد من 
کار و خيا;ت اين خدمتگار باين معنی که آنھا از اف. مقام و منزلت ايشان از چه لحاظ بيشتر است

و اين قرابت . افغانستان پوره مطلع اند و آرزوھای مرا بيشتر و بيشتر از ديگران در پيش می برند
و صميميت مراد از ايفاء خدمت با صداقت به مملکت معظمۀ اس@ميۀ افغانيه است که ميخواھم ازين 

راه راستين ھمان . ن استفاده کنمخصوصيت ھا و قرابت ھا برای خدمات وطن مقدس مان افغانستا
  . برای يک زمامدار بھتر از عدالت کاری نيستفرموده است و ) ج(است که خداوند 

و بعد ازين ساعت اگر در مراتب رسيمۀ شما تفاوت ھای ظاھری بم@حظه برسد، مايوس 
 که زمام و شما ملت. زيرا که بزرگترين مراتب و مناصب بسر رساندن درجات اعتماد است. نباشيد

مھام مملکت اس@ميۀ افغانيه را بکف اختيار اين خدمتگار سپرديد، چون مسئول حقوق خلق - 
ن صورت که آشناخته شدم فکر و نظر من از قبول اين بارگران سلطنت وسعت ديگر پيدا کرد که در 

ھم لحاظ و مراعات نخوااگر کمترين ضعف حرکتی از جانب يکی از ھمکاران من بظھور برسد 



  
 

 

  5تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-hanafg@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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 و لھذا امور نظامی و ملکی را بھر وسيله ئی . چرا که قانون شريعت و سلطنت نمی گذارد،توانست
  .که صورت اجراء آنرا بھتر سنجيده بتوانم می سپارم

اين اعتماد من بھرفرد شما بھترين و عاليترين درجات ،و چون من يک سرباز فدا کارم 
الی جلت عظمته التجاء و تمنا دارم که بعمر و  و از حضرت باری تع.مناصب نظامی و ملکی است

صحت ھر يک شما برادران صاحب قلم و شمشيرکه دست اتحاد خدمت از ساعت اول جلوس سلطنتم 
داده ايد بيفزايد تا مطابق  برضاء پاک پروردگار عالميان جل علی شانه العزيز و بروفق آرزوی 

 و ھستم، از ھر فرد شما اين است که برای خالصانۀ من که خدمتگار فدايی دين و وطن شما بودم
انجام خدمات باصداقت اين وطن مقدس ھميشه کمر ھمت بسته موجبات سرافرازی مرا که بشما 

و کار ھای عاجلی را که در مرور اين ھفت شب و روز با يک جديت فوق . اعتماد دارم حاصل نمائيد
 وکسی .فغانستان را نسبت بخود زياد تر ساختيدالعاده انجام داده ايد اعتماد و اطمينان مرا و ملت ا

که در اين مرحلۀ حساس بامن دست عھد و ھمراھی داده است، باور دارم که از ذريت اين اشخاص 
فداکار ع@مت وفا داری و فداکاری برای ملت و مملکت فخيمۀ نجيبۀاس@ميۀ افغانيه ابراز خواھد 

دران ھمدست و ھمفکر خود مکرر خطاب می کنم که ولذا از بدايت حال اين سلطنت بشما برا. گشت
 .  بشما ھمکاران فدايی دولت و وطن اعتماد ھر نوع صداقت دارماز اين ساعات اولين تا روزمرگ

وشما عين ھمين درجۀ صدق و اخ@ص مرا بتمامی افراد پير و برنای اين مملکت اس@ميۀ افغانيه 
دانای توانا بلند داريد تا ھمۀ ما و شما در برابر برسانيد و دست دعا ببارگاه حضرت آفريد گار 

1."خدمات مرجوعۀ محوله کامياب و سرافراز و نيکنام باشيم
  

  

  : از مطبخ شاھیطعام و جيره قطع معاشات نسبی

دريک جامعه عقب مانده  وسنتی که مناسبات خانخانی و روابط قومی وخويشاوندی، ستون پايه 
 يکی ازمشکل ترين وسخت ترين ، عدالت اجتماعیتطبيقاخت، سلطنتی را می سمطلقۀ ھای نظام 

دست زدن به چنين امری بدون . کارھای بود که  رژيم نوپای امانی ميخواست دست به تحقق آن بزند
حکومت خود را  معھذا. ترديد، نارضايتی وشکايت بزرگان قومی ورؤسای قبايل را در پی داشت

در برابرامتيازات   قومی وقبيلوی نکند، وبخاطر خير عمومی،مکلف ميديد تاعدالت را فدای مناسبات 
 حقوق مساوی ، بايستد و سعی نمايد به  مردم بفھماند که درحکومت امانی ھمگی ازآورعده يی زور

 در 99تخمين اما فھماندن يک جامعه نا آگاه که .  نيستبرخوردار اند وھيچکس را برديگری امتياز
  . ھيچگونه آگاھی نداشتند، کارمشکلی بودحکومت وجايب  وخود قوق از ح صد آن بی سواد بودند و

برای رژيمی که در نظرداشت بH معطلی موضوع استقHل کشور را با ابرقدرت انگليس 
مطرح کند و درصورت عدم حصول مرام از راه سياسی، به جنگ توسل جويد،و آنگاه به حمايت 

 سران قومی و رؤسای قبايل را از دنمی باييرسيد که به نظر منيروھای قومی سخت نياز ديده ميشد، 
Hبی عدالت خواھانه را خود ناراض کند، با وجود اين ھمه خطرات، امان 8 خان  نخستين اقدامات انق

   .منسوب بود، آغاز نمودطايفه  محمدزائی که سلطنت به آن از طايفه 

 معاشات نسبی ل بقدرت رسيدن خود،در ھفته ھای اوعدالت اجتماعی،در راستای امان 8 شاه 
خانواده ھای محمدزائی وھمچنان جيرۀ طعام از مطبخ شاھانه به خانه ھای برخی ازسرداران بشمول 

  .کاکايش سردار محمدعمرخان را قطع نمود

اميرعبدالرحمن خان، برای افراد « :مؤلف کتاب سلطنت امان 8 شا، مرحوم پوپلزای مينويسد
ه سنين عمرشان از دوازده بيشتر می بود، اعم از زن ومرد در سال سه صد خاندان محمدزائی ک

                                            
1
  97ل مجدد افغانستان،بخش اول، ص پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،وحصول استق�-  



  
 

 

  5تر 3  له:د پاڼو شميره
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 ق مصادر خدماتی 1296 ق و1295روپيۀ پختۀ کابلی معاش نسبی مقرر نمود، ونيز کسانی که در سنه 
شده ويا خسارات ملک ومال ديده بودند، از يکنيم ھزار روپيه تا سه صد روپيۀ پختۀ کابلی در سال مواجب 

مارچ [ش 1297در برج حوت سال . ش معمول بود1297واين اصول تا ماه دلو سال . شتندمقرره دا
ش معاشات نسبی بصورت 1298که از تاريخ اول ماه حمل سال امان 8 خان فرمان داد ]  م1919

 –ق 1337جمادی ا]خر 19[ش 1298واين قانون جديد از تاريخ شنبه اول حمل . عموم قطع گردد
در اين وقت داد وفرياد از بعض خاندانھا بلند شد  وعده يی از ....نافذ گرديد]  م 1919 مارچ 22

سرداران عارض شدند که اين حقوق برای ما بطور اعزازی منظور نگشته وما اين حق را در بدل 
  .خدماتی که کرده ايم مستحق گشته ايم

سناد اکثر شخصيت ھا چون ا. اسناد تصاديق خدمات حاضر شود: اعليحضرت امان 8 شاه فرمود
وبرای عده يی از سرداران که فی الواقع در مراحل . وخانواده ھا حاضر نگرديد، حکم اول انفاذ يافت

مختلف خودشان وپدران شان مصادر خدمات ملکی ونظامی بنفع مملکت افغانستان شده واسناد دست داشت 
عوض مواجب مستمری شان منظور شان ثابت می کرد، حقوق ملی آنھا را از طريق اراضی مکافاتی ب

ميرمحمدعلی خان را وکيل فروش اراضی مقرر فرمود که . وباعطای زمين زراعتی وباغ معاوضه نمود
از طرف پادشاه باشخاص قبالۀ شرعی بدھد، که البته عدۀ محدودی باين امتياز نائل گرديدند واز اکثر سلب 

   2 ».گرديد

از زمان اميرعبدالرحمن خان برای يک تعداد زياد خانوار وابستگان «پوپلزائی می افزايد که 
شده واز مطبخ ارگ طعام طبخ شده جيره  بعض سرخيHن مHزمين مقرب که از سمت ھای دور وارد

می بردند، وبدون آنکه جيره خواران کدام خدمتی به ملت کنند وبمحض خصوصيت خدمت شخصی 
مسافرت اميرعبدالرحمن خان ارتباط پيدا کرده از ساليانی وشناسايی دوره ھای سابق يعنی زمان 

بستنی ھای طعام از طباخ خانه شاھی اخذ وتناول می نمودند، اعليحضرت امان 8 شاه در بدوجلوس 
چون ھزاران نفر باطراف واکناف مملکت بفقر  :خود قطع فرمود واز روی عدالت اسHمی فرمود

رند، بھتر است که ما اين مصارف نان ودسترخوان را برای وفاقه در دشت ھا ودره ھا بسر می ب
چون اين حکم نافذ شد خاندان ھای مفت خور اقوام . مصارف مکاتب وشفاخانه ھا تخصيص بدھيم

واين نتيجۀ مفت خوری وآموخته خوری . سريتی ھا سخت آزرده ومايوس شدند وحرف ھايی می گفتند
   3 ».بود

ميرساند که شاه طرفدارعدالت است وبخاطر عدالت، پروای مردم به اين اقدام شاه ،اين پيام را
نارضايتی اقوام وخانواده سلطنتی را ھم نميکند، پس ھيچکسی نبايد از شاه  توقع لحاظ و مراعايت 

امان 8 خان،با . انه بودشجاعًاين اقدام شاه واقعا يک اقدام .دوستی وقومی وخويشاوندی را داشته باشد
ه را به بدگوئی عليه ن ده ھا ھزارمستمری بگيرمفت خوار زبانبود،ھم خHف شرع  اين کار خود که

ساير مردم افغانستان و تحسين انقHبی زد که يک سلسله اقدامات افزون برآن، شاه  دست .خود بازکرد
  :از اقدامات ذيل آن شاه ترقيخواه نام برد ميتوان ، ازجملهملل را بر انگيخت

يش امير نصر8 خان بود که توانست ظرف کاکاقيام برضد ،امان - خاناولين اقدام انق@بی 
  .نمايدکابل يک ھفته وی را مجبور به استعفا از امارت به نفع دولت 

 اعHم استقHل افغانستان در نخستين سخنرانی اش به شھريان کابل دومين اقدام انق@بی شاه ،
 ،1919فبروری 1297/21وزجمعه ، دوم حوتوعساکرحاضر درميدان نظامی قصرسHمخانه در ر

  .و انتشار اعHميه سلطنت با تعھد به کسب استقHل کشور بود
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رسمی از جلوس خود بسلطنت افغانستان، به ارسال مکتوب  ،سومين اقدام انق@بی شاه 
  .وآمادگی برای عقد معاھدات دوستی واحترام متقابل بود حکومت ھند برتانوی

 اعزام ھيئات فوق العاده معرفی افغانستان مستقل به جھان وآماده بی شاه ،چھارمين اقدام انق@
  . برای  عقد قرارداد ھای دوستی وھمکاری ھای متقابل بطور شفاف بود

او وقتی دريافت که انگليس ھا . به جانب انگليس بودولتيماتوم امين اقدام انق@بی شاه ،پنج
 کابل جلسه ای تدوير نمود که در آن ريل در ارگ اپ13مکتوب اورا جواب نميدھند، به تاريخ 

 بشمول سفيرحکومت ھند برتانوی استراک دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی ونظامی کشور
ًمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کام@ آزاد و «  :داشتند، در سخنرانی خود گفت

مانند ساير دول و قدرتھای جھان ، آزاد است و به ھيچ بعد از اين کشورما، . مستقل اع@ن نمودم 
نيروی ، به اندازه يک سر موی اجازه داده نمی شودکه در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله 

و سپس رو  ».و اگر کسی به چنين امری اقدام نمايد، گردنش را با اين شمشير خواھم زد. نمايد
بلی  ":حترام جواب دادا سفيرانگليس با"!نچه گفتم فھميدیآ ":بجانب سفير انگليس نموده پرسيد

    4 ".فھميدم

با نبرد اعHم جھاد برای استرداد استقHل افغانستان يعنی ، مين اقدام انق@بی شاه امان -شش
با ) ننگرھار،پکتيا، قندھار( جبھه 3استعمار انگليس بود که در آن قوای نظامی محدود افغانستان از 

ودرنتيجه اين جان بازيھا وفداکاری ملت افغان، دشمن وادارشد تا به پای . پرداختندجنگ   به انگليسھا
  .ميزمذاکرات صلح درراولپندی،بنشيند  وسرانجام استقHل افغانستان را برسميت بشناسد

شاه امان 8 خان بعد از جلوس بر تخت کابل، در ظرف اعليحضرت بدين سان ديده ميشود که 
 تمام عرصه ھای سياسی ونظامی، عليه دشمنان خود ومردم افغانستان، پيروز وسرافراز شش ماه در
  .برآمده است

  : خان، در مورد وظيفۀ سلطان عقيده داشت کهامان - 

زيرا ھمين يک شخص بايد . ھيچ مشقتی جگرخراشتر از زمامداری عمومی يک ملت نيست"
و ھمين يک .  نفس براحت بکشند،د ھزار نفوسکه محنت جميع مردم را متحمل شود تا چندين ص

راحت او امنيت . آسايش او آسايش ملت است.نفس بايد شب و روز در قيد انديشه و غم گرفتار باشد
   5 ."مسروريت او ترقی و شوکت دولت است. ملک و آبادی مملکت است

چ شبی قبل از لی مردم افغانستان شب وروز کار ميکرد وھياآسايش وترقی وتعای وبنابرين بر
  .بخانه باز نميگشتاز دفتر کار  بجه شب 12

نقل قول بلند آن شاه مترقی آرزوھای  گرچه زوداست که من از زبان ديگران در باره نيات و
دوره سال بعد از چھل -کنم، اما تا ديرنشده است بايد اين سخنان افغانستان شناس امريکائی را که سی 

  : است گفتهچه خوب  نقل کنم که  ، بيان داشته است،اينجاامانی

توسط يک دسته محدود افغانھای ترقی پسند . امان - خان يک پادشاه وزمامدار منور بود«
او سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را از خواب گران بيدار سازد و از حيطۀ ارتجاع  . حمايت ميشد

او ميخواست .... ايشان وانمود سازدومحافظه کاری بيرون کشد،ويک راه بھتر حيات را برای ھمه 
. يک ملت قوی، متکی به خود وآزاد داشته باشد، ويک دولت مترقی ومعاصراس@می را تشکيل دھد

  6».درعھد او خواب ھايش درست تعبير نشد وصدق پيدا نکرد

                                            
 .٨ زھما، پشاور ص پوھاند دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان،ترجمه-  4

5
  31 پوپلزائی، ھمانن اثر، ص -  

6
  123 ترجمۀ پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،صلودويک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نيمۀ اول قرن بيستم،-  



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-hanafg@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 يک سند تاريخی،با امضای شاه امان هللا برضد فساد اداری
 

زھم سند تاريخی ديگری از دوران پرشکوه  امانی به با«: گزارش ميدھدکه سايت ھمبستگی،

هللا خان اين شاه عادل و وطندوست را به ماموران  امان دست آمده که در آن توجه و برخورد جدی 

 .خطاکار دورانش ميتوان ديد و از آن آموخت

 

ای  با امض١٣٠٢ قوس ١٣شود، فرمان مورخ  اين سند که در آرشيو ملی افغانستان نگھداری می

هللا خان عنوانی وزير عدليه است که از او خواسته است تا معاش دوماھه رئيس ھيئت تميز را به  امان

کرده است کسر و تحويل خزانه » ع�ئم غيرحاضری خود را با امضای خويش محو«خاطر اينکه 

 .نمايد

ديت افغانستان زمانی از فساد و غارتگری وحشتناک پاک خواھد شد که فردی به پاکی و ج

هللا خان زمام امور را بدست گرفته ابتدا کشور را از سلطه بيگانگان خ�ص کند و بعد  امان

  ».  ريزی کند ھايش را بر احساس مسئوليت و دلسوزی در برابر منافع ملی پايه سياست

  )  2016/ 5 /26ويب سايت ھمبستگی، مورخ  (

  پايان

 


