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

  
 2021/ 1/12ی                                                                  اکادمیسین سیستانکاندی 

 

 قانون ،نوشته شاه امان هللا تیحاکم

 
 تیحاکمقندهار نوشته شده " تیوال شیدرباره امور تفت یکه بقلم شاه امان هللا غاز یکتاب نینخست

شده بود وباالخره محقق کشور  ابیآن نا ینسخه ها ی" نام دارد که بعد از چاپ در عهد امانقانون

 الدر س قاتیو تعل حیمقدمه و تصح کیوبا نوشتن  ابیازآنرا دست یینسخه  عیهللا  رف بیحب

 ش دوباره به نشر رساند.1۳۷۸

 تیکه در کشور حاکم خواستیم ادیامان هللا خان با خلوص ز:» سدینو یدر مقدمه خود م عیرف یآقا

کشور به شکل کتاب  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع یابعاد زندگ تمام یلذا برا د،یقانون به وجود آ

را وقتاً  هانظامنامه  نکهینظامنامه ها عالوه برا ریو تکث میتعم ینظامنامه ها را بوجود آورد. برا

کرد و در  سیتأس( 1۹21ش )1۳00منظور درسال  نی"روزنامه ابالغ" را به هم کرد،یفوقتاً نشر م

شهر کابل  نیآنرا در مناطق مختلف و مع یو نسخه ها کردیو نظامنامه ها را نشر م نیآن قوان

از  شیها ب هینشر نیاستفاده از نکهیا یرا بخوانند. برا دیجد نیتا مردم قوان ختندیآو یها م واریبرد

را  یروزنامه عاجز بودند، اشخاص نیاز خواندن متن ا کهیکسان یعامتر و ساده تر گردد، برا شیپ

و نظامنامه ها را  نیمردم قوان یهفته درمحالت مختلف شهر برا نیمقرر کرد تا در اوقات مع

 .«ندیفزایآنان ب یبا خبر سازند و بر آگاه نیقوان اتیکنند  و مردم را از محتو حیبخوانند و تشر

 کی تیودرا تیبه مردم وکفا ،عشقی،وطندوستیندارید یایکتاب شاهدگو نیا:» دیگویم عیرف استاد

 انگریکتاب نما نیامان هللا خان است. ا حضرتیاعل یعنی یمل میزع کی یزمامدار ومظهر آرمانها

 یما م ی. وبرااندینما یرا در راه انکشاف متوازن کشور م یبوده ونظر و یو یمل  قیدرک عم

 اتینظر یامت اسالم یاسیواستقالل س یاستحکام مل ات،یانکشاف وال  یکه جناب شان برا اندیانم

 خواستهیم ی[را به شکلاتی]وال یمعتدل، معقول، متوازن وباهم متنانسب داشته است. انکشاف منطقو

 یاسیاستقالل س واریخشت پخته در د ثیرا به ح یواستحکام مل را بوجود آورد یکه استحکام مل

 «به بکار برده است. یاسالم یکشورها
 

اداره  کیبه علت فقدان    یمتماد انیرا که سال افغانستانجامعه امان هللا خان تالش داشت تا  شاه

چار بود،از ودسر یواقتصاد یاجتماع بیبه انواع مصا یوحقوق یقضائ یونهادها نیقوانونبود  سالم،

قوۀ ارکان سه  یها هیکه برپا یوقانون یدولت مل کیآن  ینجات بدهد وبجا یبدبخت ۀورط

دولت  لیشکاو از آغاز تهدف  نیتحقق  ا ی. برادینما جادی( استوار باشد اهیوقضائ هینیه،تقنی)اجرائ

مختلف شئون  یو نظامنامه ها در عرصه ها نیتعداد  قوان کی نیدست به تدو خواهان مشروطه

دولت  ینظامنامه اساس» یقانون اساس بیوتصو نیزد وعالوه برتدو یو حقوق یواقتصاد یاجتماع

بنام نظامنامه  مشروطه  در پنج سال اول حکومت  گریپنجاه قانون نامه د بیش از «افغانستان هیعل
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نفوس  ۀتذکر ،نظامنامهیملک نیمامور یجرگه،نظامنامه استعفا هی: نظامنامه مجلس لو لیاز قب

 ،یفروش امالک دولت ،نظامنامهیعموم جهیبود ت،نظامنامهیوحصول پاسپورت  و قانون تابع

،نظامنامه   یملک التیتشک ،نظامنامهیعموم یجزا نامهنظام ،ینظامنامه محصول مواش

دولت،نظامنامه   عینظامنامه صنا رات،یتعم نظامنامه ه،یمحاسبه  ماض هیمه تصفاخذگمرکات، نظامنا

 ن،نظامنامهیمطبوعات، نظامنامه ناقل ،نظامنامهینریوانج یفن ماتیوزارت معارف، نظامنامه تعل

 ۷۷مجموع آنها را تا عیهللا رف بیحب یزد که آقانظامنامه ها ره یوغ ن،یوتقاعد ومامور عیترف

 نظامنامه برشمرده است.

. ناگفته شنیدیم درکابل عیاستاد رف یاز سورا  یعهدامان یمجموعه نظامنامه هاخبر چاپ  سال گذشته

نوشته اند مستقلی  رساله  یعهدامان ینظامنامه ها ۀدربار زیکاظم ن دعبدهللایکه داکتر س دگذشتینبا

شان  تمقاال فیبه ارش تواندیبه نشر سپرده اند که خواننده عالقمند م نیودرپورتال افغان جرمن آنال

 برند. ضیرجوع کرده از آن ف نیدر آفغان جرمن آنال

 

 دستیرو زیرا ن ییقانون پروگرام ها قیتطب ینظارت از چگونگ یبرا»: شاه دیافزا یم عیاستاد رف

 رفتند،یم شیتفت یها ئتیها ه یو نائب الحکومگ اتیگرفته بود که تحت نظر شخص شاه به وال

 و کردندیو کنترول م شیو نظامنامه ها تفت نیو کارکنان دولت را در چوکات قوان نیمامور یکارها

شاه  ی. گاه گاهکردیو شاه آنرا به دقت مالحظه م داشتندیم میگزارش کارشان را بحضور شاه تقد

صادق را  نیمورنمود و درآن ما یکامل مجلس عام دائر م یو بعد از علم آور دیدیشخصاً دفاتر را م

 .«کردیمتخلف و استفاده جو را مجازات م نیمکافات و مامور

 یها ئتیکشور با ه یو جنوب شرق یشرق ،یمرکز ،یشمال اتیامان هللا خان به وال حضرتیاعل 

و  دیمربوطه در جرا یو گزارشها یبررس انیسفر ها را انجام داده که جر نیخود شخصاً چن یتیمع

و پنج روزه به  یسفرس کیش  1۳0۴سفرها درسال  نیهم ه  کتب آنوقت نشر شده اند. شاه به سلسل

از ادارات  کیخود را ازهر یبررس انینمود که جر شیبدقت تفت تیو از امور آن وال ارکردقنده

قانون" درج ونشر کرده  تیدر کتاب "حاکم لیازجمله امور معارف آنجا به تفص تیمختلف آن وال

 ست. ا

 از گزارش شاه : ینکات

 یو نظام یو ماموران ملک رانیمد نان،ی، در جمع وزرا، مع1۳0۴قوس  ۴ خیهللا  در تار امان شاه

 نمود.  هیاز سفرش را ارا یدر قصر دلکشا گزارش کامل

ام، چون ناخوش بودم تا حال  که آمده شودیهفته م کیاز قندهار اگرچه »گزارش دادکه: شاه

سفر چند روزه  نیاز معلومات ا یقدر کیکه  خواهم ی. مدیمعافم کن نمیه شما را ببام ک نتوانسته

 یاگفتار من بر نیکه در آنجا اجرا شده است بشما معلومات بدهم بلکه از یقندهار خود، و از کارها

 .شود یدرس عبرت داده م کی باشند یدر اطراف افغانستان م کهیاشخاص یو برا حتیشما نص

امروز  یبه استقبال من آمده بودند، اگرچه در تعداد نفر ینفر اریبه قندهار داخل شدم بس کهیروز

 الیکه به فکر و خ توانم یم ام دهیرا د یها تیجمع شتریخودم چون ب کنیل کندیمردم مبالغه م یاریبس
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 تیجمع که تعداد توانم یرا بکنم. گفته م قیخال یازدحامات و انبوه نیامثال ا یدرست نیخود تخم

به اندازه   دندیمرا د ینفر نیا کهیو پنج هزار نفوس بوده است وقت یس یال یس انیآنروزه در م

که من به  دیدانیمتاثر ساختند. م یلیالعاده خود را بمن نشانداده که مرا خ فوق یمحبت و گرمجوش

 یو نه به قبح کس شحالخو یندارم و نه به مدح کس یچندان پابند اتیو رسم ها ییرایپذ نیامثال ا

 .پرورانم یملت محبوبم را بدل م یو تعال اتیفقط عشق ترق دهمیم یتیاهم

اطفال خود را به مکتب داخل کرده بودند و باز توجه به رفتن آنها به مکاتب نه نموده  کهیاشخاص

 لیدالکرده و به  یشانرا خارج کرده بودند، بحضور خود خواسته و با آنها نطق یها بچه ایبودند، و 

و  اورندیبشان دانانده امر کردم که مجدداً فرزندان خود را بمکاتب  یخطا نیمعقول اوشانرا از

خودها اعتراف  یغلط نیبد زینمودم. آنها ن مهیجر هیهر واحد آنها را محض تنب هیعالوتا پنچ پنچ روپ

و مرتبه  اول  کردند یخود را بمکتب آوردند و اگر اظهار تاسف نم یها بچه یکرده بصورت فور

 .شد ی. البته که از اوشان سخت بازخواست مبود ینم

که انعامات را  دیخود حاضر بودند البته به اخبار خوانده باش میطلبه  که داخل مکاتب و به تعل یبرا

به تعداد هفتصد نفر  حدهیافزوده امر کردم که عل زیکه سزاوار بودند دادم و در تعداد مکاتب قندهار ن

گر بران افزوده یهشتصد نفر طلبه د یصد ال دارد از شش یاکنون شهر قندهار منظور هکیا طلبه

 شود. 

ً کمتر  شانیدر مکتب اهل هنود رفتم تعداد طلبه ا  یکه هندوها رایو آن علت دارد ز افتمیرا نسبتا

فر دو ن ای کیچنانچه که سال گذشته کدام سرمعلم  میقندهار را ما از دست خود از مکاتب رم داد

 دیو با ستینبزور دادن پول  یکه مسلمان میگفت شتریما چنانچه پ یهندوبچه را بزور مسلمان کرده؛ ن

و  میاوریکار ن ینه کرده اسباب تنفر آنها را رو اریوضع را اخت طور نیمملکت خود، ا یما با هندوها

ماندن  شدن و هندو  امر را ندارند که به مسلمان نیحق ا چیبه ه میمکتب بجز دادن تعل ریمعلم و مد

 یاسالم حید پاک و اوامر صحیخود از عقا یو رضا لیداشته باشد اگر آنها به م یآنها غرض و کار

 مانیرفته ا یبلکه به محکمه به نزد قاض ین میکه بزور تعل دیپس با شوند، یمتاثر شده مسلمان م

 .اورندیب

که ما و شما مراعات خاطر  دیبا یم باشند،یم فیضع اریجز بس کیانستان که اهل هنود در افغ دیدانیم

صورت اوشان را از خود خفه  چیو به ه میبده یو به آنها دلدار میبکن میآنها را به هر طور که بتوان

 .مینساز ریو دلگ

 که یکه در افغانستان سکونت دارد و از هر فرقه که باشد و هر کار و هر صنعت و خدمت یهرکس

مملکت  یافغانها نیرا در ب یافتراق ای ازینوع امت کی چی. و خودم هشوند یبکند تماماً افغان گفته م

 .دانمیقرآن م رویو پ یگو را مسلمان و کلمه یو سن عهی. شنمیب یخود مناسب نم

نماز جمعه  یاز خطبه ها یکیاقوام کشور نفرت داشت ودر  انیونفاق م ضیامان هللا  ازتبع شاه 

هندو ، هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه :» درقندهار بصراحت گفت

 ( 2ص وند،یامان هللا شاه،  چاپ انتشارات م یغاز ی،سفرهای)پوپلزائ «یک ملت هستیم و آنهم افغان!
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با اسم گذر  هییتمام مکاتب بنام مکاتب ابتدا ندهیسابقه موقوف و آ یامر کردم که نامهامی افزاید: شاه 

 یدر همان مکتب که پهلو قیهر مکتب بدون تفر کیو نزد بیقر یها شوند و بچه ادیو محل خود 

ً تعل ی خانه هندو و مسلمان پهلو به پهلو نشسته  یعموم ماتیو در تعل رندیبگ میاوست آمده مجموعا

 ادیخود را  دیو عقا اتینید حدهیو مسلمانها عل حدهیهندوها عل اتینید میبخوانند البته در وقت تعل رسد

در اتحاد و  میبلکه تا بتوان م،ینداریملت خود ب انیکه از حاال تخم نفاق و تفرقه را درم دیکنند ما را نبا

سابقه مکاتب هم اگرچه چندان بد نبود اما چون حاال تعداد  یهای. جامیشان بکوش یاتفاق و گرمجوش

کردم تا طلبه در آن درس  صیمکاتب تخص یدرجه دوم قندهار را از برا ییهایطلبه افزوده شد جا

 بخوانند.

 یکرده اگرچه بعض یخوب یشخص درست و کارها کیکه  دیشناس یمعارف قندهار را م ریمد

چون خدماتش خوب و  ر،ی.... بهر تقددهیآن نرس قتیبه حق ایسر زده بود و  یاز و یجزو یزهایچ

خود  ینتوانستم برا دهیاز او د یزیهم چ شیبود و در تفت دهیوشش ورزقندهار ک یدر امور عرفان

 نیشش نفر معلم ینشان ستور درجه دوم و به دو نفر سرمعلم درجه سوم ستور و برا فمعار ریمد

 سه ماهه تنخواه بصورت بخشش داده شد. گرید

 تجار قندهار بر سوداگر یپرور و معارف یخواه یرهگذر ترق نیاز ا ایگو ندیگو یمن تکرار م به

جلب کرد که  شتریمرا به خود ب تیاند و موجبات محبت و خلوص سبقت را ربوده یکابل گو یها

 دهیمال د هیاز پنج هزار روپ شتریشان ب یدوکانها نیتر یکه در اعل یثروت یو ب یبضاعت باوجود کم

گفت  کیبدون  باشند،یم یخال ومالعم یآنها عل یاعل یاسباب کارآمد دکانها اریاز بس یو حت شود ینم

شان اعانه معارف را قبولدار شدند  بر محصوالت هیروپ کی صدیو شنود و مذاکره به محض اظهار ف

اد امور یمعارف و ازد یترق یوسعت تجارت و کثرت ثروت تا حال برا نیکابل باوجود ا یو تاجرها

 اند! کرده نه یانیاقدام شا کی چیه شیمملکت خو یعرفان

علم است  نیرفتن و نقصان را ندارد هم یشدن و بدزد گم شهیاند چیو ه ماند یم یباق کهیزیتنها چ 

ملت را به نظر  کی کهیزیعلم است، چ افتد یبکار م یویو دن ینیسعادت د یبرا کهیزیو عرفان چ

 ملت را کی قتایکه حق یزیعلم است چ نیهم دهدیدوست و دشمن به وقار و صاحب اعتبار نشان م

 علم است. سازد یم یترق با

 تشیکشور و جد یو تعال شرفتیبه پ یشاه مترق نیبه افکار بلند و عشق ا توان یاز گزارش فوق  م 

 مردم افغانستان( یهمبستگ تیگزارش  از سا صیتلخ.«)برد یدر اداره امور پ

 یکالن ساالن م سیدرمنطقه است که شخصا به ت یدرکشور ما وکشور ها یشاه نیامان هللا اول شاه

کالن سال را قادر  کیوضع کرده بود که در مدت ده ساعت   یسواد آموز دیجد ستمیپرداخت و س

 .کردیبه خواندن ونوشتن م

که  ستین یاو کس»شاه امان هللا نوشته شده  ۀ" درباررانیو یها ای"کابل شهر رو سبوکیف ۀبرگ در

از  ایبدهد و  یها او را لقب و مقام  قهرمان یو دار تشنج ها و خانه جنگ ریبرخاسته از گ یمهره ها

گر عدالت  زنبرد استعمار است. او اغا یاستقالل است. او غاز یاو بان رد،یالقاب را بگ نیاو ا

است . پشت پا زننده تاج و تخت است. آغاز گر مبارزه  تیو مدن شرفتیگر پ جادیاست. ا یاجتماع
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

است از رگ  یاریکه تابو شکن است. هنجار شکن است. ع ستیست. مرد منورخود ا لیاز فام

تو  یجا انرا کرد ،مرد فرزانه کشور امان افغان افتخار افغانست شانهیدرو یشاهانه که انتخاب زندگ

 (december2- 2016.«)  جاودان است شهیروشنفکر وطن دوست و عدالتخواه هم یدر قلب انسان ها

مردم  ینسبت به تعال نینبود، او که عشق آتش یاز اشتباه خال گریته مثل هرانسان دهللا الب امان شاه

را  یبزرگ یها هم از او سرزد، اما ارزش یدرکشور اشتباهات عیسر راتییخود داشت، در آوردن تغ

 م. یا  افتهیبصورت کامل به آنها دست ن یسال هنوز در موارد102نهاد که با گذشت  انیبن

 قیاز عال قیدق  یشرح( 2۴۴-2۴2قانون)صفحات  تیرحاکمیاخ یبرگها در عیاستاد رف

اسد سال 2۹شاه امان هللا را بدست نشر سپرده است. وتذکر رفته که  درشماره  یرفتار اتیوخصوص

است.ودرادامه آن فهرست   دهیاز کابل"طبع گرد یامان افغان تحت عنوان "مکتوب 1۳02

 شده است. مهیمض ینظامنامه عهدامان۷۷

  2021/ 11/ 1۵ انیپا
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