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 27/6/2022                                             کاندید اکادمیسین سیستانی                         

 شاه امان هللا از نا امنی در قندهاروحکایت شکایت 

گزارش تفتیش آن  ش برای تفتیش امور قندهاربه آن والیت سفر نمود و 1304رسال شاه امان هللا د

نوشت. شاه در این کتاب میگوید که « حاکمیت قانون درافغانستان»والیت را بصورت کتابی بنام  

ً به محاکمه ومجازات اشرار  وضع امنیتی در قندهار بحدی خراب بود که مجبور شد شخصا

 که خوانین در آن دست داشتند، بپردازد.وجنایتکاران آن والیت 

 کوتوالی،محکمه وبست خرقه مبارک درقندهار:

ً یروز اول متماد دوسه»شاه درکتاب حاکمیت قانون میگوید:  در خواندن اوراق مخصوص وضبط  ا

و درست و  حیصح تینها دادندیراکه در چند روز بمن م یمشاغلت داشتم، معلومات هیاحواالت خف

که ده سال خودم در  یآنجا بمن معلومات دادند مثل یو اجراآت مرکز اتیوکل اتیاز جزئ یباندازه ا

)حاکمیت  « کنم. یتشکر م اریبس رمیگ یآنها را نم ینامها کهاشخاص  نیاز .قندهار سکونت کرده باشم

 (203انون،صق

بود، علت نا امنی در قندهاررا رواج فساد ورشوت خوری شاه امان هللا بنابر اطالعاتی که بست آورده 

در ادارات کوتوالی ومحاکم قندهاردانسته  وبست خرقۀ قندهارراجای امنی برای مجرمین واشرار 

که در قندهار  یادیز یانتظام یو ب یخراب» تشخیص داد ودر مورد امورعدلیه قندهارمینویسد:

خواب آرام  یبود که کس یبدرجه ا یآدم کشهای ودهاره  یزددبود،  هیتماماً درامور عدل شدیمشاهده م

 یبالکل وجود نداشت حت تیامن .بود کسانیاشرار  یو شکار کردن در قندهار برا ننداشت. آدم کشت

آن روز که  یفردا پس ایکاران آنجا انداخته نتوانست بلکه بفردا  تیبر جنا یرفتن من هم در ابتداء اثر

 را یگناه معصوم یطفل ب کیظالم خدا ناترس  کی نکهیدوسه نفر کشته شد تا ا زین دمیبه قندهار رس

آورد، ازپشت  یاو را بغرض ادخال مکتب م شیکاکا ایو ماماعمر نداشت و  شتریاز ده سال ب هک

من  نیب :گفت  ؟یاقدام کرد انهیحرکت وحش نیکه چرا با میدیپرس یاز و که یوقت....سرحالل کرد

او را امروز  نکهیگشتم تا ا یبچه م نیمن عقب کشتن ا یپسر عناد و خصومت بود و از مدت نیوپدر ا

 ،ن قتلیا یمن هم بهمان روز بعد گذشتن شهود ثبوت شرعکشتم و دل خود را برو سردکردم.  افتهی

 چاپ حبیب هللا رفیع، ،درافغانستان )حاکمیت قانون «شود. یچانمار یرحم را امر دادم که فور یآن قاتل ب

 (220ص

و است شاکی قندهار، ازبی  کفایتی قوماندانی امنیه وفساد ورشوه خوری قاضی محکمه حضرتیاعل

از  یانتظام یو ب یهمه خراب نیا» ومینویسد: مسئولین هردو نهاد را برطرف ومحکوم بزندان نمود

که شرعاَ و قانوناً اجازه داده شده که در مجازات نمودن  رایقندهار بود ز یدست قوماندان سابق کوتوال

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  
 

 

 5تر 2 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 

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

 

نشود. اگر قوماندان سابق کار  اشتو فروگذ قهیو انضباط شوند مضا تیکه موجب اخالل امن یاشخاص

 کیتوانست. قوماندان سابق  یقانون خالص شده نم ۀپنجاز  شهیصورت دزد وفساد پ چیبه ه کردیم

همان «)ام قوماندانی خود کرده که یک جاروکش کش نکند.وکارهای درایخبر  یشخص تنبل و ب

 (221منبع،ص 

درکارخود غفلت کرده بود  اریسابق که بس یۀابتدائ یقاضمیگوید:در بارۀ قاضی محکمه اعلیحضرت  

 اریشخص بس کی مرافعه یقاضودرمورد قاضی مرافعه میگوید:امر دادم که پانزده روز حبس شود. 

بود تماماً  دهیرس یو یکه بصورت مرافعه برا یافعال مفسد بود. هر قدر فقره ا بد ،زبان باز ،چاالک

 کیچون  ریتقد بهرجواب مانده بود.  یب یکه بدونموده بودند همگ یاهال ی کهمعطل و عرائضرا

را به  یسرکار نیزم کیو  .مانده بود لیتعط یۀتماماً در زاو یو  یها شخص مشهور بالفساد وکار

سروکار  شهیپ وفساد ریبا اشخاص شر دهیآنرا نرسان سهیو پ خوردیحاصالت او را م هدیغبن فاحش خر

نگهداشته بود، او رانه تنها از قضا، موقوف کردم بلکه امر دادم پول  زیاشرار را ن کدستهیداشت بلکه 

از او مسترد گردد وخودش   هیبهمراه حاصل و مال یسرکار نیگرفته شود و زم مهیجر و باادولت از 

ً محب   (122)حاکمیت قانون، ص  بکابل آورده شود. وسا

کسانیکه به قندهار رفته اند میدانندکه در آنجا مانند یحیی خان ملعون که کشته :»شاه مینویسد

شد،هرخان وآدم معتبر دزد واشرار ومردم فساد پیشه را برای عزت وافتخار  خود نگه میداشتند تا 

ید که فالن خان دزدهای خوبی دارد و باهرکس که مناسباتش خراب شود آن شخص تباه مردم بگو

 « وخراب میگردد.

 یبدامن و خراب شده بود که اگر من بمجازات دادن اشرار آن نم یقندهار بدرجه ا»مینویسد:بازشاه 

اول که من سرباز خواست را نگرفته بودم،  ۀهفت میکنیاصالح آن ممکن نبود، چنانچه تا  دمیکوش

اثری براشرارانداخته آنها از شرارت خود دست  وخیال میکردم که شاید همین آمدن من در قندهار یک

آخر شروع کردم بمجازات وکشتن اهل فساد مانند قصابها چند روز بگیرند،اما دیدم که فایده ای نکرد،

ً یمتماد وبنام  تمام قندهار از دست آشرار آرام شد کدفعهیدر ظرف چند  روز  نکهیتا ا دمکر یقصاب ا

 (224حاکمیت قانون، ص «)دزدی وغیره پیدا نمی شد. یک نفردزد ویک واقعه خورد

 ررا که دست اشراشاه امان هللا،   امان هللا این اقدامات عدالت پسندانه بدخواهان شاهبرخی ازمتاسفانه، 

را  امنیت قندهاردر نتیجه جنایت وآدمکشی کوتاه ساخته و تکراررا از وخوانین خیانتکارجنایتکار

تا کینه ذاتی در نوشته های خویش انعکاس میدهند به عنوان سندظلم واستبداد شاه بر مردم  تامین نمود،

 وخدمتگارمردم افغانستان اطفا بخشیده باشند.خود را نسبت به آن شاه عادل وقانونمدار

نفرشان  من سربازخواست ومجازات را باالی این خان های خاین گذاردم وچند وقتی که»شاه میگوید:

را بیدریغ کشتم وچند نفر شان را محبوس کردم وبرای دیگران شان این چنین یک قانونی وضع کردم 

 همیکه خوانین  از جرم وخیانتی که نفری ومتعلقین اوشان بکنند، مسئول اند. درمرتبه اول یا جر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 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 

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

 

به دوم حتماً حبس واز آنها بازخواست می شود،یک پریشانی وسرگردانی برای خوانین یاحبس وبه مرت

و  که الئق و سزاوار اعدام بودند در قندهار کشتم اشرار بدبخت را نکهیخلص اآنجا پیدا شده بود. 

)قوانین و برنظامات کردندیم ینیچ نکتهحکومت  استیدر اطراف س کهبا آنانی از آنها را  یزیچ

بهم  التیتسه یزیکه براموال گر یبا نفر کردندیم دیملت و دولت تول نیاسباب منافرت را ب دولت(

رهگذر خساره رساندن راکسب خود قرار داده بودند، امر  نیاز یالمال اسالم تیب یوبرا دندیرسانیم

ً بکابل آورده شوند. خود  وتا زمانی که اعتماد حکومت بر آنها کامل نشود، به وطندادم که محبوسا

 (225حاکمیت قانون، ص «)آمده نمیتوانند.

 : فیشر ۀبست خرق

 نیکه آن مقام متبرک را مجرم بودبست خرقه شریف  قندهار خلل انداخته بود تیدر امن کهیدیگرزیچ

دست  نکهیبخاطر ا کردندیبدم یکشتند و کارها ی. آدم ها را مکردندیاستعمال م یبه بد یبعوض خوب

از برای خدا این چه دینی وآئینی است که بردند.  یحکام از باز خواست شان کوتاه شود در آنجا پناه م

که خرقۀ شریف، نبویه را بجای اینکه مقام صالحین وپرخیزگاران قرار دهند ودر آن عبادت 

د وآن مقام را کنند،وبنام آن برای اعاشه وزندگانی فقراء ومساکین وایتام خویش چنده جمع آوری کنن

وسیلۀ مغفرت ومرحمت خداوندی تصورکنند،جای خونی ودزد وفسادپیشه واشرار قرار میدهند.می 

باید به حرمت خرقۀ مطهره از بین خود نفاق وکینه وحسد را دور کنند وبا همدیگر بشرف آن دست 

ه بیک جوش اخوت ومحبت دراز کنید ودر اوقات محاربه این خرقۀ پاکیزه را با علم مبارک کشید

وخروش اسالمی جانهای تان را درحفاظت عزت وشرافت آن فدا کنید ودشمن را بوسیلۀ آن درمقاصد 

ناپاکش بعقب بنشانید نه اینکه اشرار نابکار وجنایتکاران خونخواری را در آن بپذیرید که روز در آنجا 

را ایفا نمایند. همین یحیی  ملنگی بنمایند وبشب آمده  بجان ومال وناموس ملت عزیز تان وظیفۀ پلنگی

معلون را که بکیفرگردارش رسانیدم همه شما خبردارید که بعد از ارتکاب عملیات سنگین وکارروائی 

های خونین بخرقۀ شریف پناه گزین شد و همین که موقع را مساعد ودانست که حاال کسی غرضدار 

 ه حاجب به بیان را ندارد.ومزاحم او نمیشود از خرقۀ مبارکه برآمده شروع بکارهای کردک

 یو به متول دمیکش رونیجا بنآرا از نیکردم و مجرم قوفبست خرقه را شرعاً و رسماً موبنابرین،   

اطراف او را  وارید و دیرا در خرقه گذاشت یبجان شما که اگر کس یکردم که وا دیخرقه تاک یو مالها

مکتب مخصوص کردم و  یاو را برا یگرفته شود و کوته ها و خانه ها میخراب کردم و گفتم که س

شده  نیپناه گاه مجرم فیمقام شر نیا]نوشته شود که  فهیشر ۀقخر ۀحکم کردم که به سردرواز زین

 (152-151حاکمیت قانون،ص )« [.تواند ینم

یحیی خان محمد زائی را که محرک قتل علی محمد خان حاکم کشک نخود بود  مسئلۀ»:کهمینویسدشاه 

ولی آزادانه گردش نموده توقیف هم نشده بود و دو نفر مالزمینش که به سبب پیدا شدن بلکه مال علی 

ای شان توقیف بودند بحضور خود تحقیق و فیصله نمودم و شمولیت محمد خان مومی الیه  در خانه  ه

و تحریک یحیی خان را در قتل علی محمد خان مثبت یافتم بعالوه راپور های شهرت بدی و دزدی و 
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داره بازی و اخال  امنیت یحیی خان نیز به شهادت اکثر مردم مؤید گردید بناًء علیه قانوناً یحیی خان 

ش در  1303و در اثر واقعات ماه سنبلۀ سال . الزمش محکوم باعدام گردانیدم را با هر دو نفر م

قندهار عبدالرحیم قوماندان سابق و امیر محمد مامور توقیف خانه و محبس راملزم و مجرم دیده 

 (356، ص 2)پوپلزائی،سلطنت شاه امان هللا،بحش «.محکوم بمجازات نمودم

 تیشما و مخل امن یشانیکه موجب پر یگرید ۀمسئل کی»شاه گفت: تیارتباط اخالل گران امن به

خائن شما بوده که بهمراه خود چند نفر دزد ها را نگهداشته  نیبوده همانا وجود چند نفر خوان نجایا

 تن ندشما چ یو آرام یمحض آسوده حال نکیا دندیکوشیشما م یحال  شانیو پر یشب و روز در نارام

که نسبت بهمه کس نزد خودم  رایز برم یرا با خود بکابل م یخان کشتم و بعض ییحیاز آنها را مانند 

صاحبان نفوذ  گریو حکومت من به خان و ملک و د دیباشیم زیو عز نیریعاجز ملتم ش  ۀشما طبق

شناسم  یم راخود  تیشناسم و باز رع یخود را م یاسالم نیدهد. خودم فقط اول خدا و د ینم تیاهم

 بالبه پس آنها. دیو اگر شما نارام باش میما آرام و آسوده خاطر دیو بس. اگر شما آرام بود

چنان امر دادم که  شوندیمراتبه نه کشته شدند و نه بکابل روانه م نیکه در نیبعض از ان خوان یبرا

اول  ۀشناخته شدند دفع ایو  ریو دهاره دستگ یشان به دزد یو آدم ها نیو متعلق نیاز مالزم یکیاگر 

 یال هیپور دوصداز  نندیب یم یشان از طرف حکومت یکه آدم ها یخان و بادار او عالوه بر مجازات

. و شودیدوم خان حبس م ۀسه سال حبس شود. در مرتب یاز دوماه ال ایو  ینقد یجزا هیپوپنجصد ر

از آنها  یکشتم و چند کردندیم دیتانرا تول یودربدر یشانیچند خان خائن را که موجبات پر دیباز گو

را مقرر داشتم....  ختس ودیطور ق نیآنها ا ۀماندیاشخاص باق یم و برابر یرا نظربند با خود م

 (163حاکمیت قانون، ص «)

را ندارم  جایسرعناد وکش ب یباشم وبا احد ینم اتیمن طرفدار شخص» شاه درجای دیگری میگوید:

. دیدر معرض اجراء آ ینفس اضبدون اغر یوحکم یکه اوامر نظامات بصورت قطع خواهمیفقط م

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 دیچون قرار قاعده ملزم ومجرم گرد

سلطنت ،ی)پوپلزائ «.دیآشکارا شد نظربند گرد انشیآن چون از زبان او ز یمن صحبت داشت فردا

 (3۵1،ص2 بخشهللا شاه،امان 

بدانید که خودم بجز آسوده حالی شما وآرامی شما دیگرچیزی را نمیخواهم ازاینست که ملت عزیزم! »

چند خان خاین را که موجبات پریشانی ودربدری تان راتولید میکردند،کشتم وچندی از آنها را نظربند 

قیود سخت مقررداشتم، وای بجان آن خان با خود می برم وبرای اشخاصی که باقی مانده اند برآنها 

اشخاصی که  خانه ویرانی که زیاده براین عقب شیطانی وحرامزادگی وپریشان حالی شما بگردد....

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

 ستمگاری بود برگوسفندان   ان/تیزدنــدترحـم برپلنگ        :میرسانم شانبکیفر کردار
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 5تر 5 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 

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

 

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

 (164)حاکمیت قانون،ص « موضوعۀ حکومت بصورت قطعی در معرض اجراء گذارده شود .

خوانین قندهار در اوایل عهد سلطنت شاه امان هللا تصویری بس خشنی  ظلم غباردرتاریخ خود، از

سرزمین معموروابادان در والیت قندهار مسکن عشیرۀ سلحشور  زمینداور،»مینویسد: ،داده بدست 

است که در سرهریک ازاینها خانی  قرار  ک زایی(تاپو څلورزایی"علیزائی")حسن زائی، پیرزائی، 

امتیازات سیاسی وقضائی خودش را حفظ وباسازش ورشوت وتحفه حاکم را داشت که خواهی نخواهی 

در محل ووالی را در قندهار رام میساخت،آنگاه قضایا را در محل به میل ونفع شخصی خود حل 

وفصل کرده، آن سرزمین را استثمار میکردند.از خانهای بزرگ این منطقه درعهدامان هللا 

. معصوم څلورزاییم حیدرخان حسن زائی وسلطان محمدخان  خان،دونفربه درجۀ اول بودند، غال

خان پاتک زائی،خان درجه دوم بود.وپایان تر ازاینها خانهای کوچک ومتعددی قرارداشت.منجمله 

غالم حیدرخان قالع متعددی داشت و حرم سرای شخصی اودر بین باغ وسیعی واقع بود.عمارت حرم 

ن بزرگ آن جوی آب عبور میکرد ودرحوض صحن حرم سرای او گچ کاری منقش شده واز بین داال

سرا ماهیان رنگه قندهارباگوشواره های نقره شنا میکردند،درحالیکه مردم دهقان ومالدار غیر از 

 کوسی)چپن نمدی( وکلبۀ محقر چیزی نداشتند.

محمدصدیق خان علیزائی مرد دیگری بود که بعد از مرگ برادرش، روز روشن شیرمحمدخان 

دۀ  جوان خود را درحین شکار، توسط پسران خود با گلولۀ تفنگ بکشت وخود در لب جوی برادرزا

نشست وبرادرزادگان کوچک وصغیر خود را بخوست وآنگاه با دستان قوی خود هریک را از پشت 

گردن گرفته سرش را در آب فرو می برد ونگهمیداشت تا می مرد و نوبت به دیگری میرسید.مردم 

فتند که این طفلکان لرزان وترسان از کاکای خود می پرسیدند: خان کاکا نوبت من می دیدند ومی گ

کی است؟خان به این ترتیب همه را بکشت تا میراث خواری از برادرش نماند، آنوقت داخل حرم 

واما غالم حیدرخان حسن زائی برضد دولت برادرشد وزنان را با هست و بودشان تصرف نمود.

بود، بساخت ودختر خود « امین جان»ی که یکی از اشراف زادگان جاه طلب به نام امانیه با حاکم محل

را به اوداد، زیرا امین جان درصدد حصول تاج وتخت برآمده بود. امین جان خوابی دیده بود که شاه 

میشود ومنجمی اجیری درقندهار هم تائید کردکه منتظرتاج شاهی باشد. اینها در صدد آمادگی وتهیه 

ش[ با عسکرسوق شد. غالم 1302ودند که دولت مسبوق وعبدالعزیز خان والی قندهار]درقوا ب

پا پنج نفرخان های دیگربه مقابله برخاستند. یک  څلورزاییحیدرخان حسن زائی وسلطان محمد خان 

نفرخان رقیب اینها معصوم خان،ظاهراً طرف دولت راگرفت ووسایلی انگیخت که خانها علی الرغم 

ح برقشون دولت آتش گشادند وجنگ درگرفت وبعد از کشته شدن عده ئی مذاکره صلح مذاکره صل

آغاز گردید.عبدالعزیزخان والی قندهار بعد ازصلح خانهای هفت گانه را به نوعی احضارومحبوس 

 (800، ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج«)کرد و بعد به حکم شاه اعدام نمود و فتنه بخفت.

 پایان
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