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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   سالروز وفات اعليحضرت امان اهللا خانينپنجاهم به مناسبت داکتر رنگين دادفر سپنتاسخنرانی 
  

  شاه امان اهللاعليحضرت 
  چهرۀ  فراموش ناشدنی برای آزادی خواهان و استقالل طلبان کشور

 
شاه امان اهللا رفت و اما نام بزرگ او . و او در غربت زيست، تا اينکه خورشيد زندگی او پنجاه سال پيش غروب کرد

  .استقالل طلبان کشور ماستهمچنان ورد زبان آزاديخواهان و 
  

شاهدخت انديا، شاهدخت ناجيه، دکتور سيد مخدوم رهين، اعضای محترم کابينه، دانشمندان، خانم ها، آقايان، رهروان 
  راه ترقی و آزادی، امانيان عزيز، 

  
 که شاه امان اهللا بسيار غم انگيز است که در تالش آزادی،  عدالت و ايجاد دولت قانون، ما در همان جا گير مانده ايم

  .آغاز کرد
کشور ما در تالش گذار به جهان نو و پيوستن به کاروان تمدن بشری امروز هم بايد از راه بندان های بسيار شبيه دهه 

تداوم تالش و مبارزه برای تأمين پايدار آنچه را که شاه امان اهللا شروع کرده بود، نبايد . ی بيستم، قرن بيستم گذر کند
  .ندای  تحقق حاکميت مردم و تحقق دولت قانون دور کرداز صدر اج

ملت تنها چارچوب ممکن برای تضمين و تأمين حقوق شهروندان،  آزادی و عدالت بر -دولت قانون برپايه ايجاد دولت
اگر چه به سخن گروه . بنياد  حق حاکميت ملی ناشی شده از اراده مردم به مثابه صاحبان حاکميت سياسی، می باشد

ير، نهادينه نشدن و اجرايی نشدن بسياری از تالش های شاه امان اهللا در راستای ايجاد دولت قانون، از اهميت عملی ما
، اما تأثير کار و تالش او بر بسياری از پروژه های قانون )١٢٩جان هيرن، گروه ماير، (اقدام های او می کاهد، 

.  ديگر، او پيشگام ايجاد نظام حقوقی مدرن در سرزمين ماستبه سخن. سازی پس از وی تا امروز ماندگار بوده است
نظامند ساختن حقوق و قانون موجب می شود که نظام اداره به ابزاری دست يابد که دست کم از لحاظ تيوريک موجب 

اگر چه شاه، به دليل مقاومت های نخبگان سنتی و مداخالت . حفاظت شهروندان  از خودکامگی و بی قانونی شود
ترده استعمار همواره ناگزير می شد، تا از برد و ژرفای اصالحات خود بکاهد، اما با اين هم، آنچه را که او وارد گس

  .نظام حقوقی و فرهنگ اصالحات در افغانستان نمود، آغاز همه آغاز ها به سوی تجدد و روشنگری بود
 به تنهايی می شود اصالحات را در غياب جنبش اين بحث که آيا زياده روی های صورت گرفت و يا نه و يا اينکه آيا

آنچه که در اين جا مربوط به . های اجتماعی جانبدار اصالحات پياده کرد، بحثی است برون از حوزه صحبت های من
  .من می شود، اشاره ای است کوتاه به اصالحات پادشاه به ويژه در ساحت قانون سازی

ن اهللا در کشور ما، به سخن جان هرين گروه ماير، بسيار دير مورد اهميت و جايگاه اصالحات قانونی شاه اما
به سخن فرهادی، شاه امان اهللا می خواست نظام حقوقی را در کشور تنظيم کند . شناسايی و قبول افغان ها قرار گرفت

ر حاليکه د)  ١٩٦٨/١٣٤٧فرهادی، . (که نه در خدمت حکمدار بلکه برای حفظ منافع جمعی در نظر گرفته شده بود
: تعداد قابل توجهی از پژوهشگران غربی بسيار زود به اصالحات امانی توجه کردند که در اين مورد ميتوان از

Beck/Grobba, ١٩٢٨ ,١٩٢٩, Macmun ١٩٢٩, Schwager نخستين کسی که اصالحات امانی در قلمرو .   نام برد١٩٣٢
 به اين ١٩٧٣داد، به باور گروه ماير، پوالدا بود که در سال حقوق و قانون را به گونه نظامند مورد ارزيابی قرار 

بزرگترين دستآورد امان اهللا خان در اين نهفته بود که به ملت افغانستان قانون "به باور پوالدا . موضوع پرداخت
غانستان را اساسی يی را اعطا کرد که تا کنون، عليرغم تمام تغيرات و تفاوت ها، روح و معنای تمام قوانين بعدی اف

  ) ١٠٥، ١٩٧٣پوالدا، ." (شکل داده ست
شاه با فرزانگی و شهامت بی نظيری در ديباچه همه قوانين بر اين امر تأکيد می کرد، که چگونه روح زمانه او با 

بدون شک اين بدين معنا بود که او پيام و . روح زمانه پيش کسوتانش متفاوت است و بايد روح زمان را دريافت
زمان خود را و نياز مردم افغانستان را برای رسيدن به يک زندگی بهتر، درک کرده بود  واز همين رو بود ايجابات 

  . که با التهاب بی مانند و شيفتگی بی نظيری خواهان تغيير و دگرگونی در اين سرزمين بود
  خانم ها و آقايان،

 تا ٧٠گروه ماير اين رقم را بين . معلوم نيست"  دقيقارقم دقيق نظامنامه ها و قوانين که در دهه امانی انتشار يافتند
در آن سال ها، بسياری از متون قوانين در مطبعه سنگی کابل به تيراژ  ) ١٧٣گروه ماير. ( متن تخمين می کند١٠٠
ن با اينکه متون نخستي. انتشار می يافتند" طلوع افغان"و " امان افغان" جلد و همزمان با آن در ٢٠٠٠ تا ٤٠٠بين 

قوانين را بدری بی افندی، مشارو حقوقی شاه با بهره گيری از قوانين ترکيه تهيه می کرد، به باور بيک، متون قوانين 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

در گام نخست، مورد بحث و گفتگوی وزيران، و لويه جرگه قرار گرفته و شخص پادشاه در نهايی کردن محتوای 
  ) و ادامه٧٢و ١٩٢٨بيک، . (می گرفتمتن و اقناع نمايندگان، نقش بسيار فعالی را بر عهده 

. اين قوانين برای نخستين بار مسؤليت ها و حقوق دولت، مقامات، افراد  و گروه های اجتماعی را تدوين می کردند
بر اين مبنا دولت به مثابه نهاد حقوق .  بخش مهمی از قوانين به باور گروه ماير مربوط به تدوين وظايف دولت بودند

  .نده منافع عامه بايد مسئوليت خود را در چار چوب قانون در برابر شهروندان بر عهده بگيردعامه، و سازما
را ايجاد کرد که بزودی نام وزارت عاليه عدليه را به خود " نظارت عدليه"شاه در پی رسيدن به قدرت، نخست 

ت اساسی دولت عاليه نظامنامه تشکيال  "٣٩-٣٣تشکيالت و صالحيت های اين وزارت توسط ماده های . گرفت
  . نافذ گرديد، تعيين شده بودند١٩٢٣/١٣٠٢افغانستان که در سال 

آنچه که در رابطه با بحث امروز واجد اهميت فوق العاده می باشد، اشاعه درک نوينی از حقوق و قانون توسط شاه 
يگر اصل اينکه، شهروندان پيش از وی از يک سو، به فرا قانونی بودن حکمدار پايان داد و از جانب د. امان اهللا بود

آنکه دارای وجيبه باشند، دارای حقوقی اند که دولت و حکمدار  نميتوانند به دلخواه آن را ناديده بگيرند، و برون از 
  .مرز های قانون به اين حقوق صدمه وارد کنند را به مثابه گوهر و ذات نظام حقوقی تدوين نمود

استقالل و بی .   ايجاب می کرد تا نظام عدلی و دادگستری افغانستان مستقل و غير جانبدارانه شودبر پايه اين اصل
طرفی نظام دادگستری به تنهايی کافی نبود، بلکه مجريان حقوق و عدالت نيز بايد به درک جديدی از قانون و عدالت 

بر اين مبنا، شاه، نه .  مدرن حقوقی آشنا گردنداين امر ايجاب می کرد تا قاضيان کشور به دانش های. دست می يافتند
تنها به دليل آوردن دانش های مدرن به کشور بلکه به دليل دسترسی به کارمندان و مجريان آگاه به دانش های 

در حاليکه فارغان اين مکاتب می توانستد به عنوان . معاصر، دست به تأسيس مکتب های ابتدائيه و متوسطه زد
تا حدودی نياز های نظام را برطرف کنند، اما توانايی و درک حقوقی کافی برای گرفتن مسئوليت کارمندان دولت 

افزون بر آن، اجرای عدالت در افغانستان آن زمان بيشتر در انحصار قشر معينی از جامعه . مقام قضاوت را نداشتند
قعيت ممتاز آن ها را با خطر مواجه بود، که ظهور قاضيان جديد با دسترسی به دانش حقوقی نوين می توانست مو

از اين رو، شاه تالش کرد تا از علما و روحانيان همچنان برای اجرای عدالت بهره گيری کند؛ تا اينکه نخستين . سازد
  . نابود شد١٩٢٩ تأسيس گرديد که بعد ها در توفان ضد انقالب ١٩٢٨مکتب مدرن برای آموزش قضات در سال 

افغانستان، فرايند عقب ماندگی "بر رسی های من که در کتاب، . اصالحات شاه امان اهللا نبودساحت عدليه تنها قلمرو 
 حوزه اجتماعی، حقوقی و ٦١در اين مورد انتشار يافته اند،  نشان می دهند، که شاه فرزانه دست کم در " و مقاومت

 امانی را، عصر يک صد آغاز نو زنده ياد، داود فارانی، عصر) ١٩٩١،١٢٢سپنتا، .(سياسی دست به اصالحات زد
  ) ٣٤، ١٩٨٦فارانی، . (ميداند

 نافذ گرديد که انفاذ،  نظامنامه محصول ١٩٢٠د راستای تدوين نظام حقوقی افغانستان، نظامنامه ماليه زمين در سال 
 فروش قانون.  گام ديگری بود در راستای مدرنيزه و بيروکراتيزه کردن نظام مالياتی کشور١٩٢٢مواشی در سال 
،  و همچنين انفاذ قانون جزای افغانستان و تعيين مرز های مجازات همه گام های مشخصی ١٩٢٤زمين های دولتی،

بر مبنای همين قانون جزا بود که در تاريخ افغانستان برای نخستين . بودند به سوی تدوين نظام قانونی و حقوقی کشور
  .بار، شکنجه و تعزير انسان ممنوع اعالم شدند

ر همين دوران نخستين دستگاه تلگراف، نخستين فرستنده راديويی، نشر روزنامه های، انيس، اتفاق اسالم و چندين د
نشريه ديگر، احداث نخستين راه آهن، لغو بردگی، لغو بيگاری و ده ها نخستين ديگر سر فصل های زيبای از 

  . اصالحات شاه امان اهللا را به نمايش می گذارند
تار های دولت، به سخن ماکس کليم بورگ، کماکان، اتوريتر باقی ماندند، اما اصالحات شاه فصل با اينکه ساخ

  ) ١٩٦٦،٩٣کليم بورگ، . (شکوفانی را  پيشا پيش مردم افغانستان باز نمود
شاه و بانوی فرزانه ملکه ثريا، هر دو تالش کردند تا دختران ميهن ما نيز تا حدودی به حقوق و آزادی های شان 

دروازه های مکاتب به روی دختران باز شد و بانوان جوان کشور برای تحصيل عازم خارج گرديدند، . دست يابند
  .شرايط ازدواج دختران و بيوه ها بر اساس قانون تنظيم شدند

خود برای اينکه به تحقير هنر های نمايشی  پايان داده شود، شاه و ملکه هر دو در نخستين نمايش مدرن در کشور ما، 
  .نقش شان را در درامه استقالل بازی کردند

  خانم ها و آقايان،
شورش و عصيان به شاه مجال تحقق برنامه هايش را ندادند و شاه در پی يک شورش، که دارای هيچ ويژه گی 

نه رهبر . رهايبخش و هدف کمک به مشارکت مردم ما به کاروان تمدن معاصر باشد، نبود، ناگزير به ترک ميهن شد
شورشيان توانست با ضد اصالحات ديری بر اريکه قدرت بماند و نه هم استبداد بی مانند تاريخی که در پی آن، بر 

  .اين سرزمين حاکم گرديد
شاه امان اهللا بزرگترين فرزند برومند، آزاديخواه . مردم افغانستان در تالش آزادی قربانی های بيشماری داده اند

بر رسی برنامه های اصالحی شاه بايد در همان متن تاريخی و . کشور ما می باشدشوريده و اصالح طلب پی گير 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

اجتماعی آغاز قرن بيستم صورت بگيرد و در حيرتم که حتا با در نظر داشت همان متن تاريخی هم، اصالحات وی و 
ر اصالحات شاه تقليل مضمون گسترده و پيام فراگي. شخص وی در باور و تفکرش، دهه ها از جانيشنانش جلو اند

برای غلبه بر خلسه و بی حرکتی قرون و ترقی ستيزی را نميتوان با تقليل گفتمان اصالحات وی به تعطيل اعالن 
کردن روز پنجشنبه و يا تغييرکاله و لباس کارمندان دولت، مورد سوال قرار داد؛ با اينکه در همين حرکت های 

 سال بعد از او با ٩٠جانشينان شاه .  بر عقالنيت اقتصادی نهفته بودبی مفهوم نيز رويکردی مبتنی" نمادين و ظاهرا
همه پيشرفت های که در ساحت ايجاد اقتصاد بازار و جهانی شدن بده و بستان ها رونما گرديده است و با اينکه 

 اعالن اکثريت مطلق کشور های اسالمی روز شنبه را تعطيل اعالن کرده اند، نميتوانند اين روز را روز رخصتی
  .کنند، شاه بدون آزمايش نبض جهل و تعصب چگونه می توانست طوری ديگری عمل کند

برخالف همه تبليغات، شاه شخصی متدين، شيفته اسالم ولی عاشق سينه چاک افغانستان عزيز بود و به جرم همين 
  .عشق ممنوع نيز محکومش کردند

اين . يهن، سرآمد همه سرداران و ساالران آزادی کشور ماستشاه امان اهللا، در شيفتگی به استقالل و آزادی اين م
او . سرزمين ياد و نام شاه امان اهللا را همچنان با افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا جاويدانه،  بلند نگه خواهد داشت

  .فرزند راستين اين آب و خاک بود، عاشقی سينه چاک به ميهن و مردم
هانش، محمود بيگ طرزی، ولی محمد خان دروازی، عبدالرحمن لودين غالم نبی خان نام و ياد شاه امان اهللا و همرا

چرخی و بيشماران ديگری که در راه استقالل، آزادی و تأمين حقوق شهروندی و تحقق حاکميت مردم جان های شان 
هنگ و معرفت آزادی شاه رفت و از خود فر. را فدا کردند، همواره در دل و زبان اين مردم به تکرار ياد خواهد شد

وارثان او کماکان اين جنگ مقدس را برای تحقق ميراث آزاديخواهی و تمدن طلبی ادامه . خواهی به ميراث گذاشت
  .خواهند داد

 !او شايسته ترين فرزند اين سرزمين بود، روانش شاد و يادش جاويدان باد
 

  پايان
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


