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  ٢تر ١ ه ل:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

    

  ٢٠١٥/ ٢/١١  ضرت نادریح

  

 ی امانۀنگاه کوتاه بر کارنامه دور

 

$ خان، پادشاه وقت افغانستان، استرداد  ھای امان  سال پيش از امروز، با ت�ش٩٦
) مجلس($ نخستين شورای ملی  استق�ل افغانستان از انگليس به انجام رسيد و شاه امان

 مطابق ١٢٩٩جلس برای اولين بار در سال اين م. را در افغانستان تاسيس کرد
  .گذاری شد ھای جنبش مشروطيت پايه برنامه

$ به وجود آوردن نظامی که در آن حاکميت قانون تحقق يابد،  ترين اھداف امان از مھم
به دليل تحو:تی که در پيرامون افغانستان در کشورھای ترکيه و ايران تجربه شده . بود

  .ر از آن اص�حاتی را در افغانستان روی دست گرفت$ متاث بود؛ امان

$ در افغانستان، اولين گامی بود که تا آن زمان، در جھت  اص�حات سياسی امان
  نادری نويسنده جوان                                                   .نوگرايی و مدرنيزه کردن اين کشور برداشته شد

ترين مقطع تاريخ افغانستان است که با ت�ش جوانان  در واقع بازگوی حساس�، امانبررسی اص�حات سياسی  
در بخش سياسی، شاه جوان افغانستان، نقش . � رقم خورده است امان]شاه[خواه و به رھبری   طلب و ترقی  تحول

  . فرھنگی داشته است–رفت افغانستان از انزوای سياسی  اساسی در برون 

در اثر مقاومت و مبارزات وی بود كه ملت ما به تمام . سی افغانستان محصول و ثمره کار اين مبارزه بوداستق�ل سيا
  .جوامع تحت تسلط و دربند، بھترين نمونه و الگوی آزادمنشی بدل شد

. فتاست؛ را بدست گر» خود اراديت«شاه سابق، استق�ل سياسی کشور را که ھمانا حاکميت فعال سياسی بر بنياد حق 
  .اش درک کرده بود $ خان مشکل اساسی افغانستان را در زمان شاھی تر اين که امان از ھمه مھم

ی تمام بدبختی و  ی افغانی و فضای حاکم آن وقت ريشه ھای پوسيده او به خوبی به اين نکته پی برده بود، که سنت
 .پسمانی اين سرزمين است

رفت  ترين گامی بود كه در جھت تغيير نظام حکومتی و در جھت برون $، اولين و مھم اص�حات سياسی امان
ھايی در ساختار نظام سياسی و نھادھای  به ھمين لحاظ وی، دگرگونی .افغانستان از وضعيت موجود برداشته شد

  .رفت و مدرنيزه کردن افغانستان انجام داد اجتماعی برای پيش

رانی کرد و استق�ل خارجی   در کابل سخن ، در ميان جمعيت انبوه� خان در نخستين روز به قدرت رسيدن امان
افغانستان و آزادی فردی را در داخل کشور اع�م کرد و از مساوات و برابری، آزادی و رفع ظلم، عدالت و صداقت 

  .دولت جديد، سخن گفت

او که . ريان آب به شنا پرداخت$ بر خ�ف گذشتگان دست به عمل زد و به قول معروف خ�ف ج در کنار اين، امان
خواه خود  کاری و ت�ش رفقای آزادی خواه جامعه بود و تاج و تخت خودش را مرھون ھم فکر و ترقی از جوانان روشن

طلبان جامعه گام -فکران و اص�ح دانست، پس از به دست آوردن استق�ل سياسی افغانستان، در جھت اھداف روشن می
 ١٢٩٨ اسد ٢٨$ خان در  اولين قانون اساسی پس از استق�ل افغانستان توسط شاه امانبه ھمين دليل،  .برداشت

  . مي�دی فراھم گرديد١٩١٩خورشيدی برابر به 

  ی اساسی  نامه  مي�دی با عنوان نظام١٩٢٣ اپريل ١٩ خورشيدی ١٣٠٢ حمل ٢٠تصويب اولين قانون اساسی که در 

   از ارکان دولت و سران قبايل که شاه در ج�ل آباد به نام لويه جرگه دعوت  نفر٨٠٠دولت عليه افغانستان از جانب 

  .نموده بود، به تصويب رسيد



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 
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 ماده بود، برای بار اول در تاريخ افغانستان قدرت شاھی توسط قانون و موسسات ٧٣به موجب اين قانون که مرکب از 
ک رشته از حقوق سياسی افراد مثل آزادی بيان و سياسی مثل ھيات وزرا، شورای دولت و محاکم محدود گرديد و ي

  .نشرات يا مصوونيت مسکن و محرميت مکاتبات تامين شد

ھای فردی، اصل حاکميت قانون، اصل رفع  $ خان، اصل برخورداری مردم از حقوق و آزادی در کنار اين امان
ی باشندگان کشور   و برابری را برای ھمهآميز تبعيض، اصل تساوی شھروندان را نھادينه کرد و زمينه زيست مسالمت

  .فراھم نمود

طلب داخلی و برخی کارشناسان ترکی و ھندی که به افغانستان آمده بودند،   $ خان به کمک جوانان تحول ھمچنان امان
از . مايدريزی ن برای تنظيم امور دولت ت�ش نمود تا بر خرابه نظام کھنه قبايلی، شالوده دولت و اداره عصری را پی

 .مقننه، قضاييه و اجراييه، استوار ساخت: اين رو، ماشين دولت را بر سه چرخ؛ قوه

 

ھدف او . دھی کرد ً$، تشکي�ت نظامی کشور را تقريبا به طور کامل، با الگوگيری از ترکيه و آلمان سازمان شاه امان
$ از کشورھای ترکيه و ايران متاثر بود،   امانھا و از آن جايی که شاه ی اين با ھمه. تشکيل يک اردوی جديد بود

ھای خود را بر  او ھرچند ت�ش کرد که برنامه. ی سنتی آن وقت کشور ھمخوانی نداشت ھای او با جامعه برخی از اقدام
ز ھمين گرفته شده از دين اس�م به مردم معرفی کند اما اين مجال کمتر برای او ميسر شد و برخی از افراد با استفاده ا

به ھمين دليل، امان $ خان، در اثر فشارھای داخلی، مجبور به تعديل . فرصت عليه اص�حات او عمل کردند
ھای خود و  زده بود، نتوانست ميان نوآوری ًجايی که اص�حات او و ھمسرش، نسبتا شتاب اص�حات شد، ولی از آن

ار ديگر مخالفت با اص�حات امانی آغاز شد و شاه، متھم به کفر بدين ترتيب، ب. جامعه سنتی افغانستان آشتی ايجاد کند
سرانجام بر اثر اعتراض و . ھای اس�می شناخته شد ھای او مخالف عزت افغانی و ارزش و بی دينی شد و برنامه

 .ھايی که از طرف روحانيون دينی رھبری می شد، از قدرت کنار رفت شورش

 

  افغان سباوون : اخذم

 

 


