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 فرمان امیرعبدالرحمن خان
 م1٨٩٨ –ق 1٣1٦

 

وهیچ فرصت ازغمخورشی  این مدت سلطنت خویش هیچدم که پادشاه افغانستان امیرعبدالرحمن خان میباشم در من
های موعظه و دیگر اقسام  اشتهار و خیر خواهی شما رعیت افغانستان چشم پوشی نکردم و ازکتاب های نصایح و

ها و دولتهای چهار دور و بر  چیزی درنقشۀ دولت شما دراین اوقات رهنمایی ها بشما مردم گفته شده و میشود ، و
به چشم ببینید هرگاه شما  ستدنیای شما یکه موجب خوبی دین وها و راه خیر خود ها ساختم و شما را برای شما

 کار دین ودنیای شما را تفصیل این نقشه اینست. مردم ، خوب هوش کنید ونقشۀ که برای شما نوشته شده کفایت است 
در دل و  ونصیبۀ نازلی خود که از طرف پروردگار برای اوحکم مقررشده و که هرکس علی قدِر مراتب ولیاقت

اهی درجه این درجه ها مقررکرده ازسپهساالر الی سایر سپ خیال پادشاه انداخته وهرکدام شما را به یک درجه از
ا ر ه خودپادشا میباشید به عزت خود ، پس شما را الزم شد شکر خدا و شکر و ایستاده بر درجۀ خود مقرر دارید و

دم نظرکنید که چقدرمر خود ال را نه بینید وطرف پایانباخود را بدانید و برهمین جا که ایستاده اید  و قدرهمین درجه
برای  دراین سه نعمت بلندی خود را دیدید، پس شما پایانتر میباشند ، وقتیکه شما از خود پایانتر را نظرکردید و از

نی خرسندی و مهربا: لئن شکرتم الزیدنکم ، دوم  ردگار به فتوای این آیت. اول رضاء وخوشنودی پروشما حاصل شد
پادشاه برشما میشود. سوم این مرتبه برای شما میماند و 

ه ک باشید بنا به فرمودۀ پروردگار امید ترقی را هم منتظر
شکرنعمت را کردید ، نعمت برای شما زیاد میشود ، 

دنیائی  نعمت هایرگید زیادی نعمت ترقی درجه است و
هم معلوم وموید است که بسته به ترقی درجه است وقتی 

نعمت ها به او بسته  دیگرضافه شد بالشک که درجه ا
است وهرگاه شما که بردرجۀ خود که هستید و شکر آنرا 

خود پایانتر را  از خود پایانتر را نبینید و از نکنید و
ن م باال نظر کنید که چرا فالن شخص از اگر نظرکنید و

است ، بنای عداوت وحسد را بگذارید که به بال ها التر اب
د برخداون ، ایرادپروردگار گرفتار خواهید شد  به غضبو

، زیرا هرکس مقتدرست و ازطرف خدا  جل شانه گرفتید
برای او مقرر شده المحال آن شخص را به راه های خوب 

، او اطوارنیک سرمی زند مثل راستی می برد و از
ت های خوب المحال پادشاه رابه خدم و صداقت و کارنیک

اضافه  سبب اطوار او براو مهربان میکند و منزلت او را
. خداوند گرفتن هم کفر استبرمیکند. اول ، نعوذباهلل ایراد 

 نی.سوم ،المحال از هم، به بالی ناشکری آدم گرفتار میشود که ناشکری کردن موجب کمی نعمت و عزت است دوم
ردن حتمال گا ، وقتیکه افتادید در او دو کاراست . اول که ازاین بلندی جای افتادید پایان می افتیدمرتبه که بر اوهستید 

اگر گردن نشکست بسالها بیهوش و  از دنیا رفتید ، و،، خیرالدنیا واآلخر دارد شکستن دارد وهرگاه گردن شکست
یگری آمده وبجای شما ایستاده خواهید بود ، بیخود خواهید ماندید ، بعد از آن که بهوش آمدید ، جای که داشتید د

ه ها گشته کسی چدر کو بی آب و بی عزت آید بجای و چراکه کارهای دنیاداری معطل نمی ماند یکی گر رود دیگر
بیاورد بجز لعنت چیزی نخواهد گفت ، بحماقت و نادانی مشهور نام شما را بزبان نخواهد آورد . اگر به شما ایراد 

ه باشید همان مرتبه وآب و عزت را نخواهید دید و این افعال را دیگر ثمری هم است که خرابی کلی میشوید وتا زند
و بنیاد دین ودنیای شما برآورده میشود آن اینست که هرگاه شما به همین ناشکری های خود گرفتار شدید و پایان از 
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را شعار خود ها ساختید و به گریبان پارگی  و حسد دکردید و به بغض وعناخود را ندیدید و از خود باالتر را نظر
ر ، ب« زندگی میکنند »افتاده است  همدیگر خورسند وفساد همدیگر را شعار کردید، همسایه های که دراطراف شما

 تها باالی این قسم زندگانی شما ایراد خواهند گرفت، بعد ازروز دیده ، خنده میکنند وتمام دول این زندگانی شما شب و
  جاکنید . ، بیفایده وکارنخواهد کرد و شما باز نادم و پشیمان خواهید بود . هوش وعقل خود را بر آن چاره

باشم بگوش دل بشنوید وتمیز کنید که چه میگویم ، کارشده را پشیمانی سخن من که پادشاه شما مردم افغانستان می 
رعایا که با اخیر درجه  برای اعلی و ادنای شماست ازسپهساالر تا سایر سپاهی و این نصیحت از سود نه دارد ، و

ی ازاین کگفته میشود که سپاهی را ازخود پایان ترکه رعیت است نظر کند که من هم ی ایستاده وتفنگ برشانه دارد
شت الهی ونظرپادشاه خود به این مرتبه رسیدم وهمین مردم که همجنس شماست شب و روز ک. ازمقدر اشخاص بودم

 نموده و کوبیده وکاه را ازگندم جدا ساخته ، ازبرای تجارت شب و روز زحمت کرده وبیل زده ودرو کرده خرمن
زی را به جهته مصارف دولت خود به خزانه رسانیده ، نموده حاصلی پیدا نمود وچیزی را از آن خود خورده وچی

من که پادشاه شمایم همان نقد وجنس را که ازآنها گرفته تا به ما وبه مصرف شما مردم لشکری میرسانم ، پس اعلی 
ادران ، فرزندان ، باز به بروادنی سرکرده وسپاهی ورعیت شکر این الزم که هرچه به پادشاه و دولت خود میدهید 

اینکه آید خود شان بدولت خود شان وبرادران خودشان صرف میشود به این  وقوم خود شان صرف خود میکنند مثل
وهم دین آباد وهم ناموس برجا می ماند، پس شکر ازاین را رعیت مدام باید داشته باشد تا نظر مرحمت  هم خدا راضی

  پروردگار روز به روز باالی شان در زیادت باشد .
پادشاه شان الزم شد که شب و روز کمر خدمت خود براستی  شکرخداوند و« ولئن شکرتم ال زیدنکم » بنا بر وعدۀ 

خود بسته داشته باشد ، بجز خیر دین ودولت و امر پادشاه خود دیگر منظور  و صداقت و خیر جویی دین ودولت
، امر خدا و رسول را اطاعت کردنست . به یدن و بجا کردندل شن داشته باشد امر پادشاه را به جان و نهی ومدنظر

پس الزم شد شکر این نعمت واطاعت « منکم  االمر و اطیعوهللا واطیعو الرسولو الی» فتوای این آیۀ کریمه که 
الزماتست اینست که رحم و مرحمت و  براعلی و ادنای شما علی قدرمراتب . پس اصل مطلب که دانستن آن از

 طبعی است پسر است مثلیکه مهربانی پدر برپسر بر دشاه بر رعیت خود ، چون رحم ومهربانی پدرمهربانی پا
 همچنان مهربانی پادشاه بر رعیت نیز طبعی میباشد و حکم ازخداوند برجانب پادشاه همین است ، مگر وقتیکه پدر

نامهربانیست بلکه ازعین حرکات و اطوار ببیند بر زجر وتوبیخ اصالح او را میکند ، نه موجب  از پسرخود اعمال
 ،همین معاملۀ پدربا فرزند است است برپسران که با اعمال زشت او روادار نه میباشد. پس پادشاه را با رعایای خود

وپادشاه بجز خوبی ونیک نامی وآسودگی وخوشی رعیت خود چیزی منظورندارد و پس تا فرزند طفل وجاهلست ، 
 مهربانتر دیگرعزیز و پدر فهم شد از چون صاحب عقل و گریزان است و نفر ونصایح پدرمت افعال و اقوال و از

که پادشاه شما مردم  من کاری و آرزوئی ندارد ، پس منظور دیگر فرمان پدر امر و جز برخود کسی را نمیداند و
صاحب هوش و عقل شدید  اگر با فرزند است و خواهش ونیک نامی پدر همان رحم ومهربانی ، باشمیافغانستان م
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