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ود که بزودی ، ترقی خواه ، زحمتکش و متواضع بییک ازشاهان وطندوست امان هللا خان 
ن گروه قابل مالحظۀ  اصالح  . قرار گرفتد دربار در راس یک حلقة متجد »غالم   گران   اولی 

 سته به دربار سلطنتی بودند. آنان فرزندان آرمانگرا  بزرگان والیات کشور واب ی«هابچه 
تحت   و ار حکومت آموزش دیده بودند بردن کبودند که در دربار کابل به هدف پیش

و افکارو  وطیت  عقاید  شیفتههندی،  به شمول مسلمانان رسپرستی معلمان پیشر مشر
ات مثبت بر جنبش ( ترکیۀ عثمابن  و ایران ،)روسیه  شدند. تحوالت انقالب   وطهتاثی   مشر

ی  عر و دانشمند و ویل رسور واصف، شا داشت . مرحومخواهان افغان  همکارانش رهی 
وطیت اول محصول رنج، درد و آرمان را فراهم کردند.   سازمان بخش الهام های  مشر

های خودکامه خوانده شده است. در این راستا آثار  مردمان محکوم در زیر اقتدار رژیم 
وطیت اول از جایگاه ویژه و جاودانه برخوردار است. آفریده شده پیش   گامان مشر

وطیت اول در آن است که عالقه مندان مطالعه تاری    خ و نسل جوان را اهمیت ظهور مشر
بخشد تا ، اجتمایع و اقتصادی قرن بیست آگیه یمدر آشنابی بیش تربه تحوالت سیایس

های عمیقی را  در روشنابی آن به معرقن هرچه بیش تر پیشکسوتان این نهضت، پژوهش 
 شان را با دیگران در میان بگذارند. های انجام دهند و دریافت 

درخشید و  سیایس ادا نمود. خوبدر راستای  االخبار افغانستان نقش بیدارکنندهرساج
وهای تحصیل کرده را به گرایش ن گردانید. مقاصد های آزادی و بیداری سیایس باورمند  ی 

 متمرکز بود:  شان بصورت عموم بر موضوعات ذیلسیایس

وی از ارزش  – وطه  –های اسالیم  پی  ش اخالق نیکو   –استقرار نظام مشر  گسیی
 نتخاباتی اانداز راه  –پخش معارف   –تالش در راه اصالحات  –ُحسن تفاهم  –
 توسعه صنایع  –عدالت اجتمایع  –حصول استقالل سیایس  –

 

 



وطههرچند تعداد  صد نفر محدود  سواد، به چند بی خواهان در میان اکیر جامعهمشر
ایطبا  آنانشد، چون می آنزمان   اعتماد به نفس ،عقاید انسابن ووطن پرستانه شان که ازرسر

وطه ،رضایت نداشتند  مردم و مشر  خوایه جمعیت رسی میل ایجاد کردند  سازمان پیشر
وطه و مجل  شان :  اهداف اسایس(. ۷۱۷)غبار، ص  س میل منتخب یک سلطنت مشر

ن در تالش استقالل کامل از همبود، ، عچنی  مدنیت  دالت اجتمایع و ایجاد سلطۀ خارج 
در حقیقت طرزی نویسندۀ پرکاری که در سوریه تحصیل کرده بود،  . »عرصی« بود 

االخبار را به ابزار کارآمد  میتوان گفت که پدر فکری ناسیونالیسم افغان بود. موصوف رساج 
یالیسم بریتانیا، جهت تروی    ج ناسیونالیسم افغان، و برای تبلیغ  برای تبلیغات علیه امیر

فته و اتحاد مشابه به آنچه توسط جوانان ترک دراستانبول در پیش گرفته ایده های پیشر
داشت  جوانان افغان  را درتنویر اذهان االخبار نقش مهیمدیل کرد. رساجبود، تب شده

ان به حصول این اص .   رهی 
ن امیهای مسالمت الحات از راه هرچند اکیر  دوار بودند، اما آمی 

شد تا همۀ اعضا با خود یک تفنگچه تصمیم گرفته در نشست شاخۀ نظایم این گروه 
ن به امی  اطالع دادند که هدف جاسوسا (. ۷۱۷حمل کنند )غبار، ص  ( اسلحۀ کمری)

وطه« است. او نسخه واقیع آنان ی   هابی از تصمیمترور او و ایجاد یک »دولت مشر گی 
وطه نام فهرستی  اعضای جنبش و  خواهان را به دست آورد. هشت تن آنان به شمول  مشر

محاکمه اجرا  حکم همۀ این احکام بدون که   تن دیگر زندابن کرد  ۳۵رسور واصف اعدام و 
وطه شد.  ف سعدی بود که توسط دوبیتی معرو  خواهان بااعتقاد راسخ با روحیهمشر

ر : ترک مال و ترک جان و ترک رس، دمرگش بیان داشت رسور واصف درلحظات پیش از 
ل است )غبار  ن وطه اول مین  (. ۷۱۸-۷۱۷ص ره مشر

وطه  کوچک به مبارزه خویش مخفیانه با  حلقه های با ایجاد خواهان مشر
وری سال  . ادامه دادند نامه( )شب تحریر   تااینکه شاه را درجریان شکاردر والیت لغمان درفی 
 (. ۷۴۱)غبار، ص  کشتند میالدی  ۱۹۱۹

ن مردم وروشنفکران ازمحبوبیت خاص برخورداربود وبا جنبش چون امان هللا  در بی 
      در ه کمک ارتش ب ند و را به پادشایه قبول نمود ت، موصوفروشنفکران ارتباط  داش

افغانستان   پسند  رسید. شاه تجدد طلب و توسعه به قدرت (میالدی ۱۹۱۹فوریه  ۲۲)
سیاست وسایر بخشهای جامعه اقتصاد، گ،فرهن بخشهایدر  دست به اصالحات بنیادی

ن و نوگرایان باورمند به و به کمک روحانیت سنتی ر زد  لیسم افغابن  ناسیوناوستانشی 
د.  انگلیستوانست استقالل افغانستان را از   ها بگی 

ن شاه کشوربود که با افکاری    ،موصوف اولی  قی از دموکرایس، آزادی فردی، عدالت، میی

فت سخن زد.  برابری وبرادری، ترقی و وطه خواهان  های مشر چنانچه از جمله مرام پیشر

ن حاکمیت میل وحاکمیت  قانون بود .   تامی 

ت امان هللا خان در  وری ۲۳) اعلیحرصن   ۱۲۹۷حوت ۱۱ یالدی مصادف با م۱۹۱۹فی 

وری  ۲۸ هجری ( سلطنت خود را اعالم ودر  هجری(  ۱۲۹۷حوت ۱۶مصادف  ۱۹۱۹ فی 



ح داد مخاطب نموده مرام خود راهای مفصل چابر مردم افغانستان راتوسط اعالمیه  رسر

   : خالصه این اعالمیه

 

بستم که  من عهد رگ من تاج شایه را بررسمن نهاد ،وقتیکه ملت بز .....  م ! ای ملت معظ
آزاد ی مستقل جهان در داخل وخارج کشور بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت ها

هر گونه از در داخل کشور آزادی کامل داشته و و مستقل باشد ، ملت افغانستان 
کاری اجباری وبیگاری . باشند وبس مردم فقط باید مطیع قانونتجاوزوظلیم محفوظ و 

درتمام رشته ها ممنوع وملیعن است.حکومت ما  درافغانستان اصالحابی خواهد نمود که 
ن ملل متمدن جهان جای  را حاصل  مناسب مقام خود ملت ومملکت ما بتوانند دربی 

میباشد.ازآزادیهای  افغانستان ازین به بعد کشورآزاد ودارای استقالل خارج   نمایند... 
ن امنیت،عدالت وصداقت یاد فردی، مساوات ،برادری و             برابری ، آزادی ملت وتامی 

 آ ورگردید. 

ن استقالل کشور، متوجه ریفورم و  تحوالت  امان هللا بعدازتصفیه حساب باانگلیس وگرفیی
 دی وردم درهمه امور،سیایس، اقتصاجهت ایجاد نظم ورعایت حقوق م داخیل گردید. 

ن قانون اسابتصویب نظامنامه ها اجتمایع را توسط جرگه  یس کشور اقدام نمود.نخستی 
ن درعرصه تصویب نمود.  قضات تمسک الابتدا  . اقدام نمودجزابی با احتیاط  قوانی 

نمود  ۱۳۰۰ )باب درسال درمسایل جزابی )حصه دوم ( در چهارده   هجری شمیس( نشر
 درفیصله های محاکم بود،هدفش که   علیم حقوقی  .این اثر 

ی
 کاریبه هم ایجاد هم آهنیک

، فتح القدیرو ازکتب معتی  استفاده و  زمانعلمای آن فقیه مانند هدایه ، قاضن خابن
ارزشمند حقوقی بشمار  آثار ییک از  آنرا  میتوانکه استفاده شده بود،   سایرآثارفقیه   حقوقی 

 آورد. 

روایات ال و ن کتب فقه این زمان دارای اقو چو ) : کتاب نوشت   امان هللا خان درمقدمه این
ازعموم  ، که..دارد . به عبارات عرب  بوده، استخراج حکم معلوم الصحه و حادثه ازآنها 

 شود، بلکه ازخصوص سایرقضات ومفتیان امید کرده نیم ،حکام و کارداران دولت
فرصت حال  معمول مطابقروایات صحیحه مذهب حنقن را امرفرمودم تاعلمای حضور 

القضات االمانیه « را به زبان فاریس تدوین نمایند. حسب الحکم » تمسک  یکجا کرده و 
دم که حکم فرمو  مسایل و روایات آن به نظر دقت شاهانه ام رسید، تمام  تدوین نمودند. 

 وجزابی و 
افعات احکام مندرج  مر ادارات،درفیصله دعاوی و  احکامقضات محاکم حقوقی
نظرنمایند  معمول داشته ازروایات دیگردرکتب ومجموعات رصفراکتاب موصوف 

کتاب مذبورنباشد فیصله  حادثه واقع گردد که مشخصه حکم آن درمسایل مذکور واگر 
 به حضور وزارت عدلی  را وصورت حال آنکم مذکوررا معطل کرده کیفیت محرصن ح

ً
ه کامال

دشایه بدارد تا به اتفاق  بال معطل تقدیم حضورانورپاامریست که کیفت ارسال قضات را 



ن حکم غی  مذکور فرموده شود امضای پادشایه برای   بعد از . محفل شورای علوم تعی 
 (داخل آن کرده شود. انشاء هللا تعایل .  کتب  مسایل تکمیل

ن     ن شده درروند ومجازات .شد ازجانب احتیاط کارگرفتهدرمسایل جزابی نی  ازپیش تعیی 
نکرد که گردید.   واگذار مر االاو  به رأی امام و  اصدارحکمدرقسمت تعزیرات .اصالحات تغیی 

ن طرز  براساس درمورد واگذاری به همچنان نظامنامه های مختلقن تدوین گردید.  دیدهمی 
عیه   اوالمر،درنظامنامه های جداگانه رأی امام و  تذکررفته است : برای احکام تعزیرات رسر

ن  به همینگونه نظامنامهای  .مراستو اوالا نداشته، مفوض به رأی امام که حدود معی 
اجتمایع تدوین گردید، اندازه ومقیاس تعزیرهرگونه جرایم )قباحت، جداگانه ملیک،نظایم 
تا قضات افغانستان درحکم جزاء .ن بصورت مفصل درج وتحریرگردیدرآجنحه و جنایت( د

وی فقرات )نظامنام (مواد قضابی )تمسک القضات االمانیه تقلید از  را  (ه های جزابی وپی 
یعت ودور از ز اعایت کرده و ر دراحکام تعزیر  ی صدورحکم خالف رسر صورت  واقیعت جلوگی 

د ن فقط در عرصه حقوق عامه مورد اقتباس قرارگرفت  . گی  طوری که یادآوری شد قوانی 
ودامنه این اقتباس دردوران زمامداری شاه امان هللا به عرصه حقوق خصوض کشانیده 

ن ازجانب دیگر،اینکه  نشد.  نظامنامه استفاده  از  زمان چرا بجای نام قانونآندولتی  مسئولی 
خود داشتند.ازیکطرف موجودیت دید محافظه کارانه  دالییل بیشماری برای این کار  دند،کر 

طیف های مذهت    سنتی و واکنش اقشار به شدت مخالف این گونه اصالحات را میتوان 
ه امان هللا وهمکاران اصالح طلبش دراین خصوص ازنهایت  ازجانت  هم شا آورد.  بشمار 

تا ذهنیت وافکار به شدت سنتی مردم را مغشوش .احتیاط ومحافظه کاری کارمیگرفتند
 وموجب واکنش های شدید مردم نگردند. ، نساخته

مقاالت خود یم  درخصوص گزینش نام نظامنامه به عوض قانون،محمود طرزی درییک از 
ع  دانسته ومخصوص قضاءقانون را زیزما کلمهدرمملکت ع)نویسد:  . پنداشته اند  ضد رسر

یا نظامنامه گفته  ، بلکه »دستورالعمل«هاگرکدام قانون هم وضع شده باشد آن راقانون نو 
 (. اند. 

ده    ی گسیی ر اتی 
، عرصه آوردن اصالحات حقوقی در دردوره شاه امان هللا بنابرطرح یک اسیی

ن مردم ز جامعه واحتیاط ارعایت جومحافظه کارانه  ذریعه تحریک    برانگیخیی
،قشر  نام نظامنامه که قرابت نزدیک با قانون ازنگاه مفهوم  روحانیون محافظه کاروسنتی

داشت به جای قانون برگزیده شد.گزینش نام نظامنامه با رعایت دالیل باال یک وجه 
ن ندیگری  ژرمنیک(  -حقوقی رومنحقوق اروپابی قاروی )سیستم  داشت وآن اینکه اقتباسی 

ازنظام حقوقی آلمان مستقیم ازطریق ترکیه به افغانستان رسیده ودرترکیه بیشیی   بصورت غی 
 سویس استفاده صورت گرفته بود. و اتریش  ،

 

 



حکم  نظامنامه اسایس دولت علیه افغانستان که خان برعالوه هللا  امان طول سلطنت در 
با توجه به  ، تدوین گردیدهدیگر ( نظامنامه صد)ازبیشیی داشت قانون اسایس افغانستان را

درخشان ترین دوره ها درتاری    خ حقوقی افغانستان  ییک از این دوره روند قانونگذاری اهمیت 
ود بشمار  باید پایان عرص .می  ن   قانونتطبیق ورعایت سقوط سلطنت شاه امان هللا رانی 
ده شدگوبی تمام آن نظامنامه ها به ت  با سقوط شاه امان هللا .دانست  .اری    خ سیر

،شورا  ن انتصاب   نتخاب  و که مرکب ازنمایندگان ای دولت را عالوتا جهت تصویب سایرقوانی 
د:  ن ذیل میتوان نامی   بود، بوجود آورد که بطورخلص ازقوانی 

  قانون تشکیالت اسایس که وظایف واختیارات شورای دولت ومجالس مشوره والیات را  
 . تنظیم نموده بود 

ی ازآزادیهای ب  حد وحرص قضات که بنام )تمسک القضاء امانیه ( یاد    قانون جلو گی  
عمده ء فقیه در افغانستان   میشد که جزای هرجرم پیشبیتن شده بود.که خود یک تغی 

ن مذهت  ودشمنان آزادی وعدالت واقع شد.   با مخالفت متعصبی 
ْ
 بود، که بعدا

 حق العبد جدا گردید.   محاکم علتن اعالن گردید. وعالوتا دردعاوی حق هللا و 

ن دیگر  ا  قوانی  ت دولتی   تفریق وظایف حکام مانند القابها ونشانها   تذکره نفوس   تعمی 
مامورین   تقاعد   تشویق صنایع   محابس   تعلیم وتربیه   خدمات عسکری   تعلیمات  و 

یع   معا  مالت تجاربی    نظایم   زراعت  للیم   فروش امالک دولتی   قونسیل ها   محاکم رسر
   مطبوعات   مقیاسات   محصول موایسر   نکاح و ختنه سوری   

ی
تعزیه داری   مکاتب خانیک

مامورین دولت   جزای عموم   جزای عسکری   مالیات   ودها نظامنامهء دیگر.درشورای 
قی ازدانشمندان ،دولت جهت ترتیب پروژه های قانون وت ن میی حقوقدانان،  صویب قوانی 

درزمینه داشتند،استفاده می  ومشاورین تریک که تجربهروشنفکران         گردید. بیشیی

ه( بوجودآمده بود. بصورت عموم بااینکه تفکیک قوای ثالثه )اجرائیه ،مقننهء وقضائی  
ن شاه قرارداشت ووظیفه صدراعظم را راس هرسه قوهدر  به گمان  . خودش عهده داربود نی 

تطبیق  نظریاتش را درک ودرعمل افکارو توانند ت کادرهای ورزیده،واینکه باغلب نسبت قل 
ی هرسه قوه به خصوص قوه  ن لحاظ رهی  خواهند نمود شک وتردید داشت ،به همی 

د.عالوتا درجهت رفاء عمویم واعطای حقوق وآزادیه  پیش میی 
ً
ای مردم اجرائیه را شخصا

   نمود: چنانچه آزادیهای ذیل را درقانون اسایس پیشبیتن  توجه الزم مبذول میداشت 

 

 

                                



  ماده هشتم :همه افراد یکه درمملکت افغانستان میباشد بال تفریق دیتن ومذهت  تبعه  
 افغانستان گفته میشود. 

  ماده نهم :کافه تبعه افغانستان دراموردیتن ومذهت  ونظامات سیایس دولت پابند بوده  
   هستند. وآزادی حقوق  شخیص خود را مالک 

  ماده دهم: حریت شخصیه ازهرگونه تعرض ومداخله مصئون است ،هیچکس بدون امر  
یع ونظامات مقننه توقیف ومجازات نمیشود.درافغانستان اصول اسارت بالکل موقوف   رسر

                                                                  است. 

عیت ونظامات دولت درحقوق    ماده شانزدهم :کافه تبعه افغا  نستان به حضوررسر
                                                              ووظایف مملکت مساوی دارند. 

                       : مصادره وبیگاری به صورت کل تحریم شد.  م  ماده بیست ودو  

ل و : شکنجه وانواع زجرممنوع گردید ومصئو م  ماده بیست وچار  ن ن   نیت مین مکالمات تامی 
 شد. 

 مردم وایجاد نظم جامعه   
ی

ن دیگر رادرجهت بهبود وضع زندیک ن ترتیب دها قوانی  به همی 
         تصویب ود رجهت تحقق آن کوشید. 

بخشها در باسواد سازی ء سویه وترقی جامعه برعالوه سایر شاه درجهت بلند بردن ارتقا    
                                                   اتباع کشورتپ وتالش بسیارنمود. 

مکاتب    طبق ماده شصت وهشت قانون اسایس، معارف تا درجه ابتدائیه اجباری شد. 
ان وپشان درمرکزووالیات کشوراحداث ، ورشته های متعدد  علوم متداوله  متعدد دخیی

  آنزمان را رایج نمود. 

یک تعداد  ،برعالوه رفع حجاب زنان ، درقسمت آزادی زنان توجه خاص صورت گرفت 
ان وزنان را جهت ادامه تحصیل به خارج کشوراعزام نمود.  دولت همچنان هیچ مامور  دخیی

ن ، فیودالها  .ازایجاد ریفورمها بخاطرآزادی زنانحق نداشت چهارزن داشته باشد  ، مرتجعی 
ن مذهت  کشوروانگلیسها سئواستفاده نموده وشاه را بنام ب   نامویس وکفرمتهم ومتعصبی 

نمودند.علیه موصوف شورش های را بکمک دول خارج  سازمان داده شد.تا آنکه دولت  
قی درجهت رعایت حقوق انسانها درآنزمان نظامنامه   سقوط نمود .  ن افکارمیی شاه با داشیی

فت و  متمدن شدن   مهاجرین را تصویب وبه معرض اجرا گذاشت.شاه عالقه وافربه پیشر
اعمارخط آهن   چه قراردادهای متعدد باکشورهای مختلف درراهکشورداشت ، چنان

اد،پغمان وکندهار،احداث احداث استیشنهای برق جالل آبازشمال بطرف جنوب ،
، باروت سازی، سمنت، گوگرد،پرزه سازی وترمیم عراده جات  چرمگریفابریکات 

،قند سازی، لبنیات ،یخسازی و  اج معادن  استخر  ،نجاری،نختاب  روغن، صابون، نساج 



مختلف به شمول احداث یک پروژه ذوب آهن را به امضاء رسانیده بود،اما افسوس که 
مذهب رابهانه قرارداده ومخالف ترقی   بازهم دشمنان وطن ومردم که قرنها دین و 

فت میباشند، مانند امروزوطن ما  رابه جنگ ویرابن کشانیدند.     وپیشر

ود بود با حوصله مندی پسشنهاد دشمنان  شاه که مخالف جنگ وقتل وکشتارهموطنان خ
که اغتشاش وبغاوتها را دربعیصن نقاط  فقره بود،درحالی ۱۹راکه شامل کشور ترقی ومردم 

ده آن قرارذیل میباشد:  وع نموده بودند،درجرگه کبی  قبول نمود. که فشر  کشوررسر

ن مجازات قانوبن قبل از وقوع جرم ممنوع است. ی  تع   ی 

 ایز است.   ممنوعیت نکاح صغی  ج 

    زن باید درخانه تحصیل کند نه در مدرسه ویا مکتب. 

   مال درمحاکم شهری شامل اعضای محکمه باشند. 

ح عقاید ودنیات خوانده شود.     درمکاتب ومدارس قبل ازلسان خارج  ،رسر

دازد.     محتسب به احتساب بیر

   دارلعلوم عرب  تاسیس شود. 

   امور مال و موذن مساجد تنظیم گردد.    

 نه دراموردولتی ومذهب ودیانت    آزادی فردی عبارت ازآزادی درامورشخیص، 

ط نیست.   در  ن تذکره تابعیت رسر یع داشیی  طرح دعاوی رسر

   ازدواج یک مرد با چهارزن درست است

ق عوض خدمت بدل نقدی دادن درست است.     درخدمت زیر بی 

 آنکریم بدون تغی  بماند.   مکاتب حفظ قر 

ان به خارج کشورو..  این رفورمهایکه ازطرف    بخشهای دیگرشامل حجاب،عدم اعزام دخیی
ن مذهت  باالی دولت تحمیل شد  ن ومتعصبی  به شدیدی بود که بررشد  مرتجعی  ورصن

فت،آزادی و دیموکرایس،رفاء وآسایش مردم ونظم وقانونیت درکشوروارد   ،علم وپیشر وترقی
 بب خانه جنگها قتل، کشتار،تخریب وویرابن گردید. گردید.و س

 



فت وترقی سوق دهد ، تامردم   شاه امان هللا آرزوداشت که افغانستان رابه شاهراه پیشر
ازاین مردم مسلمان ما درقید افکارخرافابی   کشور ما ازفقروغریت  رهابی یابد،وبیشیی

ن مذهت  باقی نمانند ،جامعه بدوبی ما   قانونیت که ایجاد کنندهء  درپ  هنای قانون و متعصبی 
ن   وتکامل رهسپارگردد.چنانچه قوانی 

نظام عدالت، برادری وبرابری میباشد،به طرف ترقی
داف فوق اقدامات عمیل جهت تحقق اه متعدد درعرصه های مختلف تدوین نمود. 

کولها احداث پروژه های متعدد،عقد پروتو  اعماروایجاد نهاد های اقتصادی،انجام داد. 
ه که قبال یادآورشدم ،مثالهای آن میباشد.اما  جهت اعمار تاسیسات عامل المنفعه وغی 
ن مذهت  مانند )نورالمشایخ وفخرالمشایخ( ومریدان  افسوس که تندروان اسالیم، متعصبی 

و   علیه دولت ،تحت نام اینکه الحاد غی  افکارمذهت  مردم مسلمان وطن،شان جهت ت 
دروطن آمده است،بغاوت نمودند. درحالیکه شاه علیه  کفرتوسط شاه امان هللا

ت نظم وقانون جامعه  خرافات،ظلم وستم وجهالت مبارزه میکرد تا با ایجاد حکوم
 و اقتصادی   ، برادری،برابری،رابطرف عدالت

ی
آزادی های فردی،اجتمایع ،فرهنیک

شمنان ترقی  بدبختانه د اما  بخصوص آزادی قشر محروم جامعه ما )زنان( رهنمابی نماید. 
وعدالت که تاجران دین ومذهب میباشند، پدیده ظلم وستم را دوباره دروطن ما آوردند و  

 .اندیشه مردم افغانستان شد ابرهای سیا دوباره سایه افگند. 

 

 ادامه دارد 


