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 قانون وقانونیت رددوره انرداشه
هجری( 1312/  1308) 1933الی نوامبر  1929اکتوبر  

 

میالدی  درشهردیره دون 1883سردارمحمد نادرپسرسردارمحمدیوسف درسال 

هندوستان بدنیا آمد.تحصیالت خویش را بشکل خصوصی درهندوستان انجام داد 

تبعید به افغانستان برگشت، و شامل اردوگردید. دردوره  میالدی از1901درسال 

امانیه درموقفهای بلند اردو ایفای وظیفه کرد،ودرجنگ افغان وانگلیس یعنی حصول 

استقالل کشورموفق به شکست انگلیسها گردید وبه رتبه سپهساالری نایل شد.چون 

بحیث  میالدی 1924سال  اختالفات بین او وامان هللا خان بروزنمود، در

به اساس دعوت احمدشاه خان   1928وزیرمختارافغانی درپاریس مقررگردید. درسال

پسرکاکایش جهت اشتراک دراغتشاش علیه دولت به پکتیا آمد و با متعصبین مذهبی  

هم داد ،علیه دولت امانیه بانیرنک خاص قرارگرفت.وپس از شکست دادن ه دست ب

 حبیب الئد کلکانی قدرت رابدست گرفت.

شکنی گذاشته شد.بدلیل اینکه نادرشاه  ساس سلطنت نادرشاه با قانون وعهدا

برادرخودشاه محمودخان را جهت مذاکره باحبیب الئد وسیدحسین به 

مفاهمه باآنها درصفحه قرآن شریف امضا،ومتعهدبه  چهاریکارفرستاد,بعدازتماس و

لئد به کابل تضمین حیات حبیب الئد ورفقایش شدند.اما بامواصلت گروپ حبیب ا

ایجاد ترس دربین مردم  درظرف ده روزهمه شان را بقتل رسانید. وبعدا جهت

آنهارادرمحضر عام آویزان کرد. باجلوس برتخت پادشاهی مرامنامه حکومت خویش 

رادر ده فقره ،نشرنمود.باآنکه تا حدودی ازپرنسیپهای حقوقی را درج فرمان خویش 



یه درجهت منافع عامه قرار نداشت ، با آنهم در نموده بود ، اما نظربه قوانین امان

 تطبیق آن اقدام نه نمود.فقرات متذکره عبارت انداز:

ـ حکومت موجوده موافق بااحکام دین مقدس اسالم ومذهب حنفی امورمملکت را ۱ 

اجرا خواهدکرد.برای اینکه شریعت غرای محمدی درامورمملکتی قایم ودایم 

موافق به احکام دین اهالی ...عدلیه مسئول میباشندشد.رباست شورای ملی،وزارت با

افغانستان بدون امتیاز قومیت ونژادباهم برادرودرحقوق مساوی شناخته 

 میشوند.حجاب درافغانستان موافق به دین وشریعت محمدی قائم خواهد بود.  

ـ منع شراب نوشی ومجازات آن طبق احکام شریعت اسالمی.....وهرگاه ۲

 میشود. بنوشد   برعالوه جزای شرعی ازماموریت طردماموردولت شراب 

 ـ تنظیم اردو وافتتاح مکتب حربیه درپالن داشت ۳

 ـ سیاست خارجی کشورتا حدودی شباهت به دوره امانیه داشت.۴

 رین ، سپردن کاربه اهل کار،سیستمـ شکل استخدام مامو۵ 

 خابرات،تیلفون،تیلگراف وپست  م

 شکل دوران امانیه.ـ سیتم مالیات وگمرکات به ۶

ـ ایجادمناسبات تجارتی با دول خارجی، استفاده ازمعادن، طرح سیستم آبیاری ۷ 

 وتمدیدخط آهن وعده داده شد.  

 ـ ایجاد معارف )علم وفن( به انعقاد شورای ملی موکول گردید.۸ 

 ـ تشکیل شورای  ملی. ۹ 

 (  1311ل سالـ تشکیل کابینه وتعین صدراعظم...)شماره اول سالنامه کاب۱۰

نشراین سندبه شکل رسمی جهت بازی دادن مردم وافکارجهانیان بود، ولی درعمل  

یک دولتیکه درآن از قانون وقانونیت خبری نبود، دولتمردان اراده تطبیق قانون را 

نداشتند. خالصه حکومت مملواز ترور و اختناق را بوجودآورد. چنانچه شاه چند 

لخانه درمجلس عمومی راجع به  سیاست دولت روز بعد ازجلوس خوش درقصرگ

چنین اخطارداد: )حگومت موجود نخواهد گذاشت که مثل دوره امان هللا خان هرکس 

جلددوم افغانستان درمسیرتاریخ  44بتواند درسیاست حرف بزند...( صفحه 

 اثرمرحوم میرغالم محمد غبار.

یم فیودالی که نادرشاه بامفکوره ،که شاه سایه خداوند )ج( میباشد ،رژ 

براریستوکراسی واولیگارشی ، در نقاب مذهب پوشانیده شده بود بوجودآورد.جارج 

اثرخود بنام افغانستان مینگارد که : )پستهای مهم رابه رهبران 24آرنی درصفحه 

مذهبی داد ومجمع علما راتاسیس کرد تاآموزش برمبنای اساسات اسالمی  صورت 

ن اساسی نادرشاه بصورت قطعی حرکت امان هللا را گیرد. وبه اساس ماده اول قانو

بطرف یک دولت عقبگرا سوق نمود.گرچه درظاهر امر ، رژیم نیمه پارلمانی راکه 

پادشاه کابینه راسر پرستی می نماید و دربرابرپارلمان مسئولیت دارد،ترسیم نمود. 

زندانی کردن افراد بدون حکم محکمه  عالوه تاْ چنین اضاقه کرده بود که برده گی و



منسوخ میباشد، تعلیمات ابتدائی رااجباری وانمود کرد.امادرعمل عکس مندرجات 

برادرانش باخشونت  قانون اقدام مینمود.چراکه اورگان ثالثه کشورتوسط شاه و

سیاست ظالمانه  اشم خان که صدراعظم بود با تعقیبرهبری می گردید، بخصوص ه

اصولنامه اساسی 1931مرتکب جنایات متعدد گردید.دراکتوبر عبدالرحمن خان

جدیدی را تصویب نمود،وشاه خواست که به مردم وجهانیان نشان دادکه شاهی 

مشروطه را پایه گذاری نموده است . طورمثال ازعدم رعایت وتطبیق مواد ذیل 

 اصولنامه میتوان یاآور گردید : 

 یق دین ومذهب.تساوی اتباع افغانی بدون تفر 9ـ ماده 

مصونیت شخص واینکه هیچکس بدون امرشرع واصولنامه توقیف  11ـ ماده 

 ومجازات نمیشود.  

 تساوی حقوق افراد دروظایف مملکتی واستخدام حکومتی تامین گردد  13ـ ماده 

ضبط امالک   17/18/19مصئونیت مسکن وجایداد تصریح شده.درمواد 16ـ ماده  

 واموال، مصادره ــ بیگاری ــ انواع زجروشکنجه تحریم گردیده.

 آزادی مطبوعات بشرطیکه مخالف مذهب نباشد وعده داده شده بود. 23ـ ماده

از مسئولیت وزراء درنزد شورای ملی متذکرشده بود.غالم  76ـ ماده

دغبارازعدم تطبیق مواداصولنامه درطول چهارسال سلطنت نادرشاه درصفحه محم

افغانستان درمسیر ... متذکرشده است.وعالوه نموده که تمام قوانین مدنی  105

فیصله جات احکام شرعی،اکثراَ شخص شاه ویا  وجزائی سابق را ملغی قرارداد ودر

نداشت بلکه فامیل وحتی شکل فردی  اکثراُجزا برادرانش تصمیم گیرنده بودند.

منطقوی راداشت طور مثال:  ـ کشتاردسته جمعی حبیب الئدکلکانی وهمراهان 

افغانستان گذرکاه... مینویسد که )حبیب الئد راهر گز  28او.جارج آرنی درصفحه 

کسی دستگیرنه نموده بود.برعکس او به اساس یک دسیسه به دام افتاد.اودرحالیکه به 

وهای طرفدارنادرادامه میداد،نادردرقرآنکریم مهرکرده بود که مقاومت خودعلیه نیر

هرگاه  حبیب هللا جنگ علیه دولت راپایان دهد، اووهمراهانش بخشیده خواهن 

دشد.این قرآنکریم مهرشده  را حضرت شوربازار،که مورداعتماد حبیب هللا بود نزد 

وبه خاطرعقیده اوبرد، اگرچه مشاورینش اورا ازاین دسیسه برحذر ساختند مگرا

راسخ به قرآنعظیم الشان داشت ،باحضرت شوربازاربه کابل آمد، اما نادر خالف 

وعده اسالمی خودعمل کرده، ناجوان مردانه وخالف سوگند به قرآنکریم حبیب الئد 

 ورفقایش را تیرباران کرد.

ـ کشتاردسته جمعی)جمعیت جوانان افغان( که همه شان جوانان تحصیل کرده وبا 

 ش بودند.همه آنان را بدون استنطاق ومحاکمه به توپ پرانده ویا تیرباران گردیدند.دان

وبعدا اکثر اعضای فامیلش  1311عقرب16ـ قتل غالم نبی خان چرخی بتاریخ 

 گردیدند.  زندانی



ـ کشتاردسته جمعی محمد ولیخان نائب السلطنه امان هللا خان بایک تعداد رجال 

 حکومت امان هللا خان.

کشتارمردم کاپیسا،پروان درهمان سال اول سلطنت نادرشاه ، به بهانه ئی قباْل ـ  

سازمانداده شده ،مال ودارائی مردم  شمالی را به کمک مردم جنوبی تاراج وتعداد 

زیاد شان را به قتل رسانیده ،اسیران را به کابل انتقال داد ودریک روز پنجاه 

محمد گلخان که شخص ظالم  1309ال نفرمردم شمالی را اعدام کرد. درسرطان س

های وسیع تعین گردید ،موصوف مظالم زیاد  بود، بریاست والیت شمال با صالحیت

را درحق مردم شمال کشور،طبق سیاست رژیم انجام داد وتخم نفاق را بین مردم 

شمال وجنوب کشت نمود. وطبق خصلت بادارش جزا تنها برای مجرم داده نمیشد 

 ،دوستان وهمسایه گانش نیز درسایه اتهام ،مجازات می گردیدند.بلکه اعضای فامیل

کاراجباری، بیگاری و...که خالف موازین حقوقی واخالقی میباشد. برمردم تحمیل  

گردید، چوروچپاول جزکرکترمسئولین بخصوص نظامیان شده بود،چنانچه  می

 39384میل تفنگچه   170میل تفنگ ،  2378درتجاوزوحمله به مناطق شمالی )

سکه نقره را از مردم آن مناطق به یغما گرفت واینکه چه  149206سکه طال ، 

 مقدارمردم حشری و نظامی چپاول نمودند شامل این حساب نمی باشد.

 3600نفررازنجیر پیچ بکابل فرستاد و 617نفررااعدام  15شخص محمد گلخان 

رراتاکوتل خاواک نفررا محکوم به اعمال شاقه کرد وتوسط آنان سرک راه پنجشی

وتهانه های عسکری اعمار نموده ،ویک فرقه عسکری را درآنجا جهت سرکوب 

 . .(.)مثالهای خوبی از قانون شکنی میباشد مردم جابجا نمود

محمد گلخان طی زمان قدرتش مرتکب صدها جنایت وقانون شکنی دیگر گردید که 

 چند نمونه دیگر آنرا یادآور میگردیم:

 کزکوهدامن، مرکزتجارتی واداری شهرچاریکار را حریق نمود. ـ سرایخواجه  مر

ـ بعدازقتل عام قیام کننده گان نه تنها خانه های شان رابه آتش کشید، بلکه دهات 

 آنان رانیزتخریب نمود. سرسبز

ـ یک فرد مخالف دولت درچاریکار توسط افراد محمدگلخان بقتل رسید،ملک سلطان 

بعداْ ملک سلطان محمد را به جرم دفن کردن باغی محمد جسد مقتول را دفن کرد،

دولت بقتل رسانید وخانه اش آتش زدند.وجسد ازقبرکشیده ،سرمقتول را ازتنش 

جداکردند،وبه کابل نزد نادرشاه ارسال داشت. این شیوه مجازات الهام ازکله مناره 

نادرشاه های عبدالرحمن خان،و شاهان خونخوار دوره خلفای بنی امیه بود که رژیم 

 دواره آنرا مروج نمود.

شیوه دیگر حکومتداری نادرشاه ایجاد نفاق بین اقوام وملیتها کشوربود ، و در بروز 

نفاق بقای رژیم را پایدار میدید. طور مثال ایجاد  لشکرحشری مرکب ازمردمان 

احمدزائی ، کروخیل ، جاجی، منگل ،وزیری ، ورک ، میدان وتگاب که مشتعمل 

جهزار تفنگداربود که در پهلوی قوای منظم دولتی ، درتحقق اهداف بربیست وپن



غیرمردمی ، مرتکب جنایات گردید.قوای حشری حین انجام وظایف، اقدام به 

چوروچپاول، تاراج منازل،تخریب منازل و قلعه ها ،لت وکوب اهالی با شکنجه های 

شده ، یا مختلف النوع ،درصورت عدم اطاعت، زنان شان درمحضر عام احضار 

فروبردن سوزن در پستان زنان آنان وسایراعمال ضدانسانی عقده غیر انسانی خویش 

 اثر غبار( 81الی 38را ارضاء میکردند)صفحات 

هجری بمدت  1309ـ بهمین شکل شاه محمود خان برادرنادرشاه وزیرحرب درسال 

برادرخود  هشت ماه دروالیات شمال که قطغن یاد میگردید اجرای وظیفه نمود.مانند

مرتکب جنایات  مختلف،تخطی ازقوانین پرنسیپهای حقوقی،انسانی و اخالقی 

گردیدند.موصوف ابتدا بااردوی مجهزچهل هزارنفری که مرکب ازدسته جات 

حشری شامل اقوام وزیری، مسعود،جدران و سایراقوام بود،اقدام به قتل وکشتارمردم 

 77. چنانچه غباردرصفحه جهت ایجادترس وهراس بین هموطنانما گردیدند 

رامرکزگرفت  آباد افغانستان درمسیر تاریخ مینویسدکه)شاه محمود خان شهرخان

ویکدستگاه شدیدنظامی ومطلق العنان ایجاد نمود.این دستگاه تمام مردم والیات 

بزرگ قطغن را بحیث دشمن تلقی میکرد،عمالَوحشت بیسابقه ایجا د نمود ،درحالیکه 

م بیگ وقوه کوچک هفتصد نفری اوبود... زنان محبوس درسرای متمرد تنها ابراهی

جمشید خان را مورد تعرض وهتک عصمت محافظین قرارگرفت  وچنان دستگاهی 

برپا کرد که باسلطنت مرکزی افغانستان فرقی نداشت. زندانهای متعدد احداث و 

ب صدها نفر بیگناه، بشمول زنان ومردان را دستگیرنموده ، بعد از زجر، چو

وتازیانه وقین وفانه ،آنان را بدون محاکمه اقدام به کشتار واعدامهای دسته جمعی 

مخصوص شاه محمودخان  مینمود و......(   قراراظهارمیرزامحمدیوسف مدیرقلم

تعداداعدام شده گان درخان آباد از هفتصد نفربیشتربود.برعالوه سایرجنایات 

،اطفال رکمنی رابشمول زنانزارخانوارتیکه درحدود وزیرحرب درآن مناطق،

وکهنساالن راپای پیاده تحت نظرقطعه سواره نظام درهوای گرم به کابل انتقال داد، 

نمیداشتند،طبق هدایت وزیرحرب  درطول راه هرگاه شحص که توان پیاده آمدن را

حکومت کن( بود،قوای حشری  و کشته میشدند.چون سیاست آنرژیم )تفرقه به انداز

ازبازگشت مورد تفقد شاه قرار گرفت . برعالوه پول نقد ، مدال جنگ قطغن ،بعد 

.ونفاق جدیدی رابین  سرکوبی اشرار قطغن راجدیداٌ ترتیب و به حشری ها اعطا کرد

مردم کشورما کشت کرد.به همین شکل قانون شکنیهای متعدد که صفحات) 

نستان افغا 80الی73/کتاب افغانستان گذر....اثرجارج آرنی ـ صفحات 24/25/

درمسیر...اثرغبار،صفحات کتاب مردی درحریق تاریخ بمالحظه میرسد.خالصه 

طوریکه بمالحظه رسید ، رژیم نادرشاه یکی ازدوره های سیا ، اختناق ، ظلم وستم 

درکشور ما بود، دولت )قوای ثالثه( بدست برادران شاه وسایراعضای فامیلش 

ارج کشور بزرگ وتربیه شده قرارداشت. چون یک تعداداعضای فامیل مذکوردرخ

بودند،حینیکه به کشورآورده شدند، از مردم وجامعه درک نداشتند وفاصله گرفته 



،  زنده گی مردم شناخت نداشتند وضع عنعنات و ،دورخود پیچیده بودند.ازکلتور،

روحانیون، که درایجاد بینظمی   نقش منفی تعداد قابل مالحظه ، درجنب دولت

 وتخلفات سهم برازنده داشتند.

باآنکه بعضی قوانین راجهت اغفال ذهنیت مردم وجهانیان تدوین نمودند ولی در عمل 

مانع تطبیق آن میگردیدند.لذا ازقانون ،قانونیت وحکومت قانون کمتراثری بمالحظه 

 میرسید. 

 ادامه دارد

www.hoqooq.eu 

http://www.hoqooq.eu/

