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  و برنامه های انکشاف معارف درکشور شاه امان هللا غازی

 مین سالگرد استرداد استقالل کشور(و یک )به مناسبت صد

 مهدچهار بخش

 جهل": آغاز جنگ "علم و 

طوریکه در مباحث گذشته خاطر نشان شد، شاه امان هللا غازی بعد از حصول استقالل فکر کرد که کشور دیگر زیر 
(  1924تا 1919طی دوره اول ) تهدید خارجی قرار ندارد و وقت آن رسیده است تا به به تحوالت اساسی بپردازد.

 :شالوده یک دولت عصری را برمبنای قانون ونظم به وجود آوردهای نظام کهنه قبایلی  برخرابه شاه کوشید تا
زادیهای فردی، وضع قوانین ونظامنامه آاصالحات اداری درداخل اورگان حکومت، انفاذ قانون اساسی واحترام به 

ه  (، رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه ب نافذ شده بودند نظامنامه 50بیش ازتا آنوقت ها درساحات مختلف )
  حیث یک مرجع عالی تقنینی، اصالحات امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب نسوان و 

ۀ  همه از جمل ،تساوی حقوق زن ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان
 به منافع کلی طبقات صاحبتحوالت عمیق ین بودند. مسلم است که بسیاری ازا بسیار بحث انگیز وریهای مهم وآنو

انیون متعصب صدمه رسانید حازجمله خوانین، زمین دارها، خانواده های اشرافی وبه خصوص یک عده رو امتیاز
 ،ه از استقالل خواهی شاه امان هللا واثرات آن در سرزمین هند درصدد انتقام از او بودندک یس هاوبه تحریک انگل

انداختند وآنرا به یک جنگ تمام عیار درمقابل دولت تبدیل کردند تا بدانوسیله افغانستان را از   قیام خوست را براه
 مسیر تحول مزید باز دارند وبار دیگراتش جنگ داخلی را درکشور شعله ورسازند. 

دست به تبلیغ زده   دولتعلیه  ها و روحانیون افراطی به تحریک انگلیسء( شماری از مال1924) ش1303در سال 
مردم را به شورش واداشتند. آنان تمامی اصالحات دوره امانی را خالف دین اسالم خوانده، این شاه مترقی و 

 اکثرسمت جنوبی گردید. درش شوربروز  که موجب وجهاد علیه او را فرض اعالن کردند وطندوست را کافر
خوست همانا ازیک طرف موضوع تعلیم وتربیه  شورشدلیل  ققان سیاسی به این نظر اند که عمده ترین بهانه ویامح

زادی های فردی ومسئله جلب واحضارعسکربه رویت قانون آنسوان وازطرف دیگرمحتوای قانون اساسی درمورد 
ی این اقدامات اان بوده است که همه "هشت نفری" وهمچنان محتوای نظام نامه نکاح عروسی ودادن حقوق برای زن

 تضعیف قدرت همیشگی مردها درجامعه عنعنوی مردساالر افغانستان میشد.منتج به 

  شورش »در زمینه می نویسد:  " اسالم و سیاست د افغانستانآستا اولسن درکتاب " 
بر ضد اصالحات اجتماعی دولت امانی برهبری مال عبدهللا  1924خوست در مارچ 

و سایر مالهای آن سمت به تحریک و رهنمایی روحانیون  " مالی لنگ" مشهور به 
ش خوست یکی از مریدان حضرت صاحب شورپرنفوذ مرکز به راه افتاد. در 

عبدالرشید   ءعبدهللا و مالء خیل را در کنار مالشوربازار بنام عبدالغنی، قبایل سلیمان 
در دستی قرآن و در دست دیگر قانون جزا را گرفته در   ءسهاکی قرار داد. این دو مال

کدامیک را قبول  " فریاد میزدند:  ،بهره بودندمیان قبایل که متأسفانه از سواد و دانش بی 
ً مردم میگفتند: "قرآن را" و سپس مردم را بشورش  دارید! قرآن یا قانون را؟" و طبعا

ترجمه خلیل هللا زمر،  ، اسالم و سیاست در افغانستانآستا: "  ،اولسن«.)رددعوت میک 
 مالء عبدهللا مشهور به "مالی لنگ"[عکس ] (132ـ   131، صفحه   2001، کدنمار

بعد از گذشت صدسال باردیگر دچار مبارزه با "علم وجهل" است و طالبان با ادعای "اسالم  از آنجائیکه امروز وطن 
الرشید در پیش گرفته و خواهان بدمحمدی" همان روند یک قرن قبل را مثل مالءعبدهللا و مالءعناب و خالص 
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ند و بازهم می گویند: »تعلیم زنان درست، اما نه درصنف های مختلط با پسران!« که این اشبرگشت به عقب می ب
و از انجائیکه درافغانستان این بار  درقبال دارد؛  شاناز حق حقه  رانیمی ازپیکر اجتماع  محروم ساختنادعا بازهم 

، بخصوص پاکستان وتغییر موقف ایاالت متحده امریکا بجای انگلیس در آنوقت، اکنون دست های دراز بیرونی دیگر
  1924در آستانه عین حالت سال و افغانستان را  در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از گروه طالبان عقبگرا دراز شده

مالی شورش غائله جنوبی ـ مسمی به  یعنیاین "برگشت تاریخ به عقب" بارۀ  یجاب میکند تااده است، لذا قرار دا 
 لنگ و ورود عبدالکریم" و فعالیت دست های مرموز اعم از داخل و خارج کشور کمی به تفصیل پرداخته شود: 

شروع گردید،  شورش در خوست 1924ستیوارت نویسنده کتاب "آتش درافغانستان" درباره می نویسد: درسال ا
کردند که نظامنامۀ امان هللا خان و  ممنگل که درعصرامیرحبیب هللا خان سراج نیز شوریده بودند، باردیگراعالمردم 

به قیام آغاز نمودند. با این دلیل قانون ساخت وی که به عوض شریعت تطبیق میگردد، خالف دین اسالم است و 
گفت که چند نفر از علمای دین می  باغی دولت عساکر را به خوست اعزام کرد. شاه ولیخان قوماندان آنجا به مردم 
به شهرک [ ]نورالمشایخ فضل عمر مجددیآیند و با شما صحبت میکنند. مالها به ریاست شیرآقا حضرت شوربازار 

گفت که اگر نظامنامه شان قرائت کرد و  امان هللا خان را برای  ۀ شیرآقا نام ت"متون" در خوست رسیدند و حضر
ضد شریعت است، حکومت آنرا لغو میکند و شورشیان موافقه کردند. اما وقتی این پیام را حضرت شیر آقا به امان  

االر[ خواست که با قبایل در سنادرخان ]سپه محمدهللا خان رسانید، مورد قبول شاه واقع  نشد. در این اثناء شاه از 
اید و آنها را به قبولی خواسته های دولت قانع سازد، اما نادرخان نپذیرفت و شانه خالی کرد، زیرا وی  مورد بحث نم

در باطن شورش را دامن می زد. نادرخان گفت که وی باین قبایل خود را مواجه نمیسازد، زیرا قبالً حکومت با آنها 
ان با سفیرانگلیس درسفارت آن کشور درکابل و نا خالف وعده عمل کرده بود.«]ریه تالی در ادامه از تماس نادر خ

شرح میدهد که خارج موضوع بحث این نوشته میباشد. ـ کاظم[ )برای شرح مزید  رضایتهای وی از شاه امان هللا 
،  1380دیده شود: استیوارت، ریه تالی: "جرقه های آتش در افغانستان"، مترجم: یار محمد کوهسار کابلی، پشاور، 

 ( 43ـ   41صفحه 

 کابل:پغمان ـ در  1303تدویر لویه جرگه 

جنوبی جنگ دربه دلیل امان هللا شاه در سمت جنوبی به شدت ادامه داشت که  باغیانوز جنگ بین قوای دولت و هن
در  از وقت معینه ( کمی زودتر1924جوالی  24) 1303سرطان  20نفر بتاریخ  1054دومین لویه را با اشتراک 

، تا بدانوسیله با تائید لویه باید هر سه سال لویه جرگه دائر میگردید( 1301)برطبق فیصله لویه جرگه کابل دائر کرد
اسد دوام کرد و یکی از   9جرگه نظامنامه های دولت را برطبق موازات دین اسالم مشروعیت ببخشد. لویه جرگه تا 

بعضی مواد چند نظامنامه تأکید و اصرار داشتند و شاه امان هللا که   پرشورترین جرگه ها بود و علمای دینی بر تعدیل
با   و تفاهم در طول جلسات حاضر بود و در هر مورد تشریحات الزم در برابر سؤالهای اعضا ارائه میکرد، با مدارا

ست علمای  بگذرد و به خواآنها با مسامحه وکالء از نرمش کار میگرفت و ناگزیر بود تا از بعضی خواسته های 
مبنی براینکه نظامنامه با بود تائید علمای دینی  حصولدینی تن دهد. البته هدف اصلی شاه امان در این عقبگردها 

مسایل دینی منافات ندارد و مطابق به شریعت است. با اینکارعلمای دینی و در مجموع همه اعضای لویه جرگه پس  
جنوبی  شورشی هایکردند که دست آویز مهم برعلیه ادعاهای  از پارۀ تعدیال ت این موضوع را تصویب و اعالم

کوشید تا نرمش لویه جرگه بعد از مباحثات طوالنی تحت تأثیرجنگ درخوست و تلفات زیاد قوای حکومتی  بود. 
اختیارکند وبعضی از اقدامات را به طبق خواست نماینده گان تعدیل نماید. این برگشت عبارت بود از بسته شدن  

الحیت قاضی درتعزیرات، کشتن سارق درتکرار صه تعلیم برای دختران، جواز نکاح دخترصغیر، اعاده درواز
ومؤذن  ءامورمال ن برای امراحتساب، تنظیمادرمحکمه مامورین دولت، گماشتن محتسب ءعمل،  شرکت قاضی ومال
را شامل نمیشد، اعاده حق  که امورسیاسی وعقیده وی ی زادی فردی محض به امورشخصآبدوش دولت، مقید ساختن 

و   زن، جواز تادیه نقدی ویاعوض برای خدمت زیرپرچم، تاسیس دارالعلوم عربی ودارالحفاظ ازدواج مرد باچهار
"،  1303تاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه کدیده شود:  رد قابل مناقشه ا)برای شرح مزید درموچند فقره دیگر. 

تا   300، صفحه 1303مهتمم وگردآورنده: برهان الدین کشککی، چاپ سنگی در مطبعۀ دائره تحریرات شاهی، دلو 
لذا اینجانب  ،به نحوی نایاب گردید امانیرژیم  سقوطسالها بعد از  مهمچون این کتاب  ؛ قابل ذکر است که341

سر  متن مکمل آنرا بپردازد و  ز آرشیف هند بدست آمده بود،که ا یک نسخه آن از روی تصمیم گرفت تا به باز نشر 
قسمت در افغان جرمن آنالین به نشر سپرد. عالقمندان میتوانند در  28به سلسله در  2016آگست  10از تاریخ

 بفرمایند.( هآرشیف نویسندگان تحت نام اینجانب آنرا مطالع
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 «:ضرورت تعلیم نسوان در نشیمنهای شان»

پس از  ر موضوعات مورد مناقشۀ لویه جرگه بگذریم، جا دارد که در اینجا به موضوع تعلیم زنان کهاگر ازذکر دیگ 
شاه مجبور گردید نظر خود  را در مورد تعلیم نسوان تغییر دهد و به اراده و نظر وکالی لویه جرگه  مباحثات زیاد 

، سخن می گفتند، قبول نمایدبا جدیت و اصراراستناد روایات فقهی به که در همچو مسایل علمای دینی و مالء ها 
  نهاد کرد:به حضور شاه پیشدر زمینه لویه جرگه  چنانچه

ما علماء و سادات و مشائخ ملت افغانستان بحضور اعلیحضرت غازی مان عریضه پردازیم. چون  » لویه جرگه:
ذات همایونی جهت رفاهیت و ترقی ملت و دولت جد و جهد بلیغی را بکار برده و میبرند حتی که از کمال توجهات 

هللا تبارک تعالی وجود مبارک اعلیحضرت غازی را پاینده  عالیه شاهانه شان مکتب مستورات را نیز مقرر کرده اند. 
داشته باشد که همواره ترقیات ملت و دولت را ملحوظ داشته باشد. اما قرار مسائل مسلمه و روایات مفتی بها فقه 

فرض ای خود از اقارب خود محارم شان باشد تا ازآن تعلیم دینی که ه شریف بائستی تعلیم و تحصیل نسوان در خانه
منصبی ما ملت افغان است، محروم نمانند. بنابرآن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما امید میشود که 
تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست، برای نسوان اسالمی  

زد این خادمان دین مبین بود، عرض شد. اگر  خوبتر و بهتر حاصل شود. آنچه معلومات شرعیه درین موضوع به ن
حضور واال را تسلی واطمینان بر نوشته مایان بشود، بهتر و الی درین مسئله ازدیگرعلمای اسالمی ممالک خارجه 

 « هم معلومات وافره و فتواهای موثقه را نیز حاصل فرمایند.

نید ما و شما قبالً به پایان رسیده و اگر چه در موضوع تعلیم نسوان گفت و ش» :در جواب فرمود اعلیحضرت
مفکوره تانرا درین مسئله قبول کرده ام، الکن باز هم میخواهم که توجه شما علمای اعالم و فضالی کرام ملت عزیزم  
را بسوی این نکته مهمه بنمایم که درین مورد باید ما و شما از عقل و فکر و طرز عمل عموم عالم اسالم کار بگیریم 

آن روا دار نشویم که طبقه اناثیه ما در یک عالم جهالت و نادانی و فرومایگی زندگانی کنند. تعلیم طبقه و مزید بر
اناثیه از حد ضروریست و نباید ما و شما به مخالفت حدیث )طلب العلم فریضته علی کل مسلم و ُمسلمته( برائیم و 

ل و مبداء و معاد خود بیخبر بوده در یک عالم جهالت و نباید بگوئیم که ما افغانیم باید زنان ما از راه خدا و رسو
نادانی باشند. بایستی ما برحال آن اطفال خود که  تقریباً تا بعمر هشت سالگی در اطراف و جوانب مادر و خواهر و 

یم و خاله و عمه و دیگر اقارب اناثیه خود زندگانی مفیده اولیه خود شانرا بسر میبرند، ترحم کنیم و محض جهت تعل
تربیه آن اطفال درین مکتب نخستین که مکتب آغوش مادر گفته میشود، آنها را از مسایل ضروریه مطلع کرده اطفال  
خود را ازین فیض عموم محروم نداریم. باالی ما و شما الزم است که طبقه نسوان خود را عالم و دانسته و مطلع از  

بنمائیم. تا اوالده ما و شما در همان صغارت که تعلیم آنرا  فرائض و واجبات و سنن و مندوبات و دیگر ضروریات
پیغمبر ما )کالنقش فی الحجرٹ( گفته است و اهل سلف همین تعلیم را میگویند :»با شیر اندرون شده با جان بدر  

 « شود«، از اخالق و عادات و اطوار خوب مستفیض و با آداب و صفات خجسته، متحلی ]آراسته[ شوند.

گاهی طرفدار این امر نبوده و نمیباشم که صبیاتی که قریب به مراهقی ]بلوغ[ باشند، »  :ر ادامه فرموداعلیحضرت د
در مکتب آمده تعلیم گیرند بلکه مفکوره و نظریۀ من نظر به مفاد بزرگ و ملحوظات سترگی که به شمۀ ازآن در  

مراعات ستر و پرده در مکتبی که کامالً محفوظ و فوق اشاره شده بود، چنانکه صبیات خورد سال با همه گونه 
که شما علماء میگوئید که خروج صبیات نیز برای  مستور است و معلمات آنها نیز نسوانند، آمده تعلیم گیرند. اکنون

تعلیم مستحسن نیست، بالفعل ما درین مفکوره تان با شما محض مراعات شرع شریف متفقیم، اما گمان نمیکنم که 
مای عالم اسالم و فُضالی هند و سند، مصر، مکه معظمه، مدینه منوره، شام، بیت المقدس، بغداد، بصره، دیگر عل

کوفه و ترکیه درین نظریه با شما متفق باشند، زیرا که در هر یکی ازین بالد معظمه اسالمیه بتعداد غیر واحده  
خان مدیرنیز به تائید این مقولۀ همایونی  }درینجا وزیر صاحب معارف و محمد اکرم «مکاتب اناثیه موجود است.

یکی بعد از دیگری مقاالت مشرح و موضحی را ایراد داشتند، ازینرو علماء گمان نمودند که شایدان مبحثی را که  
قبالً ما فیصله نموده بودیم، باز سر از نو اعاده میشود. لهذا از هر گوشه و کنار باز دروازه بحث و گفتار مفتوح شد. 

 آن ذات جهانبانی قطع کالم متعرضین و مدافعین را نموده گفتند. ب.د{بنابر

این مبحث چنانچه مذکور شد فیصله شده خودم بالفعل بر طبق مفکوره » :عالوه کرد برای خاتمه بحثاعلیحضرت 
کنید. همین حضرات تعلیم صبیات را در خانهای شان امر و اراده میکنم. در میان شما غلط فهمی واقع شده، بحث ن

من میخواهم که درین ضمن این علمای محترم را بیک امر دیگر دعوت و تکلیف کنم و آن اینست که باید این 
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ً و طاعتاً   حضرات معظم که دعوی خانه نشینی صبیات معصوم و طفل های خورد سال ما را میکنند و ما سمعا
ند، او را قبول میکنیم. در قُری و اطراف  محض احترام احکام شرع شریف که برای ما درین موضوع ازآن نام میبر

و قشالقها بر نسوان نو جوان و دوشیزگان و دیگر زنان کوچی و افغانه کوه نشین و عموم سکنه افغانستان نیز بقوه 
تبلیغیه و وعظ و نصایح الزمه ستر و حجاب را حتمی و الزمی قرار بدهند و تا لویه جرگه آینده در سرتاسر 

و حجابی را که شریعت پاک برای زنان مسلمانان مقرر داشته است، جاری و حکم فرما نمایند.  افغانستان آن ستر
اگر درین باب از حکومت اجازت و تسهیالت بخواهند، دریغ نمی شود. فاما اگر تا بموعد لویه جرگه آینده حجاب و 

ا بی حجابانه بنظر میخورند، دیده ستر در بین عموم رائج نشد و یا احدی ازین زنان که هر روزه به صدها نفرآنه
]این راه گریز بود که بعداً چون علما و  .«شده، بار مسولیت آن به همراه ناغگی به گردن شما حضرات معظم است

باز کردن  برای وکالء نمیتوانستند زنان اطراف را مجبور بررعایت حجاب کامل سازند، لذا شاه خواست با این وسیله 
 . ـ کاظم[ یلی در دست داشته باشددلمکتب دختران مجدد 

ازین تقریر سراپا تاثیر همایونی تحت رقت مزید آمده ازین طرفداری همایونی آثار شادمانی را » علمای لویه جرگه:
نشان داده متعهد شدند که حتی الوسع در ترویج ستر و حجاب در بین عموم طبقه اناثیه افغانیه به وعظ و نصایح و  

کامیابی حاصل خواهند کرد و تا موقع انعقاد لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان زنی بی پرده تبلیغات مذهبی  
 « .انشاء هللا تعالی بنظر نخواهد خورد

 پس از آن لویه جرگه موضوع اعزام شاگردان را به خارج مطرح کرد، با این عبارات: 

جنبی جهت اخذ فنون عالی و تعلیم علوم مروجه حالی  ما تعلیمات طلبۀ موجوده افغانی را که بالسنه ا» لویه جرگه:
مشغولیت دارند، محض بغرض حصول ترقیات حاضره و تعالیات موجوده دنیای امروزه که افغانستان را ما بدان 
بسیار محتاج و شائق مینگریم، بنظر استحسان نگریسته جائز میشماریم، مشروط بر اینکه در عقیده های متبرکه و 

دینیۀ این نو باوگان وطنیه ما خلل و نقصانی وارد نگشته بیشتر از رفع احتیاجات خویش درآن  اصوالت مقدسه
 «.تعلیمات مشاغلت نورزند و هم در اصول اسالمیه و عقائد و روایات مذهبیه خود قبالً کسب اطالعات نموده باشند

غیرمسلم را محض برای رفع ضرورت و دفع  بسیار خوب! حکومت شما نیز بتحصیل و تعلیم السنه » اعلیحضرت:
احتیاجات ملت و مملکت و دولت جائز می پندارد و بیشتر مترقب و نگران است که درعقائد و اصول دینیات این 
فرزندان افغانیه اسالمیه ما خلل و نقصانی بوقوع نه انجامد. برای طلبۀ مکتب امانیه و امانی که السنه فرانسه و 

در همان مکاتب تعلیمات اسالمی نیز مانند قرائت، دینیات، فارسی، عقاید و ُحسن خط اسالمی نیز   آلمانی می آموزند،
تعلیم داده میشود و نگران و مترقب حرکات و افعال شان اساتذۀ وطنی شان میباشند و برای آن طلبه افغانی که بخارج 

اء مختار و سفراء افغانی مفتش علیحده و نگران جهت تعلیم رفته اند، بهمه شما معلوم است که عالوه بر نگرانی وزر
مسرت لویه جرگه  } «جداگانه و معلمین اسالمیه نیز مقرر است تا در اخالق و عادات شان نقص و سوئی وارد نشود. 

 ( 334تا   330{ )کتاب "رویداد لویه جرگه..."، صفحه و غلغله تکبیر و آواز های دعا گوئی عمومی

 :تأکید کرد و فرمودخطاب به وکالء بار دیگر  ناهمیت تعلیم برای جوانا در پایان مباحثات  شاه بر

دو توصیه را خواهشمندم که برای تان بنمایم که درآن هیچ فکر کردن الزم نیست و اجراء آن حتمی  » اعلیحضرت:
میدانید ترقیات دینی و و الزمیست: یکی ـ آنکه بچه های خویش را بسوی علوم و فنون تشویق بدهید، چرا که خود 

دنیوی ما وابسته بعلم است که "بیعلم نتوان خدا را شناخت"، میباید در هر نقطه و هر جائیکه باشید اوالد های تان در  
آنجا درس بخوانند و فنون الزمه را بیاموزند و بدین الفاظ مختصر که من بحضور شما عرض کردم بیشتر بیشتر تا 

درهر جای که رفتید از طرف من وکیل هستید که این توصیه ام را   عائله خود بکوشید والد وکه میتوانید در تعلیمات ا
ازین معارف  » لویه جرگه: و دیگر اینکه از منسوجات وطن برای خود لباس تهیه کنید...« بعموم ملتم ابالغ دارید

 ً متعهد شدند که در ترویج علوم و تشویق خواهی و عرفان پروری همایونی اظهار تشکرات مزیدی را نموده تماما
 «.اهالی بسوی تعلیم تا جان در بدن و روح در تن مان باشد، مساعیات اسالمیت کارانه خود ها را مبذول میکنیم

 ( 354)"رویداد لویه جرگه.."، صفحه  

ً اعالم تعدیالت فیصله پارۀ همچنان جرگه بعد از  یت اسالم است  کرد که قانون اساسی کامال مطابق شرعو رسما
:  قسمت این اعالمیه چنین آمده است ک. دریوکسانیکه برعلیه آن قیام کنند، باغی ومستوجب جزاء پنداشته می شوند

خ عظام و وکالء و روساء کرام کل مملکت محروسۀ مان یمجلس لویه جرگه که عبارت از علماء و سادات و مشا»
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افغانستان )صانها هللا تعالی عن التزلزل و الحد ثان( بغرض تحقیق و تدقیق در امور شرعیه حنفیه و مسائل جزئیه و  
در مرکز دولت علیه متبوعه مان دارالسلطنه کابل تحت کلیۀ فقهیه مطهره و انجاح و بهبود مهمات ملکیه و سیساسیه 

ریاست اعلیحضرت پادشاه غازی معظم مان منعقد گردیده و در تحت نظر غور و تدقیق مجلس عالی لویه جرگه  
ً مهمات شرعیه مبارکه که در نظامات دولت دخل داده شده بود، از نظر عموم ما علما و مشائخ  درآمد، مخصوصا

یافت. ما خادمان و پیروان دین مبین متین اسالم فرمایشات و نیات و نظریات پادشاه محبوب  لویه جرگه گذارش
ً احساس کردیم که عموم  القلوب خود مان را یگان یگان بگوش خود ها شنیده و بچشم خود ها مشاهده نموده قلبا

مطابق مذهب مهذب نظامات موضوعه دولت مستند بر اساس شریعت غرای محمدی )ص( و اجرای احکام قرآن 
حنفی بوده و هست و میباشد و بعضی روایات ضعیفه که در نظامات دولت مطابق آرا و فتوای علمای مرکزیه قبالً 
فتوی داده شده در محل اجرا آمده بود، آن گونه مسائل نتیجه روایات ضعیفه بود که از طرف علماء تجویز گردیده 

طابق احکام شرعیه حنفیه و روایات قویه فقهیه اصالح نمودیم که هیچگونه بود و ما علمای لویه جرگه آن مسایل را م
تا ( ۱)شبهه در قلب و خاطرهای عموم ما علمای افغانی باقی نمانده و مسائل مشتبهه را در ذیل اعالن هذا تذکار نمودیم

ء، روساء و عموم  خ، وکالیباعث اطمینان کلیه خاطرها و قلوب عموم اسالمیان شود و ما علماء، سادات، مشا
برادران دین و اسالمی خود مان را اخبار مینمائیم که هر فردیکه بر خالف حکومت و دولت معظمه و یا نظامات 
موضوعۀ دولت علیه مان به تشبثات خائنانه و یا غرضات شخصیانه بالذات و یا تحریکاً اقدام نماید، اولی االمر در  

ً مأذون و مختار است و ما عموم اجرای هر گونه مجازات از حبس و ضرب و  نفی الی اعدام در باره اش شرعا
علماء، سادات، مشائخ، روساء و وکالء برای رفع و دفع آنگونه خائنان که لکه در تاریخ حیات باشان و شرف ما 

شود:  « )متن مکمل اعالمیه دیدهافغانیان میگذارند، بهر گونه فداکاری حاضر و آماده بودیم و هستیم و میباشیم.
 (349تا 346"رویداد لویه جرگه...، صفحه 

 )ادامه دارد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

