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 مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا غازی 

1303حین لویه جرگه   

 به مناسبت نود ونهمین سالگرد استقالل کشور

 )قسمت اول(

 مقدمه:

نگامیکه اعلیحضرت امان هللا خان به سلطنت رسید، اقدام اول او نه تنها اعالم استقالل کامل داخلی و ه

خارجی کشور بود، بلکه گفت که میخواهد کشور را به شاهراه ترقی رساند و همپایه ممالک پیشرفت 

ن سازد. در این راستا تبدیل نظام مطلقه شاهی که پادشاه سایه خدا )ج( در روی زمین شناخته می جها

شد، به یک نظام  مقدماتی "ملت ـ دولت" یکی از مهمترین اقداماتی بود که قبل از آن در تاریخ کشور 

وانین( ، ازیکطرف نظیر نداشت. شاه امان هللا خواست در امور جاریه کشور با انفاذ "نظامنامه ها" )ق

قانون را جانشین تصامیم شاهان و امراء سازد و ازطرف دیگر با تصویب قوانین از طرف نمایندگان 

ملت به آن مشروعیت بخشیده و نظر مردم را بطور غیرمستقیم در اجرأت مهمه حکومت شریک 

 گرداند.

جرگه را به هدف تصویب  م( اولین لویه1922ش )اوایل سال 1301به تأسی از این هدف در زمستان  

نظامنامه ها که قبالً از طرف مجلس وزراء )تا آنوقت وزیر را ناظر امور مربوطه می نامیدند( و 

نفر مشتمل بر  872شورای دولت تائید شده و بوسیله فرمان شاهی نافذ گردیده بودند، به اشتراک 

جالل آباد دائر نمود.  دراین لویه اعضای حکومت، تعدادی از نمایندگان کابل و والیت مشرقی در شهر 

ماده به  73جرگه که اولین قانون اساسی افغانستان  زیر نام "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" در 

تصویب رسید، شاه امان هللا غازی گفت که در نظر است همچو مجلس در کابل هرسال یک بار دائر و 

ها و بودجه کشور  جهت تصویب نهائی به آن رویت داده جمیع مقاوالت با کشور های دیگر، نظامنامه 

شود، اما اعضای لویه جرگه آنرا به هرسه سال پیشنهاد کردند که مورد قبول واقع شد. به این اساس 

لویه جرگه برای اولین بار از حالت معموله غیرموقوته و عند االقتضائی بیرون شد و شکل "موقوته یا 

از نظر ماهیت  و وظیفه شباهت بیک نوع "شورای ملی"  پیدا کرد. متناوب" را به خود گرفت و 

عالوتاً چون در این لویه جرگه نسبت سرمای زمستان تعداد وکال محدود به والیت کابل و مشرقی بود، 

ش  در کابل به شمول نمایندگان همه والیات 1303الزم دانسته شد تا در لویه جرگه بعدی در سال 

 این لویه جرگه در لویه جرگه بعدی باردیگر مطرح گردند. کشور بعضی از مصوبات

م( در پغمان با عضویت 1924جوالی  24ش )1303سرطان  20دومین لویه جرگه عصر امانی  بروز 

اولین بار  اسد دوام کرد که برای 9نفر در حضور پادشاه و هیئت وزراء دائر گردید و تا روز  1054

رویداد  آن بطور مکمل به قید قلم آورده شد و بعد از ختم جرگه به شکل یک کتاب قطور تحت عنوان 

" در یک هزار نسخه به شکل سنگی در مطبعه وزارت حربیه 1303"رویداد لویه جرگه دارلسلطنه 

مارمیرود و چاپ گردید. این کتاب یگانه سند مهم تاریخی از جریان مکمل مباحثات آن جرگه بش
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دیگر چنین کاری صورت نگرفت. از آنجائیکه این سند تاریخی کامالً نایاب  ۀدر هیچ دور وهیچگاه 

گردیده بود، الزم دیده شد تا به باز نشر آن مطابق به اصل اقدام گردد و به همت دو همکارمحترم 

( بطور مسلسل دراین پورتال وزین 2016سپتمبر  13آگست تا  10قسمت )از 28توانستم آنرا در جمعاً 

های اعلیحضرت شاه ارشادات و بیانیه  تمرکز بر محتوای این سلسله  نشر هدف از .به نشر برسانم

 بیانمربوطه  احتفاالت لویه جرگه وهمین امان هللا غازی است که در موارد مختلف در طول جلسات 

افغانستان و سران دولت   انپادشاهاز مروز هیچیک ا تا آنوقت و از آن به بعد تابه یقین که  فرموده اند

را در ابراز نظر های او جاعت و شهامت ائی و نیزشاین توانهه و بدون کاغذ و یادداشت ابطور فالبد

 خود نداشته اند.

شور خواستم مجموعه بیانات آن شاه غازی و قهرمان کاینک به مناسبت نود و نهمین سالگرد استقالل 

و به حیث یک نشریه مستقل از متن کتاب رویدادهای لویه جرگه مذکور بیرون آورده  را استقالل کشور

چهار دهه اخیر محروم از کسب دراین  که کشور و بخصوص نسل جوان زخدمت هموطنان عزی

جنگ و ویرانی روی آرامش واقعی را ندیده  بوده اند و غیر از آتش کشوراطالعات مستند و تاریخی 

پرور کشور چه توصیه ها و  یک قرن قبل پادشاه علمتا بدانند که در  تقدیم دارمتحفه ای به قسم اند، 

داشتند و درود بفرستند به روح پاک این و انکشاف کشور و مردم خود  قارتمندی های عالی برای اآرزو

محل برگزاری لویه جرگه : پایانعکس ) ینده خود سازند.آگوشگزار راه  او راو اندیشه های  قهرمان ملی

 (در پغمان 1307و  1303های 

قبل از پرداختن به موضوع 

پیرامون بحث، الزم است 

عصر آن سومین لویه جرگه 

که در یک مرحله حساس و 

در پغمان دائر مشکل کشور 

، چند کلمۀ مختصر یددگر

شاه امان هللا نم: بعرض برسا

غازی به اساس تصویب 

مجلس وزراء و دعوت 

ا تصمیم بعضی کشوره

گرفت با ملکه برای اولین بار 

به خارج کشور سفر کند  و 

از دوازده کشور آسیائی و 

م( آغاز و هشت ماه 1927نوامبر  29ش )1307قوس  7اروپائی رسماً دیدار نماید. این سفر که بتاریخ 

ت م( پایان یافت و با دس1928ش )اول جوالی 1308سرطان  10و چند روز را در برگرفت، بتاریخ 

آوردهای مختلف همراه بود.  طول مدت سفر پادشاه موجب شد تا لویه جرگه بجای سه سال پس از 

م( به اشتراک 1928آگست  29ش )1307سنبله  5انقضای چهار سال دائر شود، لهذا جرگه بتاریخ 

امه نظامن 14سپتمبر( به پایان رسید و به تعداد  2سنبله ) 9نفر در پغمان برگزار شد و بروز  1100

جدید را پس از غور و تعدیالت الزم به تصویب رسانید. متأسفانه رویداد این لویه جرگه 

آخرعصرامانی نسبت حوادث بعدی بطور مکمل به نشر نرسید و فقط جریان مختصرآن در بعضی 

 مآخذ تذکار یافته است.
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 ش۱۳۰۳تسوید اعالن لویه جرگه 

 یای صداقت شعارم!ـعاکافه ر

بدیهی است که حیات و زندگانی معنوی و فراهم نمودن وسائل سعادت و ترقی و استراحت یک قوم، 
یک ملت، اولین وظیفه و تکلیف واجبی دولت است. باید دولت متحمل این بار گران گردیده وظیفه 
خود را انجام دهد و از دیگر طرف حتمی است که ملت با حکومت معاضدت ]همکاری[ و مساعدت 

ه در پیشرفت مقاصد و ترقیات دولت خود قوالً و فعالً مسامحه و کوتاهی نکند تا متفقاً به آرزو و نمود
 مرام خویش نائل و کامیاب شوند. 

لذا باتباع و اقتضای امر موکده ) و شاور ُهم فی االمرو اذا ... فتق کل علی هللا( همیشه چنین آرزو 
سعادت و آسایش ملت آرای قومی نیز تا حد ممکن  دارم که در تمام جریانات مهمه امور مملکت،

شامل و در تحمیل این بار گران علی قدر امکان فکراً و قوالً معاضد و مساعد باشند. چنانچه در 
مرکز سلطنت مجلس عالی شورای دولت را از اعضای منتخبه و اعضای طبعیه که اشخاص با تجربه 

وجود بودن وکالی شما را در عالقه داریها و حکومتی و خیر خواه دولت و ملت هستند، تشکیل داده م
ها و مرکز نائب الحکومه گی و حکومتی های اعلی حتی بشوری دولت حتمی شمرده، احضار کرده 
ام تا با آنها که فی الواقع زبان شما و وکیل تمام معامالت تان هستند در همه امورات سترگ مشاوره و 

 افکار شود.[ و  تعاطی صوابدیداستصواب ]

عالوتاً از چندی است که درین مورد مقصد دیگری را بخاطر میپرورانم که تشکیل یک مجلس )لویه 
جرگه( است که باید الاقل در سال یکدفعه علی العموم وکال و نمایندگان و کالن شوندگان قومی و 

رقی مملکت خویش علمای ملت درآن مجلس اجتماع نموده همه مسایل مهمه و افکاریکه در تعالی و ت
مد نظر داشته باشم، مواجهتاً بالمشاوره تصویب آراء تصفیه دهیم و بعد استصواب مجلس مذکور در 

بجالل آباد یک مجلس لویه جرگه را انعقاد نموده چون  ۱۳۰۱، چنانچه در سنه معرض اجرا گذاریم 
موقع انعقاد مجلس مذکور در ایام زمستان بود و احضاریت تمام وکال و نمایندگان ملت افغانستان 
اسباب زحمت مینمود از دیگر نقاط مملکت تنها بوکالی منتخبه موجوده شان که در مجلس شورای 

ولیت داشتند اکتفا کرده از اقوام سمت مشرقی که خیلی قریب و سهولت پذیر بود وکال و دولت شم
کالن شونده ها و سادات و علمای شانرا جلب نموده بالمواجه او نها در امور مملکت و ترقیات ملت 

ه که الزم مشاوره بود، مذاکره و فیصله نمودیم. برای سالهای آینده بواسطه که انعقاد و مجلس لوی
جرگه  سمت مشرقی در ایام سرما واقع شده بود و هم بایست این مجلس بزرگ در شهر کابل که نقطه 
وسطی و پایتخت مملکت افغانستان است، انعقاد پذیرد، وقت و موضع آنرا تبدیل داده مرکز لویه 

گار و وفور جرگه را کابل و موقع انعقاد آن امسال بماه ذی الحجه الحرام که هوای کابل مالیم و ساز
فواکه ]میوه جات[ و خوراکه باب میشود، قرار دادیم تا سادات وعلما و وکال و کالن شونده های ملت 
در محفل لویه جرگه بشهر کابل اثبات وجود نمایند و راجع بسعادت و ترقیات شما رعایای صادقه ام 

افکار نموده مطالب  و ممکلت عزیز تان بهیئت و حیثیت عمومی در مجلس مذکور مذاکره و تظاهر
عمده دولت و ملت را  چه در امور خارجیه و چه در امور داخلیه حل و فصل نمائیم و از خداوند 

 توانا و قدیر در ترقی و تعالی مملکت خود  استمداد و کمک بخواهیم.

ن شما را ازین مکنونات قلبیه ام آگاهانیده برای عموم }حکام اعلی و نایب الحکومه ها و زمامدارا
محلی تان{ بفرمان جداگانه اشعار نمودم که از وکالی منتخبه آن سمت کشور که در عالقه ها و 
حکومتی ها و مرکز نائب الحکومه گی و حکومت های اعلی هستند، مناصفه را برای اجراآت 
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ت کاریومیه همان موضع گذاشته مناصفه را با تعدادیکه بفرامین جداگانه بحکام خبر داده شده از سادا
و علما و مشایخ و کالن شوندگان و نمایندگان و روسا از هر محل بقرار تقسیم بتقریب انعقاد مجلس 
لویه جرگه بمرکز )حکومتی اعلی و نائب الحکومه گی ها( طلب نموده بیک موعدیکه بموقع انعقاد 

خوراکه آنها تا مجلس لویه جرگه بمرکز کابل رسیده بتوانند، روانه دار السلطنه نمایند و خرچ راه و 
رسیدن کابل از آنجا پرداخته در مرکز کابل از بدو ورود تا اختتام مجلس خرچ و خوراکه آنها را 
دولت تدارک و تهیه کرده  بآنها میپردازد و این مجلس )آتیاً( فقط در خود کابل و بهمین تاریخ منعقد و 

یندگی برای شمولیت ورزیدن لویه دائر گردیده بتعداد معینه از هر وال نفری بصورت وکالت و نما
جرگه حاضر خواهند شد، و از خداوند تعالی امید قوی داریم که باین مجلس عالی بموافقت آرای وکال 
و نمایندگان ملت نجیب افغانستان بسی مطالبات مهم دائر به ترقیات وطن مقدس ما حل و فصل گردیده 

 ]امیر امان هللا غازی[( غازیموضع مهر منور شهریار) صورت انصرام و اجرا پذیرد.

 

 ش(۱۳۰۳)سواد فرمان لویه جرگه 

 .............]مقصد ولدیت است[ هی)القاب .......... )اسماء( ............ زادهء ل

اساس مدنیت و ترقی و تعالی  چون حکمت بالغه حضرت حکیم علی االطالق جل و تقدس شانه  
بشریت را به اتحاد و اتفاق منوط نموده و برای متحد ساختن افراد متعدد و افکار متضدد، ابالغ احکام 

نیف احمدی )صلوة هللا و سالمه علیه( درین مآیه شریفه ) و شاورهم فی االمر( همه ما متابعان دین 
وما ینطق عن "میفرماید، حضرت پیغمبر خود را که دارین امر اکید ]رستگاری[ اح نجشاهراه فالح و 

 در شان اوست میفرماید که با امتان و پیروان خودت در همه کار ها مشوره نمای.  "الهوی

 "والتحیه علیه االف الثنا"لهذا این کمترین عبادهللا از بدو جلوس خود تتبع به پیروی سنت سنیه محمدیه 
اساس سلطنت وطن عزیز خود را به مشوره وضع نموده در پایتخت عالی بخت مملکت شاهانه خودم 

مامورین دولت  ۀعییتشکیل مجلس شورای دولت که مرکب از وکالی منتخبه شما ملت و اعضای طب
میشود و بعد االتفاق آراء در  ضنموده همه قوانین و نظامات مملکت داری در آنجا غور و خو ،است
ها تا عالقه داریها مجلس  رض اجرا آورده میشود. همچنان در مرکز های همه والیات و حکومتیمع

ت آن مطابق احکامات الهی بواسطه آمشوره از اعضای منتخبه وکالی شما ملت دایر و همه اجرا
مامورین دولت باتفاق و مشوره وکالی منتخبه اجرا میشود. با وجود اینهمه مجالس مشوره که به 

چون حکومت را از ملت و ملت را از حکومت  ،استا وی سنت سنیه در همه مملکت شاهانه اجرپیر
ً مساوی میدانم، اراده نمودم که  دانسته و ضرر وطن عزیز خود را بهمه ملت نجیب خود مشترکا

که مرکب باشد از علماء و سادات و مشایخ و خوانین و « لویه جرگه»مکرراً یک مجلس به اسم 
لسلطنه کابل انعقاد یافته در همه امورات مملکت داری و پیشنهادات ترقی و ااقوام بدار وکالی همه

تعالی و تنظیم نظامات و قوانین دولتی و تمام سیاسیات داخله و خارجه بحث و مذاکره نموده شود و 
اً تنظیم و آنچه خیر و بهبود اداره حکومت و فوز و فالح اهالی ملت را باتفاق آراء مالحظه نمایم، متفق

ون اول قرتا باشد که باتباع سنت  ئیم،ت آن عزم بالجزم نماآهللا در اجرا بعد اتفاق آراء متوکالً علی
ل شویم، چنانچه از فحوای اعالنات علیحده ئز و نائدین اسالم و ترقیات دینی و دنیوی خود ها را فا

 مستحضر خواهید بود.
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در لویه جرگه  شمولیت شما را ،خیر خواه ملت میدانند ن حضور واالی ما چون شما را صادق وآبنابر
ب ئیم که سفر خرچ شما را از آمدن الی کابل بواسطه حکام اعلی و نائالزم دانسته ابالغ میفرما
الحرام وارد کابل شده،  ةمیشود. بخاطر جمعی تمام الی روز هشتم ماه ذیحج الحکومه گی آنجا انتظام

برادران دارالسلطنه خود ادا نموده در مجلس لویه جرگه شامل باشید.  نماز عید سعید اضحی را با همه
اختتام لویه جرگه خرچ سفریه شما کابل البته مهمان اعلیحضرت ما خواهید بود و بعد از قفدر ایام تو

 (محل دستخط انجم نقط همایونی)ید.ئعودت مینمامساکن خودرا وزارت داخلیه تادیه نموده مع الخیر در

 

 ضحی(عید قربان )ا بیانیه شاه غازی در خطبه اول نماز

نشهد   ط)سه مرتبه( الحمدهلل رب العلمین طوهلل الحمد طهللا اکبر طالاله االهللا و هللا اکبر  طهللا اکبر هللا اکبر
صلی هللا تعالی   طان ال اله اال هللا وحده ال شریک له و نشهد ان سیدنا و موالنا محمد عبده و رسوله 

 طعلیه و علی اله و اصحابه اجمعین 

 برادران من! عزیزان من! نورچشمان من! -امابعد:

امروز خدای را شکر گذاریم که ما و شما را بدین مقدس اسالم مشرف ساخته، از پدر پدر بروی دنیا 
که ما را بدین مبین اوالد مسلمان آمده ایم و همیشه بدرگاه خالق بی نیاز خویش عرض و نیاز داریم 

سید المرسلین قائم و دائم داشته باشد، بروز آخرت نیز ما را بشرف شفاعت )محمدی( افتخار بخشیده 
 در زمره مسلمانهای نیکوکار مبعوث دارد.

امروز برای عالم اسالم یکروزی است بسیار مقدس که از برکت آن تمام گناهان و خطاهای را که 
حج بیت هللا شریف بخشیده و معاف میگردد. بندگانی که خطا میکنند، یا بدان مرتکب شده باشیم در 

ً امید و انتظار مغفرت پروردگار را دارند. ذات خداوندی نیز از ل طف و  گنهگار میشوند، عموما
مرحمت خویش بمحضی که بنده عاصی او بصدق دل بدامن خانه کعبه اش چنگ بزند، در همین روز 

معاف و می بخشد. چقدر نیک بخت و سعادتمند است آن مسلمانانیکه درین اقدس تمام گناهان ویرا 
روز بزیارت و لقای خانه خداوندی پذیرفته شده تمام گناهان شان معاف میشود، ازین سبب بلند ترین و 

 مقدس ترین ایام برای عالم اسالم همین روز فیروز است.

خطا و گناهان ماست، یک خدمت کالن  عالوه بر اینکه زیارت خانه )کعبه( موجب معافی حقیقی
دیگری را برای اتحاد و اتفاق عالم اسالم مینماید و آن اینست که در ضمن ادای حج و زیارت آن خانه 
مبارک با مسلمانان رنگارنگ عالم که ما آنها را ندیده ایم و کلمات و گزارشات شانرا نشنیده ایم، بر 

نرا گوش میکنیم و شکایتهای را که از بیگانگان دارند میخوریم و مالقات مینمائیم، حرف های شا
 استماع میورزیم، بمسرت عالم اسالم مسرور و بغم و اندوه شان غمگین میشویم. 

اگر ما و شما بهمان نیت و مقصدیکه خداوند ما را امر و هدایت نموده بخانه کعبه مشرف شویم و آن 
دست اذیت ظالمان و بیگانه های دین خویش دارند  شکایت و بیدادیهای را که برادران اسالمی ما از

شنیده از حال همدیگر حقیقتاً مطلع و خبر دار شویم، گاهی عالم اسالم باینحال فالکت و مذلت امروزه 
 گرفتار و دچار نمیشد. 

جای شکر و امیدواری است آن عالم اسالمی را که دشمنان دیرنیه او پرچه پرچه کرده در میان 
 موده خوردند، امروزه روز بیدار شده اند.خویش تقسیم ن
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ای دشمنان اسالم بدانید و آگاه باشید که درینوقت حصه مهم عالم اسالم بیدار شده، مابقی آن نیز 
عنقریب بیدار شدنی است و بپاداش این خواری و زبونی که از دست شما بعالم اسالم رسیده، شما را 

چه شما در موقع غفلت و نادانی و بی اتفاقی عالم اسالم هم بپاداش اعمال تان خواهند رسانید. اگر
خوب خوردید ما را، الکن واسطه و ذریعه این پستی و تنزل و خرابی تماماً از دست خود ماست که 

 اغراض پرستی و تن پروری و جدائی و نادانی خود ما،  شما را کامیاب داشته است.

 هر چه است از قامت ناساز بی اندام ماست!

لې دشمنان بر ما غلبه کرده نمیتوانستند زیرا که نظر به نفوس آن قطعات عالم اسالم که پامال و ا  
بیگاناگان شده تعداد دشمنان شان، صد یک، هزار یک کرور باشندگان خود آن مملکت نیست، پس چه 

 قسم غلبه کرده میتوانستند!!! 

ماست که بیگانه ها را مظفر می  معلوم است که نفاق و ضدیت شخصی و خرابی های در میانی خود
 سازد. 

ً مسلمان و پیرو پیغمبر و قرآن بوده  کار از اتحاد و اتفاق، دیانت و اسالمیت  اگر مسلمانان حقیقتا
 بگیرند، ضرور بمقاصد خود کامیاب و در همه جا مظفر و منصور میباشند. 

عجب است که خداوند دشمنان مارا مظفر میسازد و دوستان خود را که بآنها وعده ظفر و منصوریت 
 را نموده، مظفر نمیسازد. 

 باز میگویم که این نیست، مگر نفاق خانگی و خرابی های اندرونی خود ما!

« د رسول هللاال اله االهلل محم»ازین است که بحضور شما برادران خود عرض مینمایم، حینیکه بکلمه 
چنگ انداخته ایم و دین مقدس اسالم را یک دین متین می انگاریم، در دنیا و آخرت پیروی او را 
باعث نجات و رستگاری خود میدانیم، پس از برای خدا و رسول اتفاق کنید! و جاده نفاق را مپوئید 

ل برادر عینی و خون ]پوئیدن به معنی با شتاب به هرسو رفتن[، همه برادران مسلمان خود را مث
 شریک خود پندارید. 

در حقیقت چیزیکه اتفاق حقیقی را در میان یک مملکت اسالمی بوجود می آورد، خدا شناختن و 
پیروی اوامر و هدایات خدا و رسول را نمودن است. وقتیکه یک مسلمان خدای خود را خوب بشناسد 

د که نفاق بکند یا حسد و کینه اختیار ورزد و یا و به مسلمانی خود بدرستی پابند باشد، گاهی نخواهد ش
خجالت و شرمسار گردد. چرا هر چیزیکه برای او پیش میشود، وی عقیده دارد که این ذلت و خواری 
یا خسارت در تجارت و معامالت من که بوقوع پیوسته از...  نفس و یا عدم کوشش من خود من 

 وید که خدا بمن عطیه کرده است. است. وقتیکه یک منفعت یا عزت را ببیند، میگ

باید با برادران نادار و ناتوان خویش معاونت کنیم و با کسانیکه مریض و بیچاره باشند، امداد نمائیم و 
با برادران اسالمی خویش همدردی کنیم. امثال این رفتار و اعمال اسباب اتحاد و اتفاق را تولید 

اذیت هیچ دشمن باالی ما دراز نمیشود و گاهی ازعظمت و  میکند، وقتیکه ما اتفاق داشته باشیم، دست
 هیبت خداوندی وبرکت تعمیل اقوال حضرت رسالتپناهی، دشمن باالی ما حکمرانی کرده نمیتواند.

این بیانهای را که نمودم نه تنها نصیحت عاجزانۀ من است بلکه اوامر خداوندی و ارشادات نبوی 
 نیزهمچنین است. 
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ع عید اضحی بار بار بحضور شما تفصیالت را عرض نموده ام و الحمدهلل شما هم با اینکه در موضو
( ۷۰از احکام مذهبی خود خوبتر معلومات دارید، باز هم اینقدر عرض میکنم برای هر مسلمانیکه )

روپیه اضافه تر از احتیاجات اصلیه خویش داشته باشد، واجب است که یک گوسفند قربانی نماید. با 
ن امر دینی ما بسیار منافع و اسرار دینی و دنیوی موجود است، چون هوا گرم و فرصت کم اینکه دری

 است اگر اندکی ازآن بیان نمایم برای شما تکلیف میشود.

همه ما وشما میدانیم که قربانی کردن امر خدای ماست اگر خداوند سر ما را، جان ما را، مال ما را، 
اشته باشیم، بخواهد، ما جهت تعمیل ارشادش حاضریم. چون اوالد های ما را و هر چیزیرا که د

قربانی عوض ذبح اوالد پنداشته میشود، پس اشخاصیکه مستعد بقربانی باشند، باید به بسیار شوق و 
 ذوق او را بدست خویش و یا بدست وکیل خود ذبح نمایند.

 ان شأنئک هواالبتر(ط فصل لربک و انحر ط)انا اعطینک الکوثر

العالمینا ! بحرمت قرآن پاک و بحرمت حضرت )رسول هللا( مبارک و بحرمت کسانیکه به پیش تو ا له  
عزت و آبروی دارند، عالم اسالم را از نفاق و مغلوبیت نگهداری! علی الخصوص ملت افغانرا که 
یک ملت شجاع، دالور، فاتح و مظفر است، سرفراز دین و دنیا داشته باشی و من عاجز بیچاره، 

متگار عالم اسالم  و قوم خود را توفیق عطا کنی تا خدمتی بکنم که در دنیا و عقبی سبب نجات خد
شان بوده و در آخرت به بهترین جنت ها باشند و دولت علیه ترکیه، دولت ایران و اعراب و برادر 

که در هر های مسلمان ما هندوستانیان و برادر های بخارائی و برادر های چینی ما و تمام مسلماهائی
 نقطه دنیا هستند بحفظ و حمایت خود نگهداری!

هرچیزیکه میکنی خودت میکنی، باالی ما نظر لطف و مرحمت داشته باشی و بهمان   !اله العالمینا
راهی که نجات ما را میدانی ما را ببری، و از دربار خالق بی نیاز خود عسکر افغانستان را به دین و 

ی در هیچ وقت سر شان پیش دشمن خم نباشد و همیشه بیدار و فعال باشند دنیا کامیاب خواسته ام! اله
و تمام مامورین و کسانیرا که از دل و جان برای افغانستان خدمت میکنند، معزز دارین داشته باشی و 
اشخاصیکه تنبلی میکنند آنها را هدایت بکنی و در راه نیک بیاوری، عبادهللا رحمکم هللا ان هللا یامر 

 وهلل الحمد. طهللا اکبر طال اله االهللا و هللا اکبر طهللا اکبر هللا اکبر دل و االحسان...)اآلیه(بالع

 

 نطق اعلیحضرت غازی افغان بتقریب افتتاح لویه جرگه

 بعد از نماز عید قربان در سالم خانه

اوالً بهمه شما برادران و مهمانان عزیز خویش تبریک عید را میگویم و آرزومندم که خداوند بسیار 
عید های خوب و با شرف را نه تنها برای شما بلکه به تمام قوم افغان عطا و احسان فرماید و اینطور 

روز برای  کار های خوب از دست شما سر بزند و چنان ترقیاتی را خداوند نصیب تان کند که هر
 شما عید باشد. 

بعده ]بعداً[ برای شما مهمانهای عزیز خود خوش آمدید گفته، میگویم که پایتخت افغانستان خانه تمام 
 ملت افغان است همه شما بخانه خود تان خوش آمدید.

میخواهم در موضع تشریف آوری شما مهمانهای عزیزم که درینجا حضور دارید، چیزی عرض 
شاکرم که محض از کرم و الطاف خویش و برکت روحانیت )رسول هللا( درین دوره خدایرا  نمایم:
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پنج ساله تا توانستیم شب و روز کوشش کردیم و در فراهم آوردن موجبات ترقی افغانستان کوتاهی 
ننموده ایم، چون غیر از خدمت دین و خدمت وطن و حفظ ناموس و شرف افغانستان، دیگر مقصد و 

بهمه خیاالت و مقاصد خویش کامیاب و بهر کاریکه اقدام ورزیدیم بکمال درستی او آرزوی نداشتیم، 
را انجام داده ایم )هلل الحمد( که تا این زمان ما ملت افغان در تمام مطالب و مقاصد خود مان بخوبی 

 تمام فائز بوده درین عرصه پنج سال کامیابانه کار کردیم.

 عموم حضار: الحمد هلل! شکر شکر!

را شروع نمائیم که کارروائیها و اجراآت آن نسبت به پنجسال  ون خواهشمندیم که یک دوره جدیدیاکن
گذشته اسباب ترقی مملکت و وسیله آسایش و منفعت رعیت ما باشد و درچیزهائیکه ذریعه بهبودی و 

ده ام تعالی ملت پنداشته شوند، کوشش کنیم اگر چه یک لحظه از خدمت شما قوم نجیب خویش باز نمان
و کفی باهلل شهیداً بهر صورتیکه توانستم سعی کردم و عرق ریزی نمودم که این ملت پس مانده خود 
را تا یک درجه علیا برسانم. الحمد هلل که از مراحم ایزدی به آرزو های که نسبت بترقیات ملت و 

خویش کامیاب  مملکت خود بدل میپرورانیدم، موفق گشتیم و امروزه روز در تمام مقاصد و مطالب
هستیم و بکمال افتخار میگویم که امروز ملت ما سر فراز ترین ملتهای روی دنیاست! کف زدنهای 

 شادمانی! 

لهذا درین دوره تازه خواستم تا از اتفاق آراء و افکار شما وکالء، علماء و فضال و اعزه ملتم استفاده 
رده ترقیهای فوق العاده و بهبودیهای بی نموده اساس مجدده حکومت را بفکر های متین شما تاسیس ک

 اندازه را برای ملت و مملکت خویش فراهم آوریم. 

مقصدیرا که از شمولیت شما در لویه جرگه در نظر دارم، این است که شما نسبت به این خادم ملت و 
اعضای منتخبه مجلس عمومی شورای دولت از عادات و اطوار و افکار و اجراآت و ضروریات و 
احتیاجات ملت چنان اطالعات و معلوماتی را بدست دارید که ما و آنها نداریم. اگر چه ما هم تا یک 
درجه اجمالی از احوال ملت و مملکت واقفیم، اما آنطوریکه شما واقفید کلی و معلومات تفصیلی 

ارد و دارید، ما نداریم. چنانچه یک تولی مشر نسبت به کندکمشر معلومات زیاد به تولی خود د
 همچنین کندک مشر تا درجه معلومات از کندک خود دارد که غند مشر ندارد. 

چیزیرا که درین روز افتتاح بشما معروض میدارم و شما را بطور یادداشت میگویم، همین است آنچه 
بفکر شما برای بهبودی ملت و ترقی مملکت تان بهم میرسد محضاً برای خدا بگوئید و بغیر از اظهار 

ر حقیقی خویش لحاظ و خاطرداری هیچ یکی را نکنید که فالن کس اینطور گفته من هم باید چنین افکا
گویم، نی!هر کدام تان خود ها را وکیل قوم و کفیل مهمات عموم پنداشته فقط رضای ایزدی و رفاه و 

به آسایش آسایش عمومی را مد نظر گرفته آنچه بفکر تان برسد، حقانه بگوئید، زیرا که اگر قوم ما 
بلی! اگر خدا « چه خانې په یارانې»باشد خود ما نیز آسوده حالیم، چنانچه افغانان در َمثل میگویند! 

ناخواسته قوم ما غریب، بیکار، بی علم، پریشان و ناتوان باشد ضرور ما هم پریشان هستیم. بنابرین 
 بیان نمائید.محض استرضای خداوند آنچه درآن فائده عموم باشد، آزادانه در مجلس 

این خادم ملت از اول جلوس بر تخت سلطنت تا حال خیر و بهبود عموم ملت افغانستان را یکسان زیر 
نظر گرفته هیچگاه بدون صالح و مشوره کاریرا ننموده ام و شما را هم محض بدین مقصد خواستم که 

 صرف جهت مزید منفعت و آسودگی عموم ملت افغانستان با شما مشوره کنم. 
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اقوام دانستۀ ما خوب میدانند که این کار ها و خدمتهای را که ما میکنیم، تماماً برای منافع و رفاهیت 
عموم سکنه افغانستان است، الکن بعضی از اشخاص که تا حال فکر شان چندان بلند نشده نتایج و 

م ما خود داری ثمره این افکار و خیاالت ما و شما را بخوبی احساس و درک کرده نمیتوانند، بازه
نموده فقط بغرض حصول رضای خدای خود و منفعت قوم و سر سبزی مملکت خویش کوشش ها 

 میکنیم، مشوره ها می نمائیم تا ملت خود را بدرجه های بسیار عالی برسانیم.

بلی! یک مریض دوا نمیخورد، اما بهر طوریکه ممکن باشد او را دوا میخورانند. یک پسر خورد 
ر گز مکتب نمیرود، مگر پدرش او را برفتن مدرسه مجبور میسازد. اگرچه پسر در برضای خویش ه

آوان نادانی ازین اوضاع پدر خود میرنجد، اما چون فائده او در آتیه بدو عائد است در حق پدر خود 
 دعا گوئی میکند. 

یق اطالع ندارند و باید علماء فضال، سادات، مشایخ، روسا، دانشمندان و پادشاهان کسانی را که از حقا
ً بفهمانند و در زیادت جذبات و  خیر و شر خود ها را بطوریکه الزم است بخوبی نمیدانند، نصیحتا
زنده نمودن حسیات آنها کوشش ورزند. اگر چه فی الحال برایش در انجام این خدمت مقدس تکلیفی 

، خاکش را توتیای چشم خود عاید خواهد شد الکن زمانیکه مردم به حقایق و مفاد خویش دانسته شدند
 مینمایند. 

باین سبب برای آسایش ملت خود هر چیزیرا که شما علماء و دانشمندان بگوئید و هر خیر و منفعتی 
را که شما الزم میدانید، بیان کنید تا من عاجز خدمتگار شما که به امر خداوند امروز پادشاه شما 

اصول و طرزی را که برای خیر و آسایش عموم ملت  هستم، بجا بیاورم تا درین دورۀ جدید بهترین
 باشد بسازیم و بروی کار بیاوریم. 

در خاتمه کافه ملت افغانستان را مظفر و کامیاب و بهترین سکنه تمام ک ره دنیا از خدای خود  خواسته 
 ام. خدای ما قادر است که ملت ما را بهترین و کامیاب ترین ملل روی دنیا بگرداند. 

این سخن را شنیده بعضی خواهند گفت چطور میتواند شد که این ملت پس مانده افضل و اعلی  اگر چه
تمام ملل دنیا شود، الکن آنها عالقمندی مرا با ملتم بطوریکه دارم نخواهند دانست که از فرط عشق و 

خداوند  محبت خود برای آنها تمام خوبی ها و ترقیها را که در دنیاست، خواهانم و عقیده دارم که
 مهربان است و ضرور این عرض و التجای ما را قبول کردنی است. ]پایان خطابه اعلیحضرت[

 )ادامه دارد(
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