AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

 20آگست 2018

داکتر سیدعبدهللا کاظم

مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا غازی
حین لویه جرگه 1303
به مناسبت نود و نهمین سالگرد استقالل کشور
(قسمت چهارم)

نظریات و مشاورت لویه جرگه در مسایل داخلیه
روز یکشنبه ( )۲۹سرطان بعد از ظهر
اعلیحضرت با ایراد این بیانیه در آغاز مجلس فرمودند« :بنام خداوند خویش آغاز میکنم  -:خدای را
شکر گذارم که دراین عرصۀ یکنیم روز معامالت خارجیه با کمال خوبی حسب خاطر عمومی شرف
اختتام را پذیرفت .اکنون نوبت بمذاکرات در امورات داخلیۀ مملکتی رسیده دراین ضمن ابتداء بطور
یادداشت عرض میدارم که شمایان د رکدام یک مسائل خواهش مذاکره و مباحثه را دارید؟ از حکومت
چی خواهش و مطالبه مینمائید؟ سیاست داخلیه ما تماما ً بر طبق اوامر خداوندی وحضرت رسالت
پناهی و شریعت غرای احمدی است و همه اجراآت و عملیات و کارروائی این مملکت اسالمی
افغانی ما بر همین اصول مقدسۀ اسالمیه مرعی و معمول بوده و می باشد و ابدا ً خواهش نداریم که
در این سر زمین شرافت قرین بجز از این اساس متین دیگر اساس و قانونی را حکمفرما نمائیم.
نظربه همین عقیده و مفکورۀ خویش تمام نظامات و قوانین و کارهای عصر ابتدایه مملکت عزیزم را
درینمدت ( )۵سال بر همین اساس بنا گذارده ام .اکنون از شما ذوات محترم معلومات میخواهم که شما
در کدام مسئله و کدامین اساس معلومات را خواهان و طالب مذاکره در آن میباشید ،تا همان اساس و
همان فقرات پیشگاه تان قرائت و مطرح مذاکرات گردد و اال اگر شما بخواهید که تمام نظامات و
اساسهای اداری حکومت خود را مالحظ و تطبیق دهید ،پس لطفا ً کم از کم تا پنجسال رخت اقامت
خود را در اینجا بیفگنید تا بر تمام جزئیات و فرعیات حکومتی خویش که به هزار خون جگر در این
مدت تدوین و تنظیم یافته است ،اطالعات هم بهم رسانید .هر اساس و کاریرا که شما قابل بحث می
انگارید ،بیان نمائ ید تا در همان موضوع جهت تنویر افکار حضار گفت و شنید بعمل آمده و در نتیجه
تعدیالت و تغیرات و تبدالت در اساس وشالوده حکومت کرده شود .اگر چه به خیال خودم
موضوعیکه در آن مباحثه الزم میباشد ،حاضر است .اما اول از شما استفسار و استخبار را خواهانم،
فکر خودم را در آخر معروض خواهم داشت .بعضی امورات و مقرارات حکومتی از قبیل مالیات و
خدمت عسکریه و محصول مواشی و امثال آن آنچنان اساس های ال تغیر حکومت است و هیچ
سلطنت بدون تقرر و اتخاذ آن جریان پذیر نیست .اگر شما خواهان تغیر و تبدیل در این اصوالت
باشید ،پس لطفا ً در تنخواه مامورین و تعداد عساکر و دیگر تکلیف و اخراجات حکومت نیز تخفیفاتی
را وادار شوید ،تا من نیز در دخل تقلیل نمایم .باقیمانده امورات سیاسی عدۀ از آنرا خود شارع مقرر
و معین داشته است که هیچ مسلمان و صاحب وجدان در آن مداخله کم و زیاد را روادار شده نمیتواند،
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مجبور است که بر طبق اوامر خداوندی و فرمایشات شریعت نبوی رفتار نماید .برخی ازآن که
تعزیرا ت است ،در آن تنها حق مداخله را الوالمر دارد مثالً از ( )۳دره را الی ( )۳۹دره را من
عاجز اختیار دارم که بر اشخاص جانی اجرا نمایم که آنهم در حقیقت تعمیل امر شارع است که بر
حسب عادت و اطوار قوم و اقتضای زمان و روش دوران در معرض اجراء آورده شود .اشیای که از
طرف شریعت تحدید شده چنانچه گفتم احدی در آن حق مداخله را ندارد .اگر شما میگوئید د ر آن
مسائل بدست دیگری هم اختیار است ،اینک نسبت بمن علما بیشتر می دانند و برای مباحثه حاضر
اند و در امورات تعزیری تصویبات را که حکومت شما بلحاظ زمان و عادت و رفتار اهالی
افغانستان وضع کرده هیئت عالیه تمیز و خودم حاضرم که آزادانه با شما مباحثه نمائیم ،مقصد اینست
که شما اوالً موضوع مذاکرات خود را تخصیص دهید که در کدام یک اساس و نظام خواهش دارید که
بحث کنید؟ »
دراین موقع مولوی محمد ابراهیم کامه به پا ایستاد و گفت« :تنقیدات را که بنده در خیال دارم و
نظریات را که خواهش رسانیدن آنرا بگوش حق نیوش ملوکانه دارم حسب ذیل است:
۱ـ نظام نامه جزا در مجلس لویه جرگه سرا پا ملحوظ گردد تا مسایل آن طبق مذهب مفتی بها حنفیه
ترتیب و تدوین و تعدیل گردد.
۲ـ مسله نفوس است که ما آن خدمت باشرف جهاد را بسر چشم قبولداریم ،لکن در آن خواهان بعضی
تعدیالت میباشیم.
 - ۳اگراجازه همایونی باشد بودجه عمومی مملکت خویش را مالحظ میداریم.
 - ۴در معارف افغانستان بعضی نظریات خود را بعرض می رساینم.
 - ۵در اجراءت وزارت تجارت عراءیض خود ها را تقدیم می نمایم.
 - ۶در شورای دولت نظریات خیر اندیشانه خود را تحفۀ حضورمیداریم.
اعلیحضرت( :از این یادداشتهای اجمالی مولوی صاحب کامه اظهار خوشی نموده و با لحن محبت و شفقت فرمودند)
« شما فعال ً در این نظریات خویش کدامش را اوالً خواهش دارید که تحت مذاکره آورده شود؟» (و بعد
از اینکه تمام عرایض و مباحثات را که بیشتر از یک ساعت دوام داشت ،بنظر تدقیق استماع ورزیده در خاتمه آن)

فرمودند« :قانون و نظامنامه که عالوه بر قرآن پاک باشد ،نداریم و هر گز خواهشمند نمیباشیم که
باالی ملت اسالمیه افغانستان احکامی که ما سوای قران مجید باشد ،نافذ و حکمفرما گردد .البته در
بعضی امورات سیاسی و تعزیری که آنهم بحکم و اجازۀ شرع شریف میباشد ،باتفاق هیئت عالیه
تمیز من عاجز که اولوالامر شما هم می باشم ،احکامات و تحدیداتی را امر و اراده نموده ایم .افواهی
که نسبت به نظامات این دوره طنین انداز است ،تماما ً از طرف اعداء ملت و مملکت افغانیه ماست که
آنها ابدا ً آفغانستان را دیده ندارند که بدین مراتب عالیه و درین شهراه تهذیب و مدنیت و ارتقاء گامزن
بنگرند .تا هم محض انسداد هفوات [افواهات] و هزیانات دشمنان رئیس صاحب عمومی شورای دولت
به پیشگاه تان تمام قوانین و نظاماتی که وکالء ،رؤسا و وزرای شما به اتفاق هیئت تمیز تا حال تدوین
و ترتیب داده اند و در مهمات مملکتی تمسک و دلیل انگاشته می شوند ،نام می برد واز خلص
مندرجات و احکامات آن خودم بشما معلومات می دهم .بهر کدامی آنها که شما مشتبه باشید یا بدانید
که در آن کدام ماده و قانونی بر روایات ضعیفه شریعه مندرج است ،همان او را بیرون نویس کرده
متعاقبا ً برآن نظریات و اصالحات و تعدیالت خود ها را اظهار و بیان دارید تا حکومت باتفاق آراء
شما هیئت عالیه لویه جرگه در اصالح آن بپردازد».
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مال صاحب چکنورچنین پیشنهاد کرد« :اعلیحضرتا! ما قبل از دیدن و به زیر تدقیق آوردن نظامنامه
ه ا این معروضه ام را حضورت تقدیم مینمایم .در کتب اسالمیه مسطور است که اگر احدی تحقیر
مسائل شرعیه و فقهیه را بنماید ،گنهگار میشود .حاالنکه خود اعلیحضرت میفرمایند که نظامنامه های
عصر حاضره ملخص [خالصه شده] از مسائل فقهیه است و عموم کارپردازان مملکتی و اشخاص
رعیتی نظامنامه های عصر امانی را محض فارسی دانسته و در عزت و احترام آنها نمیکوشند و
درهر جا دیده شده که نظامات را مردم روی دست و بر زمین و بر محالت خوب وخراب استعمال
نموده تحقیر مینمایند .اگر محض احترام مسائل فقهیه نظاماتی که تعلق به شرع شریف دارد ،بزبان
عربی تحریر گردد ،چقدر خوب خواهد شد».
جمهور علماء و بعضی از عمائم لویه جرگه به تائید این قول برخاسته و گفتند باید مسائل شرعیه بزبان
عربی مرقوم آید بصورت "فتاوی قاضیان" و دیگر کتب معظمه فقهیه که در اعصار سالطین اسالمیه
ماضیه حلیۀ تدوین را در بر کشیده اند ،باید درین عصر امانیه نیز کتابیکه دارای همه گونه محاسن
باشد ،در حیز[جا و محل] تالیف آید.
اعلیحضرت (بجواب درخواست این علماء) فرمودند« :حکومت شما که نظامات و قوانین ضروریه را از
کتب شرعیه بزبان ساده وسلیس فارسی بصورت موجوده رواج داده ،برخالف زعم دشمنان در آن
فقط مقصد از مطلع نمودن و آگاه ساختن عموم است بر وظایف و خدمات مامورین و مکافات و
مجازات دادن خائنین و بس .زیرا بزبان عربی عموم سکنه مملکت نمیداند و اشخاصیکه مانند شما
حضرات از آن معلومات دارند ،بهر جا میسر نمیشوند ،بلکه عدۀ از آنان با وجود داشتن معلومات
مکفی اقتدار اظهار افکار و آراء خود ها را نیز داشته نمیباشند .چنانچه یک قاضی القضات هنگامیکه
نکاح هشتمین را می بست ،در خطبه نکاح او آیه شریفه (فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث
و رباع و این خفتم اال تعدلولواحد) را میخواند و بر خالف امر ایزدی که در صورت عدم عدالت و
مساوات تجاوز یک منکوحه نارواست ،نکاح ( )۸را دیده و نادانسته کور کورانه می بست و
نمیتوانست که اظهار رأی و بیان مسئله شرعیه اسالمیه را می نمود .امروز میبایست که شما این
مساعیات عاجزانه این خادم اسالم را که عموم شما را حق اظهار رأی داده تمام تانرا از حقوق تان
دانا ندم و تکالیف و مظالم بی پایان ظالم و مستبدین را از شما مرفوع ساخت ،اظهار خرمی میکردید،
امروز کسیکه بیرق اسالم را بردوش خود برداشته و آنرا با انظار مسلمین بجلوه در آورده (امان هللا )
است .چندی پیشتر از این هم همین شماملت و همین علما همین فضال  ،مشایخ و همین رعیت بودید و
انواع فجایع و مظالم و بیداد و بدعت را برألعین خود میدید و مبهوت و متحیر و متفکر در اطراف و
جوانب آن نگاه میکردید ،اعترض تنقیدات بر کنار ابدا ً حق تکلم را در اجراآت و عملیات حکومت
نمیداشتید و درهمه گونه اقدامات روا و نا روا بجز از سرتسلیم را بزیر افگندن (و امنا و صدقنا) را
گفتن ،چاره نداشتید .اگر من شمۀ از آن گذارشات و کارروائی های که در بین شما ازطرف حکام و
مامورین ظالم در معرض اجراء می آمد ،بیان نمایم ،یقین دارم که فی الحال خوف و هراس و
دهشت آن ستم کاریها که کامالً بخاطر شما است ،لرزه را بر اندام شما خواهد انداخت و هوش و
حواس را از سر تان خواهد باخت .لکن این عاجز محض عزت و احترام گذشته گان را نموده ابدا ً در
صدد مذمت و مظالم سابق نمی برایم اما این قدر بشما یاد آوری میکنم که در آن وقت چرا کام و
زبان شما بسته بود؟ و چرا احقاق را ذهن نشین آنها نمی کردید؟ و از کدام رهگذر امر بالمعروف و
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نهی عن المنکر را در طاق نسیان گذارده بودید؟ و اکنون چرا دست و زبان شما باالی من دراز
گردیده است؟ باید خود را بیشتر شاکر و از من خادم اسالم ممنون باشید که شما را بحقوق تان آشنا و
امتیازات و مراتب عالیه را برای تان اعطا کردم .اگرمن این شیوه انسانیت و حقانیت و رفتار
اسالمیت را بشما نمی آموزانیدم ،کدام شخص شما را تا بروز حشر از این مسائل اطالع می داد.
امروز که من شما را حق مذاکره و حصۀ مباحثه را میدهم و برای اظهار افکار و آرای تان در مفاد
ملت و مملکت و دولت مجلس لویه جرگه را تشکیل داده ام ،شما را هم الزم است که مسائل شخصی
و اغراض پرستی و نفاق آفرینی را برکنارگذارده چشمهای بینای خود را باز کنید و اطراف خود و
جوانب حقایق و مسائل را بکمال غور و غوص مالحظه کرده چنان توضیحات و نظریاتی را
بحکومت خویش تقدیم نمائید که یک پدر به پسر و یا برادر به برادر خویش از روی شفقت و نصیحت
میگوید .شما را نباید که مانند ازمنه سابق بالکل از اظهار حقایق خاموش باشید و هر چه که بشما
کرده شود ،بمحض سکوت و تحیر او را تلقی کنید و نه اینطور کنید که بمجرد افواه دشمنان و اغواء
بد خواهان تمام مساعیات و جگرخونیهای حکومت خود را فقط مخالف گفته از حکومت خود شکایت
نمائید  .وهللا جگرم کباب و دیده ام پر آب می گردد ،چون آن مظالمی را که بر جان ،مال و ناموس
شما ملت خویش که سابق بر این دیده بودم ،بیاد می آورم .شخصیکه راه می رفت ورسم تعظیم یکنفر
مستخدم دولتی را ادا نمیکرد ،علی الفور محکوم به حبس میگشت و تا آن زمان از محبس رها نمیشد
که یا می مرد و یا بدن و پاهایش در زیر زنجیر و زوالنه خشک وضعیف و نحیف نمیگشت .بندیخانه
ها طوری بود که خوامخواه برای محبوسین امراض گوناگون و مصیبت ها در آن جای بوقلمون را
تولید می کرد .امروز منصف شوید و بنگرید که انتظام و صفائی و زیبائی بندیخانه هاي ما کمتر از
خانه ها و سراهای معتبرین نیست و برای محبوسین ما سوا از تکمیل ایام حبس و اصالح و اطوار
آنها دیگر هیچ یکرقم مشقت و تکلیفی نیست .حتی برای مرتکبین قباحت بجز از توقیف و برای
مجرمین جنحه زوالنه یک لنگه و برای جنایت کاران دولنگ زوالنه که سابق برین مخصوص
اشخاص معزز بوده تخصیص شده است .میدانید که دراینصورت برای محافظین و پولیس ما در
حفاظت بندیها چقدر زحمت بهم میرسد .باز هم از شفقت و محبتی که با ملت خویش دارم ،همه این
تکالیف را متحمل شده نمیگذارم که برای محبوسین زحمت و اذیتی برسد .در ابتدا برای اشخاص
جنایت کار نیز زوالنه یک لنگه را تخصیص داده بودم ،اما بی انصافی و دست درازی های خود آنها
موجب این امر گشت که باید آنها هم زوالنه دولنگه انداخته شوند».
اعلیحضرت در ادامه فرمودند« :خلص اینکه حکومت موجوده شما در همه اقدامات و نظریات
خویش آسوده حالی و رفاه حال و اصالح مآل شما ملت را مدنظر گرفته قدمی بر نمیدارد که در آن
ترقی و تعالی شانرا در نظر نداشته باشد و کاری نمیکند که درآن برای شما تکلیف و زحمتی بهم
برسد .خدا شاهد خودم نظر بدین و کالء و هیئت وزرا ء وشورای دولت بیشتر آرامی و خرمی شما
را خوهشمندم و در بسا مسائل محض خیر و بهبود شما بمقابل این همه وکالء و وزراء برآمده ام و
در همه امورات بجز از منفعت شما و دولت تان دیگر امری را نقطۀ نظر قرار نداده عیش و عشرت
خودم را همیشه قربان و فدای آرامی تان نموده ام .گمان نکنید که شما وکالء به منافع ملت کله جنبانی
می کنید .زیرا که حسیات و عشق و محبت خودم را نسبت برعایای صادقه خویش بیشتر از جذبات
هزار تنی از شما وکالء می پندارم و من بیشتر از شما در تحفظ مراتب شرعیه و قواعد اسالمیه و
اساس مدنیه بذل مساعی می ورزم ،زیرا که نام شما را احدی بعد از مرگ بزبان نخواهد آورد و نام
من در صفحات تاریخ با عملیات و اجراآت خوب و زشت من قید و ضبط شدنی است .شما بیشتر از
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یک خانه و چند قطعه زمین ندارید ،اینقدر در امورات جزوی و مسائل شخصی خویش قیام و اظهار
جدیت و فعالیت مینمائید ،محض تحفظ خانه و زمین خود را برای همه گونه فدا کاری در راه مدافعه
و تعرض آن پا فشاری می کنید ،من چطور در مقابل شرف و عزت و نام و ناموس کل مملکت
محروسه افغانیه از شما در عقب خواهم ماند .چون من محض برای رفاه ملت و سرسبزی مملکت و
منافع دولت خود کار میکنم و از خود غرض نفسی و مقصد شخصی ندارم ( .وهللا) معتقدم که بمقصد
خویش کامیاب هستم و هیچ عائقه و مانعه از مقاصدم مرا باز داشته نمی تواند و ضرور معاونت
خداوندی و روحانیت ذات رسالت پناهی رفیق طریق من است .البته که مشت من برابر توپ خواهد
کار داد و طوریکه شما جهت نیل بمقصد تان از هر گونه فداکاری و تحمل هر نوع خساره و خرابی
خانه و بربادی زمین نمی اندیشید ،همچنین من هم در تکمیل مقاصد اسالمیه خویش از فدا نمودن مال
و جان و هستی و حکومت و مملکت خود مضایقه نمی نمایم.
اعلیحضرت خطاب با وکالء فرمودند« :پس منصف شوید که حسیات من نسبت شما وکالء بیشتر است
یا نی؟ باوجود این قصد و نیت و عشق و محبتی که در راه ترقی مملکت و ملت خود دارم ،از
نظریات و افکار و کالی شما که در شورای دولت وجود دارند و از نظریات علمای اعالم تمیز و
هیئت وزراء خوداری ننموده ام و در همه امور بصالح مشوره وصواب دید شان چنانچه مکررا ً گفته
ام اقدامات و کا رروائی نموده ام .عالوه برآن جهت مزید تدقیق و تحقیق از نظریات مفید و مشوره
های شما هیئ ت لویه جرگه نیز استمداد مینمایم تا اگر در قوانین و نظامات و اساس موجوده خویش
اصالحات و تعدیالت را الزم انگارید ،حقانه به حکومت حالی نمائید که اصالح شود ،اینکه نظامنامه
ها ی را که شما بیرون نویس کرده نام برده اید ،برای شما داده میشود تا هر فقره و هر ماده آنرا هر
کدام تان بجایهای خویش از نظر گذرانیده نظریات خود را در آن باب برای لویه جرگه بگوید اگر
قابل قبول پنداشته شد ،از قبولیت آن خوداری نخواهد شد .فی الحال چون وقت کم است ،الزم است که
یکمرتبه نظامنامه اساسی را سراپا به تدقیق بشنوید زیرا که شالوده مملکت عزیز با همین است وقتیکه
اساس باتفاق آراء (چنانچه در لویه جرگه سمت مشرقی متفقا ً تصویب و منظور گردیده است) تأسیس
و طرح افگنده شود ،همانا باقی لوازم و فرعیات آن بالطبع درست و خوب و با اسلوب مرغوب
خواهد بود».
(ادامه دارد)
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