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 اساسی ۀت نظام نامئقرا

 مملکت افغانی منشی نظام نامه  بعد از قرار گرفتن آراء عمومی بر خواندن مکرر نظامنامه اساسی }
مزبور را با آواز بلند خواندن آغاز نهاد و ذات خسروانه در تحت هر فقره وهر ماده آن توضیحات و 
تشریحات عام فهمی را برای حضار ایراد مینمود و بر فقره های که بعضی افراد معترض می میشدند 

یک ند و بآنرا بیرون نویس کرده یادداشت میگرفت ،وضوع چیزی گفتن را خواهش مینمودندمیا در آن 
همین فقرات  نتظر تمام شدن تمام مواد بوده  در خاتمه مکررا  مجه شفقت کارانه آنرا امر میدادند که هل

ن آاز اختتام  دچنا نچه بع  ،یدئنظریا ت خود ها را در آن گوش گذار لویه جرگه نما زخوانده میشود با
ده ی را  که برآن تنقید و بحث بعمل آمبر چند فقره گفت وشنید بعمل آمد که راقم الحروف در ذیل فقرات

  قلمبند میدارد. ،بآن موادیکه ذات همایونی تشریحات قابل تحریر را ایراد داشته اند ،بود

( اعتراض نمود که این نظامنامه درغیاب من ترتیب شده و بعض مسائل 2برمادۀ ) مولوی عبدالواسع:

درین ماده بعد از لفظ آداب عمومی عالمات  ضعیفۀ شرعیه در آن داخل است اکنون باید اصالح شود.
فارقه شرعی نیز ایزاد گردد تا در بین اهل هنود و مسلمانان مانند سابق فذق و امتیازی که از آن ظاهرا  

 شناخته شوند، باشد.   

مرحمت ومملکت افغانی عطا  یحضرت غازی بهندو هالیمراعات و نوازشاتیکه اع فیض محمد وکیل:
لکه در جمیع اهل هنود بتنها درمملکت همسایه ما هندوستان ه بهمه شما معلوم است که نفرموده اند 

ما آن مراعات را که رنموده است. اکنون اگ جهان قدر وقیمت و عزت و شرف افغانستان را  دو چندان
 ،د نمیکندئکه عا را یروجود آن در امورات مذهبی و اصول مقدس دینی ما هیچیک نوع خرابی و ضر

هل هنود افغانستان در این باب هیچ داد و فریادی را نخواهد امعلوم است که  ،سر آنها برداریم از
د جهان بسیار خراب آمده بجای ولکن اثرات این مفکوره ما در هندوستان و بنظر دیگر اهل هن ،برداشت

  .د کردنمنافع در سیاست برای ما مضراتی را تولید خواه

دوستان م هنسل  م  وض محمد خان پرداخته یک بیانیه مطولی را در اتحاد هندو ید فیئنیز بتا حضرت : یعلا
ل ترکیه و ئهل هنود را بامسلمانان در موقع جنگ جهانی عمومی و درمسااد آن و ذکر همدردی ئو فوا

تحریک خالفت و در حصول استقالل هند و افغانستان ایراد  کنان  فرمودند: اگر ما  تکلیفی را که  از  
معلوم است که در آن   ،یمئدو باره مانند سابق اجراء  نما ،یمامرفوع  ومراعاتی را که بدانها داده   آنها

 ۀنمیشود  برعکس آن خدا نا خواسته افغانستان موجب نفاق و شقاق اتحاد و همدردی موجود  ۀچیزی فاید
ن نوع شاال عیظم ۀاین دو کتلهندو ومسلم هندوستان خواهد شد و دشمنان دراین موقع دست یافته  باندازه 

 !نی .بشری را از هم دور و با همدیگر خواهند انداخت که یکی بخوردن خون دیگر آماده خواهند شد
یم  و مراعاتی را که به آنها داده ئآنها معامله نمابا الزم نیست که ما وشما برطبق مقررات دینی خود 

متیاز هندو و مسلمان امر تاکید قشقه  زدن را بنمایم و یم  باید از آنها بر نداریم و ما آنها را جهت اا
محض جهت مراعات جذبات شما علمای اسالم اعالم  آنرا از بستن دستار سفید نیز مانع خواهیم شد. 
 تصور نکنید که از این مراعات هندوهای آفغانستان از ملت و یا  حکومت سرکشی خواهند نمود و یا

 زیرا هنود افغانستان ،وزی آنرا برخالف مسلمانان استعمال خواهند نمودقوتی را اکتساب خواهد کرد و ر
مانند دیگر سکنه افغانستان کامال  حب  وطن و تحفظ  نام و ناموس و شرافت افغانی را حمایه و حفاظت 

چنانچه در موقع جهاد همین هندوها بهمراه غزاه و عساکر ما بمقابله انگلیس رفت بودند و در  .میکنند
                     از تبعه افغانستان همیگذاردند. گونه خدمات و بر داشت تکالیف یک گام پیشترهمه 
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داخته  ت و به تفسیر آن پرئرا قرا )لم ینهکم هللا عن الذین لم یقاتلونکم(آیه شریفه  مولوی فضل ربی:
اظهار  همدردی ما م  با ب و آالئگونه  مصا  هگفت در صورت که آنها با ما دست اتحاد میدهند و در هم

را هم الزم است طبق مقررات مذهبی خویش از مراعات و بعضی تسهیالت با آنها  خود  ما ،مینمایند
ن مسلمان را که  بزیر حکومت اغیار  و با  اهل هنود مابزرگ مظلو ۀداری نکنیم و پاس خاطر یکعد

    .یمئسر و کار دارد بنما

هنود  ید اتحاد هندو و مسلم و همدستی هائیر مفصل در باره فواهم یک تقر میرزا غالم مجتبی خان:
ی د شدنئیکه  از ارتفاع این مراعات عائها هندوستان با مسلمانان بیان داشته  بطرف ضرر و خرابی

کومت را که ح یهم تکالیف و نیز توضیحات داده و گفت که هنود افغانستان هم عالمات فارقه دارند ،است
میگذارند. اگر با وجود آن باز از تعصب و تنگ حوصلگی  ءبه آنها میگذارد بخوبی در معرض اجرا

را  فغانستانا ۀمعلوم است که ملت و حکومت ما خوب مقتدر است که هنود موجود ،شود هکار گرفت
ردد. گد ئو نه بحکومت عاید و از نبودن آنها هیچگونه ضرر و مصیبتی نه بملت ئتیغ نما ]زیر[تماما  تهء

ال این تعصب خواهی و نفاق پسندی ما در ثقت باید کرد و از عقل وخرد باید کار گرفت که امدلکن 
هند با مسلمان مظلوم آنچه معامالت را بر پا خواهند  ودهندوستان چه اثرات را تولید خواهد نمود  و هن

      .کرد

ت آیات قرآنی و احادیث )نبوی( و فرمایشات  ئقرا در اینجا یک میدان معارضه و گفت و شنید و}
شته هر کدام در بین خود ها گفت و شنید و گپیشوایان دینی در بین علماء و فضالی لویه جرگه قایم 

وضیعت  وش شده بیکگپا  اال را در اعطای مراعات و عدم آن بر پا داشته، ذات ملوکانه سرؤجواب وس
 بعد خرهباال .فرمودمیشات  هر کدام حسب نوبت عطف توجه ذاربشاشت آوری بسوی عرایض و و گ

را که یچیز :ی عمومی به این قرار گرفتأبسیار ر]سؤالها و جوابات[ از رد و بدل اسوله و اجوبه 
ای مودن جذبات مسلمانان برنحضرت غازی نسبت بگذاردن قشقه و نه بستن دستار سفید و مراعات یاعل
 ما تماما  برآن متفقیم صرف در نظام نامه اساسی لفظ .درست است ،دهل هنود افغانستان فرموده انا

ی عمومی را قبول أذات جهانبانی بکمال شادمانی و خرمی و سرور رو ردد گفارقه ایزداد عالمات 
 . د.ب{                    کرده این مبحث بزدن کف های شادمانی خاتمه پذیرفت

 اعلیحضرت اوالد ارشدبه بر نقل حکومت آفغانستان  برماده که منطوی میرزا مجتبی خان مستوفی:
شاهانه را بتفصیل نهایت  ۀ)امیر امان هللا خان( است قیام ورزیده ذکر خدمات بر حسنه و مساعی جمیل

خوب و الفاظ مرغوب برای حضار بیان داشته در خاتمه گفت که ما شرکاء لویه جرگه تماما  از صدق 
کومت خودها را الی ماشاء هللا باوالده این پادشاه دیانت آگاه ترقیخواه ملت ححق  دل و خلوص نیت

                                                                                                                              . دوست خویش چنانچه مرقوم است میدهم

یز بکمال گرمجوشی خاتمه نید قول مزبور را بکمال گرمجوشی نموده این مبحث ئتاتماما   لویه جرګه :
   !                                                                                                                            .یافت
ذات ملوکانه  بر دوش وزراء بودهلیت وئکه درآن بار حکومت و مس ۀت مادئبعداز قرا حضرت:یاعل
ولیت را  مجلس شورا و وزراء بر خالف ئفرمودند که این لفظ غیرمس ،ل قرار داده شدهسئومغیر

ول در ا ئغیرمس و عقیدتا   خواهش من و میل من ایراد نموده اند. حاالنکه من خودم را ایمانا  و وجدانا  
یگویم در صورت عزل ونصب و تنزیل و ترفیع  آت سلطنت و مملکت نمی انگارم و انصافا  ماجر

نیکنامی آنها نیز خود را بدرجه اول  ی وبدنام رباید ضرور د ،وزراء و مامورین را خودم مینمایم
 اتگارم. خدای خود را شاکرم که مرا یک پادشاه عیش پرست، تنبل و کاهل نیافریده است نول بائمس
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خودم در خانه نشسته مشغول لهو ولعب و ساعت تیری بوده متسلی باشم که کار های مملکت را وزراء 
خداوند شاهد است )و کفی با هللا شهیدا( خودم بنفس خود در هر وزارت طوری کار میکنم  !نی .میکنند

ت و من یمعنی اسولیت در اینجا بئکه یک وزیر بسیار جدی و فعال کار کند. از این رو این لفظ غیرمس
ا ول گفته نمی توانم زیرئخودم را بهمین یک لفظ از این بارگران امانت خالق منان سبکدوش و غیرمس

                 .شر خواهد پرسیدحکه مردن دارم و خداوند از من بروز 

یک نطق مطولی را در عرق ریزیها و زحمت کشی های همایونی که  ه:یغالم محمد خان وزیر داخل
ا یهئکارروا و ر خرده گیریهائایراد نموده امثال و نظا ،ینداآت هر وزرارت میفرمالذات در کار و اجربا

 بیان داشته حاضرین ،حد همایونی را در هر وزارت بلب و لهجه و بیان و زبان بی ساخته که دارندواغیر
زدنهای خرمی را تحت رقت و سرور آوردند این مبحث نیز بیک عالم دعا گوی و شادمانی و کف 

 .                 اختتام یافت

بهمین تقریب بر پا خاسته گفت این فقره نظامنامه ها بسیار درست و متین است   مولوی عبدالواسع:
باشند، ذات  لوئت و عملیات و خوبی و خرابی و عزت و ذلت  مملکت مسآباید وزراء در همه اجرا

ذارند که خود آنها گب ،آنها را بر دوش همت  خویش بردارندولیت بار ذمت ئشاهانه را نباید در مقام مس
ذات همایونی اینطور شیوه شفقت و  زویند. اگي خود جواب بئت و کاررواآضیه و اجراال اعترئدر مسا

شته از طرف گذا به آسایشمرحمت با وزراء مرعی دارند که در حین استنطاق و باز پرس هم آنها را 
 ظیفه خود نخواهنداد وین غافل شده وقعتی بکار و واز ااست که آنها بیشتر  مدافعه نمایند، معلوم اآنه

 هچر واقعا  ذات اشرف ملوکانه چنانگند کرد. اهد شخصی خود باصالحات مملکتی توجه نخوائبجز از فوا
پس   ،ال هم میکنندؤا جواب و سهاظهار میفرمایند کار وزارتها را خود شان انجام میدهند و از طرف آن

پس چرا بار آنها را بزمه خود می   ،آنها از خود وظیفه دارند گری نام چی بکار است؟ و اابر ابودن آنه
ارند  که انوع خرابی در گول نمی انئبدارید؟ نقص کلی از همین امر است که وزراء خودشان را  مس

ری و انتخاب مامورین هر طرف در کار های وزارء هویدا است مثل وزیر صاحب داخلیه ما  که در مقر
در معرض اجرا  ،تشخیص مرض و عالج را  چنانچه الزم استو زیر دست خود وقت را بکار نمیبرد 

 را دیحنده است و اگنمی آورد و مانند وزیر صاحب معارف که تمام  امورات معارف را در تعویق اف
                                                پندارند.              می ل را بر خود نئاز ایشان ذمه داری این مسا

ید یک دعوی است بال دلیل که مانند شما ائه شما میفرمه کموالنا آنچ :فیض محمد خان وزیر معارف 
بازهم وزارت معارف حاضر است که جواب  .یدئافراد جلیل باید بامثال اینقال و قیل صرف اوقات ننما

ال ؤه ساه عموم آمدگ. بسم هللا در پیشقیدات شما را بخدمت تان تقدیم کندونه اعتراضات و تنه گهم ۀمقنع
فغانستان نموده اله و تعویقی را که وزارت معارف در امورات عرفانیه ئکنید و جواب بشنوید و مسا

                    .]نشان دهید[ یدئبنما ،باشد

مولوی عبدالواسع را مخاطب کنان فرمودند اعتراض شما بیجا ست و کار های عموم  حضرت:یاعل
خوب است و درست، تنقید را که سوء انتخاب  ،بشری متحمل شده می تواند ۀیکه قوئوزارت ما تاجا

جدا  قابل اعتراض است زیرا  ،ید و عدم تطبیق مرض و معالجه را بیان داشتیدئوزارت داخلیه مینما
مورین تنها تعلق به وزیر داخلیه ندارد بلکه مجلس مامورین آنرا انتخاب و وزیر آنرا تصویب انتخاب ما

ل یکسا ارۀذگام انتخاب و منظوری هیچ یک از مامورین بصفات و خصالیکه بعد از گمیکند و در هن
 ،یبعضی آز آنها بدان مشتهر میشوند، دیده نشده است. در صورتیکه یک حاکم و مامور در حین مقرر

 د بحکومتئاری آن عاد آیا ذمه ،کار خراب بکند اشخصی درست و متدین وذی اخالق بنظر می آید بعده
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

را  هبدون تصویب مجلس مقرر کند و یا آ ن مامور ظا است؟ در صورتیکه تنها وزیر داخلیه او را
عد شد و یا بکمه و استنطاق نیاورده باارا زیر مح ز شکایت و خرابی آن اواخراب گفته شود و یا بعد 

ول است  و اال اگر قاعدة  ئمعلوم است که وزیر داخله مس ،م بجزا ننموده باشدوز اثبات جرم او را محکا
وی بمحل ماموریت خود رفته بر  ،یک شخص درست ثقه را به تصویب عمومی بکاری بر گمارد

اشخاص صاحب ل آن حکومت است؟ پس چرا اولیاء هللا و ئوخالف توقع یک کار خراب بکند آیا مس
دفعتا  در آخر عمر و یا در وقت نزع گمراه و  ،وجود ریاضت کثیر و عبادت بسیار دیانت و با صفا با

  پیرو شیاطین میشوند.

 )ای بسا ابلیس آدم رو که هست +++ پس بهر دستی نباید داد دست(

 نموده خود موقوف آنچه که نسبت بمعارف گفتید بخیالم بجز از اینکه وزیر معارف شما را از شعبه کار
د میکنید، دیگر امری نخواهد بود، )دشمن ئشکایت شخصی خود را بصورت تنقید بروی عا و شما

ی او تما ما  قابل تقدیر است. ئطاوس آمد پر او( زیرا تا حال امورات معارف بسیار خوب و کارروا
از مرجع و محل ب ،یایدولیت بئزیر دیگر مسه سلمنا اگر یکی از وزراء مرتکب جنحه و جنایت و یا ب

زیر استنطاق ه پرس آن مجلس دیوان عالی است نه شما. پس از کدام رهگذر شما میخواهید وزرایم را ب
میکنید. مطلب اینکه اعترض مال عبدالواسع خارج از مبحث است و تنقید را که  اتنقید بر آنه و بیاورید

                   کنید.د مجلس بحث اه است. در مونموده مال خبط و خطا کرد

 بودن جمیعقاعده  باویک نطق دعایه را در حسن انتخاب مامورین و انتظام مهایم و درستی  یک وکیل: 
هر شخصیکه از وی بهتر دگر  :داشته گفت امور مملکتی ایراد کنان مالمتی را بر مولویصاحب عائد

حتی اگر خود مولویصاحب بکدام مقام بنظر نیاید چون بکاری رسید ضرور مردم از وی شاکی میشوند 
 . گمان میکنم که نیک نام نخواهد ماند ،حاکم باشد

                             هندبعضی ازحضرات خوا :که در آن ذکر صدراعظم بود فرمود ۀدر ذیل از آن ماد حضرت:یاعل
هذا معروض میدارم چون گفت که در این نظامنامه نام صدراعظم است و نشانی از آن بنظر نمی اید، ل

لعاده را نسبت بخدمت ملت و مملکت خود دارم و هم رجال ا خودم یک مرد جوان و شوق و محبت فوق
واهشمند نیستم که خسراغ ندارم و هم  ،را که متحمل همچه یک بار گران مملکت شده بتواند دانشمندی

تا وقتیکه میتوانم این کار را عالوتا   از اینرو فعال   ،لی در میان باشدئسد و حا کمابین من و ملت من ی
چنانچه فعال  این کاری را که در لویه جرگه باشما  ،رفته امگبر ایفای وظایف امارت بردوش خود 

ء احیثیت صدارت عظمی را دارد و اموراتیکه بعد از فراغ مجلس در شب و صبح و عصر اجر ،مینمایم
کثری از مامورین به همین خیال و مسلک من رفتار از وظایف پادشاهی است و من شاکر که ا ،میکنم

یس صاحب عمومی شورای دولت ئداشته شوق مزیدی در انجام مهام مملکت خویش دارند، چنانچه ر
اصالت ایفا هم کارهای وزارت خارجیه را بصورت و کالت مینماید و هم امورات  شورایه را بقسم 

 مینمایند.             

 ۀی و یک آوازئدعا گو ۀهای همایونی عموما  غلغل بر این مساعیات و خدمات و جانفشانی لویه جرگه:
شادمانی را بلند نموده دعای مزید موفقیت و توفیق خدمت و شوق و تحفظ شریعت و احکام اسالمیت 

  د.حضرت تحفه نمودنیرا بحضور اعل

 )ادامه در قسمت یازدهم(
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