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 )ادامه بحث بر نظامنامۀ اساسی(

معروض داشت که مقصد از لفظ آزادی  ،که در آن ذکر آزادی عامه است ۀدر ذیل ماد مولوی کامه:
در اینجا فقط آزادی شخصی و ذاتی عموم افراد آفغانستان بر طبق شریعت و فرمایش حکومت است. 

ز آزادی، آزادی ادیان و افعال غیرمشروع و رقص وُسرود و الکن در عوام چنان افواه است که مطلب 
 .استوو نواهی و اعمال نار]جمع لعب[ مالعب 

عاده ایراد فرموده لا سف آوری از حد طویلی را بیک جدیت فوقأت ۀدر این جا یک بیانی حضرت:یاعل
دایات حکومتی آزادی است که بر طبق مقررات شریعت غرای احمدی و ه ،گفت: که مقصد از این آزادی

ر شخص از مظالم و دست اندازیهای غیرمشروع دیگر افراد آزاد و کا مالً حریت شخص خود را ه
یکه سابق برین بر مال و جان و ناموس و شرف ذاتی اشخاص ئمالک باشد تا آن خرابیها و دست درازیها

ء ملت در معرض اجرا ۀرعیتی هر روزه از طرف مامورین دولت و اشخاص صاحب رسوخ و اعز
بعد کالمش را بسوی سازها و ُسرودها و مطرب ها و بازیگرانیکه در  .ع گرددومرفوع و مدف ،می آمد

قاصی ها و دیوانه بچه های بخارا را رنموده  ذکر لواطت و  ،شتندااعصار سابق کسب شدت و کثرت د
 محکومت ۀفت: آیا در دورگرموده که  یگانه موجب تباهی و خرابی آن مملکت شد از همان اعمال است ف

ل اعماانسداد امثال این  عمومی برای عمومی جزای مۀ؟ آیا در نظامنابازیگریرا احدی بجای می بیند
آوان در مساجد و  نست؟ آیا طالب و از عدهء علمای نادان در آاکفی معین نگشته نامشروع مجازات مُ 
را بروی کار نمی آوردند؟ شما  ۀرقصهای فاحشها و بازار ها نمیرقصیدند و ه بساتین حتی در کوچ

 ید پس از امثال اینئویالت بنماأی حقیقی مواد نظامنامه متوجه شوید و اال اگر تنی معاوراست که بس
ات او را از خود نینات خالص نشده، مردمان منافق و خود غرض آیات بئویالت کالم پاک و خالق کاأت

مشروع خود تمسک میگیرند، پس احکام من عاجز را چطور ویل نموده برای افعال نا أترجمه و ت
بهمین واسطه تفرقه و تشتت را در میان ما وشما نخواهند انداخت؟ یکی از  ؟تعبیرات غلط نخواهند کرد

ملت امروز بحضورم  ۀثمرات لذیذه آزادی این است که شما علما و فضال و مشایخ و وکالء و اعز
امر شرعی اور شما بدین آزادی که بر طبق گراء خودها را می دارید. احاضر و آزادانه اظهار آفکار و آ

 هر چود رفته هخنم و بقصر کاجازه بدهید مجلس را فتح  ابسیار خوب اینک مر ،رضا مند نباشید ،است
 ،چیزی مخالف و رضایم بعرض رساند ور احدی به پیشگاهم بیاید گکارکنم . ا ،اهش داشته باشموخ

ز و هر شب بصد ها نفر وهر ر ،تا گوشهایش پاره کرده شود علی الفور مانند زمانه های  سابق دهانش
ه گذارم ک ءواهشاتم را بچنان قطعیت در معرض اجراخت و آاجرا مانواع و اقسام بقتل برسانم و تمابرا 

ابداً  !هراسی ننمایم. نیارض هیچ و  ۀرکاحدی را طاقت چون و چرا نباشد نه تنها از افغانستان بلکه از 
بخیال ندارم و یک سری موی از   ،من از این لفظ آزادی آن معانی را که دشمنان ما انتشار داده اند

ز خود را پاکیزه تر ا ۀ) وهللا ( که ایمان و اسالم و عقید واحکام شرعیه تخلف و تجاوز را روادار نیستم
اه اسالم هزار هزار بار لعنت میگویم بر خالف شرع و پادش و حاکم ن مسلمانآبر و  عموم شما میدانم

 شما ملت هو باید این سخن را هم بشما بدانانم که من همرا انور کار نماید و یا رفتاری را اختیار کند
بخدا چیزی که بدل دارم همه آنها را بزبان  آورده و  نمینمایم  ]عمل تمثیلی[ خود سیاست و انتریک

عالم  قایم گردم اگر ،ی که مفید دین و ملت من باشدأاز اگر بر کدام فکر و ربگوشهای تان میرسانم و ب
قه و موانع به پیشگاهم حاضر شود و باالی من بارانهای گله و توپ ئبر خالف من شود و یک جهان عا

) وهللا( که از این فکر خویش نخواهم گشت. پس بدانید و خوب بفهمید کلمات و اتهامات  ،و تفنگ باشد
ی  و خرابی ما وشما ئه بدخواهان افغانستان در میان ملت و حکومت تان افگنده سرا پا بغرض جدارا ک
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ضرور عموم ملت ام را نیز از  ،است. اکنون که شما از خیاالت من مطلع و حسیاتم را درک کردید
 ه عموم را بیک راه و یک  فکر وخیال متحد و متفق خواهید کرد.دحقایق اطالع دا

رما ه حکمفگبعد از اختتام این کالم ملوکانه باز غلغله ولوله و آشوب در سراسر لویه جر :ه گلویه جر
شته از گوشه و کنار تذکر صفات و خصال و اعمال شایسته و افعال پاکیزه همایونی و بیان ترقی گ

حضرت غازی را یخواهی و ملت پروری و پیروی شریعت و منفعت خواهی مملکت و دولت اعل
 یک ذات ستوده صفات و یک ،حضرت بلند تر از آنچه تصور داشیمیمیگفتند الحق که اعل مینمودند و

 میوظ و مشکور شدظشخص رعیت دوست و ترقیخواه درک کردیم و از کلمات جواهر آیاتش چندان مح
ر ترا چنانچه شاید و باید ادا کرده نخواهیم توانست و خوب که الی مادام الحیات حق خدمت و مطاوعت او

ن ت و عملیات ایآنستیم افواهات و هزلیات را که بد خواهان ما در سر تا سر افغانستان نسبت به اجرادا
ما تا جان در بدن و روح در تن  .کامالً افتراء و بهتان است ،حی ملت افغان طنین انداز نموده بودندمُ 

غانی فای در تمام نقاط ممالک انشاء هللا که در خیاالت عالیات و افکار جواهر آیات همایون ،داشته باشیم
خلص اینکه از این قبیل کلمات از حد زیاد از هر طرف وارد گشته که ما }مساعی خواهم ورزید  لبذ
یکه بعد از اختتام آنها  مجلس این روز خاتمه یافته است تد منطوقانن جمله صرف به نقل نمودن چآاز 

ختام هر جمله آن او را بکفهای شادمانی  و حضار از شنیدن آن خیلی محظوظ و مسرور شده بعد از
  {ب.د. .اکتفاء میکنم ،تلقی نموده اند

و ادم  ط)ارواحنا فداکحضرت شهریار عدالت شعار شریعت رفتار پدر کردار  ملک نور محمد هزاره :
ریار تاجدار و قار عدالت آثار مرحمت شعار عرفان مدار حریت اطوار هزهی ش(  طهللا علی روسناک بقا

شهرت شهریاری او نام افغان را قاف تا قاف چون روز هویدا ، و قدر و صولت دولت ما نرا در که 
ضعیف را  ۀجمشیدی، نمل ۀمحتاج را رتب یخورشیدی و گدا ۀنا چیز را جلو ۀدل دنیا پیدا، عدلش ذر
غنم  رگ وو گ ،باز نعمانی بخشید، باز با کبوتر ابواب وداد را ۀدریا را انداز ۀشوکت سلیمانی و قطر

عرفانش در این زمانه سعادت اقتران در روزگار، متاع علم و عرفان را باعلی  ،رنگ و تاز آبش خورد
تبار اع ۀانیقه بدرج ۀمرتبه از توجه شهریار جهانی خریدار و هر زار و نزار از زاویه افتقار باین طریق

 بالعلم واالدب ال بالمال و النسب( )الذین اتوالعلم درجات و بفحوای شرافت االنسانو اقتدار، بمضمون 
)من کان فی هذا اعمی فهو فی االخرة و صاحب عرفان بینا است  علمان اعمی،پی یکه ئرسیده از آنجا

فغان را عموماً از قید اعالم خوابیده را بیدار و جهان ال یعقل را هوشیار ساخت، آزادیش ملت اعمی( 
ً  ،بیگانه آزادی  قرین شادی نمودی. ،این غمز ابیچاره را  ۀهزار خصوصا

 دخترک امت خیرالوري
 همچو کنیزان شدی بیع وشری

 انجار بد ۀاز تو چنین شیو
 گشت بخوبی بدل این کار بد

 ،ولینعمت را خداوند باری بجز از ُشکر گذاری نفرموده ی نعمت و مرحمت هر ذوی الحق واچون اد
ادای شکر این نعمت بی حصار را از  ،اگر تمام بدن مایان و زبان و جمله صغیر و کبیر مان بیان شود

هزار و اندکی از بسیار و مشتی از خروار و عشری از اعشار نمیتوانیم، آری بجز از دعاء چه ممکن 
مه از زبان خاص و این نیاز نامه را بزیان قلم و خابمودای )ولئن شکرتم الزیدنکم( میشود .   افقیر

)الهم متع للمسلمین بطول حیاته  اه سلیمان جاه و بذل بار گاه کیوان نما نموده دعاگعامه هزاره نذل پیش
                                                                                                                       و احفظ المومنین سقائه و ثباته وانصراولیائه و اخذل اعدائه بحق محمد و اله االتقیاء( میدارند.
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و رضایا ي این پادشاه گردون  سجایا ،اظهار میدارد و با اخالص بدون ریاء محمد حکیم سمت شمالی:
پا یگاه را میشمارد که چشم روزگار اینچنین تاجدار و با وقار را ندیده و گوش لیل ونهار همچنین 

لت شعار مرحمت آثار نشنیده اگر جانها را در راه رضای او فدا کنیم روا، و اگر روانها را شهریار عدا
 بجاست .                                                                                    ،ایثار دربارت بداریم

 داز دست و زبان ما نیاید                کز ُشکر و ادای او برای

شوده دعای دوام دولت و درخواست سالمتی گال چار زبان اعتذار بدعای بر قراری حضرت شهریار 
 حضرت را از خداوند مینمایم .یاعل

 شهریارا سرت بگردون باد
 یچون بادبز ادولت ترو خت ب

 طفیل محمدی عربیه ب
 پرخون باد شمدشمنان تو چ

 کمیحکم کنی بر وجود ما ح  هر چه ه تو شهریار عزیزی و شاه محترمی        ب
 

چون در زمان سابق الی ده هزار نفوس اناث و ذکور از مردمان اسالمیه  :زنگیاید ۀغالم حیدر هزار
ده و غیره بلفظ کنیزی و غالمی بخانه های دیگر صفه هزاره و جدیدی، شغنانی و بدخشی و چهار ئطا

ت حضریادای این مرحمت و نوازش اعل ،کنیمهزار زبان تشکر بما مردم اگر  د،برادران ملت مقید بودن
را اول از حضور  ننوس خود اینچنین اناث و ذکور ماأجلوس میمنت م ءغازی را نمیتوانیم که در ابتدا

یه آزاد فرمودند که یعنی هیچ فردی لبرادران ملت ک ای دیگره نهاخود از حرم محترم خود و دوم از خ
ه کو غالمی مقید نباشد و امالک این مردمان سی ساله چهل ساله  از افراد ملت نجیبه اسالمیه بلفظ کنیز

برای صاحبانش عنایت فرمود که همه شان صاحب ملک و هستی و صاحب ثروت و سامان ، ضبط بود
القلب غازی  گردیدند. اینقدر مرحمت و الطاف که از حضور الطاف ظهور خسروانه این پادشاه محبوب

از هیچ سالطین دیده نشده و نخواهد شد. زیاده زبانی نیست  ،میشود هظدر باره عموم رعایای ملت مالح
 یم.                                                                                                         ئکه ادای این ُشکر را نما

اکره و بر احوال امروزه عالم ذشت سیزده صد ساله مذگر ما در تاریخ و سر گا مولوی محمد بشیر:
                                                                                             .حال را با ماضی مقایسه کرده نمیتوانیم ونهگمقایسه کنیم، هیچ وموازنه اسالم 

بود که بیرق  عالم هیچ یک ملک نمانده ۀذشته در معمورگ ۀنازیرا از یکطرف خواهیم دید که به زم
فرشته نشده باشد و همچنین در حالت موجوده نیز خواهیم دید اشان بر و ن بصد عزآوپرچم اسالمی بر

 ،یات  نصرت عالمات اسالمی جلوه افروز انظارندبه آکه بجز از چند قطعات معدودی باقی تا حال 
الف کرام و مجاهدین ذواالحترام ماست که یک دست آویز قطعی و حجت حقیقی شجاعت کارانه اس

بکمال سربازی و جانفشانی گوشت و پوست خود ها را ریزه و استخوان های خود را برای حفظ و 
 .ملت اسالم شمرده میشود ۀ ماکه در ایندم کهل البعصر یگان دصیانت آن مقامات مانند سرمه ساخته ان

یا اوالدهای آن آیند که افته مالحظ و معاینه فرمدر این موقع خود حاضرین یک کمی از وقت کار گر
پدران باسعادت نمیباشیم و یا خدا نخواسته در دعوی مسلمانی ما از آنها فرق و امتیاز مخصوصی شده 

 !نی هر گز نی ؟ایم
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 ال عاجزانه منستؤنه تنها این س ؟پس اینقدر تفاوت در وضعیت موجود موجوده اساسی ما و آنها چیست
اما چون بدقت تام و باریکی  .دماغ هر صاحب هوش و فکر المحال خواهد پیچیده ال ببلکه این خی

خواهم دید که عالوه بر دیگرعلل و  ،و تفکری کنیم ]غور کردن[مقصد انصرامی در اینفقره تغور
شده یکی آن این است که ما قوم مسلمان آنطرز حکومتی را که  ما ]پسمانی[یئاپانه باعث پسگاسبابیکه ی

نات حضرت )محمد ( عربی علیه ئء کاوهر یکتاگرق ریزیهای داده و بع   نشان نین معظم اسالمی بماقوا
ن از اکنو و در ازمنه و سطی یک قلم از ما نیست و نابود گردید، الصلواة و التحیات صورت پذیر بود

                     .آن اسلوب سرا سر مرغوب برای نام هم اثری باقی نمانده است

ای علمای دیانت قرین! شما خوب تر و بهتر میدانید که اساس و بنیاد حکومت   معشرالمسلمین! و ای
ف و حقایق و شکایات و ئواکاسالمیه بر شورای و مشوره نهاده شده است زیرا که حکومت بر 

له  ملت آگاه و با خبر بود هیچ یک کاری نخواهد کرد که موجب تغایر و ئفه و عائضروریات هر طا
نانچه محدث مشهور امام حاکم در کتاب ) مستدرک ( برین مقصد یک چنافر حاکم و محکوم گردد. م

                                                  .حدیث نحیف را آورده و مصنف معرف کتاب ) ذادالمعاد ( آنرا نقل کرده است

بت بر رسول اکرم )ص( ندیده ام که ی حضرت ابا هریره رضی هللا عنه فرموده که هیچکس را نسنیع
 میفرمودند!                                                                                                      أیچنانچه آنحضرت از اصحاب طلب ر، زیاده تر مشوره کند

عیت را نیز درخشانتر و نمایان خلفای راشدین رحمت هللا تعالی اجمعین همین خصوصیت و نو ۀدر زمان
 هسلطان و خلیفه را در حلق ،حوال سالطین و خلفای ازمنه وسطی نظر کرده شودااما چون بر  .می بینم
م یافت که آن جماعه و مصاحبان شاهانه بر یروه مخصوص و معدودی خواهگیک جماعت و  ۀو دایر

غالب گردیده در نتیجه سلطان و اولو  ،ین مستولیستئاو مانند خونیکه در عروق و شرا ۀحواس خمس
االمر را از داد رسی و احوال پرسی مظلومان بیچاره و ستم رسیده گان جگر پاره بیخبر گر دانیده 

   هم نمیدادند .                                                              ۀبر آن از تالفی و تدارک نقصانات و منفعتها او را نصیب هعالو

در بین دولت و ملت هنگامه که در اینموقع دشمنان داخلی و خارجی از همچه یک انفکاک و افتراق 
م انتفاع و کامیابی خود را برمی افراشتند و یوماً فیوماً یکی را ل  مستفیدالوقت گردیده ع   ،انداز شده بود

ه و هضم کرده بخوردن بدیگری انداخته روز بروز ذلیل و پریشان مینمودند باالخره یکی را خورد
                                                                                 .ری شروع و آغاز مینمودندگدی

دعوات بر قوم مسلمان یک مرحمت لنات حضرت مجیب ائگی حصر بدیع کا ن در این عصر فرخندهکل
صفات ظل سبحانی را که در همه امور موفقیات  بس گرانی فرموده اند که مانند شما اعلحضرت و اال

 اسالمیت وسیله گماشته ۀبر حکومت و سروری همچه  یک خط ،و کامیابی تانرا بیش از مقصد خواهانیم
ید که رسوخات محمدیه را مجدداً مانند آفتاب که یک مدت مدیدی در نقاب ابر های تیره و ئاست و شما

از آنجمله حاضراً انعقاد اینچنین مجلس عظیم )لویه جرگه(  هد کبر کشیدی ،تاری محجوب و پوشیده باشد
]ازبین رفته[ و انعدام کهنه ـ مندرس[ ]و عموماً تصدیق میکنند که سنت احمدی بعد از اندراس  ،است

پادشاه کارانه ات امروزه روز عموم ملت  ۀبعصر بهیه امانیه زنده و تازه گردید و از خیاالت اندیشان
اینده گان و وکالی پرشوکت شان مطلع و خبردار میگردند و در این دم رجا و تمنا هریک این نم ۀبواسط

وش حق نیوش خود شنیده و تلقی میفرمایند و به گاز افراد رعیت شان را مانند یک پدر مشفق مهربان ب
 مع حقایق وآنها را بر ج ۀ،تلقینات مربیانه و ارشادات راه نمایانه و هدایات معلمانه  و نوازشات شاهان

و از هر سر باخبر شان نموده هر پیر  هاهی و انتباه بخشیدگوقایع داخلی  و خارجی مملکت کامالً آ
 د.                                                   ین میسازئوجوان را خوشنود و مطم
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ی و اقدم ترین مدارج چون بنزد خدای اجل احیای سنن نبویه و اقامه اوامر شرعیه محمدیه مستوجب اعل
 بناًء علیه امید قوی داریم که بمصداق حدیث منیف حضرت رسالت پناهی ،مقبولیت و محبوبیت است

مل و دستورالع هنی هر کسیکه راه و رسم و طریق)من احیاء ماتی عند فساد امتی فله اجرماته شهید( یع
 هید است.          پس برای او اجر صد ش ،مرا بوقت فساد و خرابی امت من زنده کند

ست. هزار افتخار برآن غازی پرفیض و ا اجر جمیل را حایز و دارا ۀهمه میدانید که شهید چه درج
د شهید را پیدا کرده باشد. پس آیا با موجود بودن همچه یک صاقبال بلند و طالع ارجمند خویش اجر 

جوانان پر تدبیر براوامر  آخرین خود یکطرف ۀرفیع که برای ریزانیدن قطر ۀمقام منیع و مرتب
حضرت آماده و استاده اند و دیگر جانب فرزندان جوان همت و جمله علمای کرام و مشایخ سادات یاعل

عظام بغرض ادای خدمت داخلی و خارجی برای دفاع هر مصادمه و پیش آمد بکمال فدا کاری و 
ا د خواه از افراد ملکی باشند ییآن هر طرف که بنگیر ربو عالوه   ،سربازی کمر بسته و تیار میباشند

آیا در چنین فرصت که خدای  حضرت اند،یاولواالمر اعل ۀمنتظر اشار ،نظامی کشور باشند یا قشونی
فت و مرحمت شهنشاه جوان أبظل ر ن )صانه هللا عن الشر آفات الزمان(فغانستاامهربان بخطهء معظمه 

کدام دشمن و بدخواه میتواند  ،مکفیه مکمله اعطا و عنایت گردانیده ۀ( یک قوالغازی ) امیر امان هللا خان 
ه ور از غفلت نماید یا ممکن است کدیعنی که این دولت قوی شوکت را بنظر خفت ببیند و یا یک خیال 

                                                                               حاصل نماید.                              ،آن خیاالت برگزیده و ثمرات حسنه که در مد نظر گرفته شده

ت میشد که از خوف تطویل ئدر خاتمه مجلس هر روز امثال این کلمات مدحیه و گذارشات دعایه قرا}

{نرا قلم انداز خواهیم کرد : ب .دسابق از این هم صرف نظر کرده ایم و در آتیه نیز آ  

ازدهم(دو)ادامه در قسمت   
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