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 ( سرطان۳۰شنبه )ومذاکرات روز د

 

در این روز نیز آمد آمد اعضای محترم لویه جرگه پیشتر از ساعت موعوده آغاز و تماماً در تحت خیمه 
 ۀاخذ موقع نموده بودند ، ذات جهانبانی نیز پوره وقت موعوده حاضر شده بعد از وقف مزبوره مجموع و
                                          :دو دقیقه فرمودند

اساسی بود   ۀنظامنام ۀبنام خدا آغاز میکنم ! دیروز مذاکرات ما در مواد بیرون نویس شد اعلیحضرت:
را هم بیرون نویس  ۀاشت و ابحاث دیروزه دیگر کدام فقردآیا عالوه بر یاد .که اکثر آنها بحث بعمل آمد

 مذاکرات کردن را خواستارید ؟ یانی ؟    ۀکرده اید و بر کدام قاعد

خویش خود را مسلم پنداشته در  ۀحضرتا! باید جهت اخراج آن مذاهبی که بعقیدیاعل فیض محمد وکیل:
دین افغانستان  ۀ( در اخیر فقر۱بماده ) ،فگنی در بین امت ناجیه )محمدی( میشونداحقیقت موجب نفاق 

را افزوده اند، چیزی ایزاد کرده  "شیعه "ستور اساسی خویش لفظ دین اسالم است مانند ایرانیها که در د
                                                  .شود، بخیال من بهتر است

ز کتاب الفتن مشکوة شریف که در آن ذکر فرقه بندیها دراهل اسالم ایک حدیثی را   مالی ترکستانی:
عدم  وروع در میان امت احمدیه و ظهور فتنه در بین مسلمانان و خروج ادیان باطله و مسلکهای نا مش

ت و ترجمه کنان در اخیر اظهار داشت که باید ضرور بر تحدید مذهب حقه ئقرا ،طاعت اواالمر بودا
 اسالم و عدم رواج دیگر مذاهب و ادیان تصریح کرده شود.                           

و خرافات تمام مذاهب جدیده مخصوصاً ن بطالت آا ایراد کنان دریک بیانیه مطولی ر مولوی فضل ربی:
له نموده که کتب اسالم قادیانی و امثال آن دیگر ئذکر نموده و در ختم کالم خود را برین مسقادیانی 

 ،گاردنمسلمان نمی ا ،شهود آمده اند ۀی عالم اسالم بمنصئمذاهبی را که مجدداً بغرض مزید تفرقه و جدا
هرکس که مسلمان  ،اسالم ما چنین فیصله نموده اند قادیانی را که منکر ختم نبوت استحتی علمای 

 ،آن شخص نیز کافر است، لهذا حاجت قید وایزاد دیگر الفاظ برای اخراج جدید الظهور که کافرند ،بگوید
                                                        .لزومی  ندارد

فغانستان مذهب حنفی که یک مذهب باشرف اسالمی اتعین مذهب شود که مذهب  ضرور باید وکیل:
 میباشد.                   ،است

اساسی جهت تشریح مذهب عمومی لفظ سنت و الجماعت  ۀر در نظامنامگحضرتا ! ایاعل :محمد بشیر
 خوبترخواهد بود. ،تحریر شود

را که  ۀآیا اینقدر شیع ،الجماعت را تحریر کنیمر در دستور اساسی خویش لفظ سنت و گاحضرت : یاعل
برادرانه را مرعی و معمول خواهیم  ۀا کدام معامله و شیوهچه خواهیم گفت و بدان ،بدولت ما میباشند

 ۀاز طرف دیگر شما بادولت ایران معاهد ،ضرور یک نفاق ما بین خود ما تولید خواهد شد ؟داشت
نب دیگر جهت ارا مستحکم نموده اید و از ج ]دوستی[ دادوو  دوستانه و برادرانه کرده روابط محبت
                                                                                                  !دئیاخراج آنها همچه الفاظ را تحریر مینما

 ،حنفی است ،متن ۀب مذکوراگر در حاشیه آن تشریحات مذاهب کرده شود  که مقصد از مذه یک مال :
                                        خوب خواهد بود تا رفع اشتباهات کرده شود.                                                                                      

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 3 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زیرا  یم،اما در عموم نظامات خویش تشریحات و توضیحات را در حواشی منع داشته   حضرت :یاعل
ویسد، پس اینطریقه کسب عمومیت کرده بهر لفظ و نه بیاگر حکومت بر هر ماده تشریحات را در حاش

 خود خواهد نوشت. از خیال ی راهر فقره توضیحات

ستور اساسی از حد ضروریست و حضرتا! تفریق مذهب افغانستان در دیاعلیک مالی سرحدی: 
ً در همچو یکموقع که بنا بر تحریک دشمنان افغانستان عد ا بطور افتراء و هاز قادیانی  ۀمخصوصا

ضرور باید جهت انسداد دیگر مذاهب  ،دنبهتان حامی مسلک خویش مردم افغانستان را مشتهر نموده ا
                                           مرقوم و مضبوط گردد.   "السنت و الجماعه"باطله لفظ اهل 

بخیال خودم باید چنین لفظی در اینجا تحریر شود که مذاهب قدیمه که در افغانستان موجود  حضرت:یاعل
مانند شیعه ها آنها نیز تحت تامین بیایند و دیگر مذاهب جدید الخروج نیز از میان بر داشته شود و  ،اند

 ت مان مسدود باشد.       تبلیغ و اشاعت آن در مملک

ات غیرمهم و فروعات که همواره در بین ته یک بیانیه مطولی را در اختالفبر پا خاس مال عبدالواسع:
ایراد کنان در نتیجه گفت باید همه اسالم بکوشند تا در اصول با  ،عوام موجب گفت و شنید تمام است

ید  این دلیل آن قصه حضرت ئبپیچند. برای تاهم ل فرعیه هیچ الزم نیست که بائهم متفق باشند. در مسا
حضرت عمر  ،خواند، بر آشفته بودمیی بیک لهجه دیگر دت یک آیتی که مرئعمر رضی هللا عنه را قرا

شان در نتیجه حق بجانب بر آمده  یله را بحضورنبوی مرافعه کردند، و هر دوئو آن قاری این مس
 .برداشت نرا ایراد داشته تخاصم و مشاجره را از میا [......ف رآنحضرت ]انزلت القران علی سبعه اح

( فرقه اسالمیه یک بحث طوالنی را ایراد داشته موجبات وضع چهار ۷۲در )]مال عبدالواسع[  اً بعد
 ،( هجری بیان کرده گفت کسیکه مذهب پنجمی را در اسالم بنا گذارد۴۰۰سنه ) مذهب حقه را  در
تدقیق و تحقیق جهت حضرت در لویه جرگه یاعلکه  ر گفت علمای را در آخ و لعنت خدا بر او باد

بدینغرض است که باید نظامات طوری جامع و مانع باشند که عموم مذاهب اسالمیه  ،خواسته اند نظامات
خیال شخصی خودم نیز همین است که باید  .گیرد و دیگر مذاهب باطله از میان برداشته شودبرا دربر 

در تشریح دین اسالم  ،مذهب حنفیه که پاکترین و بهترین مذاهب اسالمیه است ،ءعلمابقرار گفته عموم 
 افغانستان ایزاد کرده شود.                                                                                           

اینقدر طوالنی نفرمایند واز اینست که باید ابحاث را  ،عرضیکه بحضور حاضرین دارم پادشاه گلجان:
موضوع خارج نشوند و اال مذاکرات ما به بسیار طوالت می انجامد، بحث اینقدر است که الفاظ موجوده 

                                                پس کدام لفظ بهتر است؟                                                     ،یدئ، اگر چیزی می افزان ایزاد کردن میخواهدآی برزدرست است و یا چی

زطرف عموم وکالتاً عرض میدارم اگر اشده مطلع خودم علی العموم احساسات جرگه را  حضرت :یاعل
پسند خاطر تان افتد ) فنعم المطلوب ( و الی باز میدان مباحثه و مذاکره برایتان حاضر است. در نظامنامه 

جزای  ۀو در نظامنام رسمی آن مذهب حنفی است بافغانستان دین اسالم و مذهاساسی بنویسد که دین 
 ،و ظهور کند و در افغانستان خیال تبلیغ و اشاعت مسلک خود را بنمایدنبرای ادیان باطله که  یعموم

            مجازاتی را برطبق شریعت مقرر و معین دارید.                                                       

اسالمیت کارانه ذات شاهانه چندان اظهار خرمی و شادمانی  ۀعلی العموم از این فیصللویه جرگه: 
شده و  حضرت غازی و تحسین و آفرین برپایاعل ئیدعاگو ۀشان یک غلغله و ولول مکه در تما دنمودن

ر همایونی اظهار بشاشت با آواز های تکبیر و تهلیل این مبحث را نیز خاتمه دادند و عموم برین نظ
 اتی بعمل آید.         دااساسی و جزای عمومی ایز ۀکرده گفتند که همچنین در نظامنام
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د که خواندن تفسیر و راعترض ک ،ن ماده که در موضوع آزادی تدریس استآبر مالی قندهاری: کی  
                                          حدیث و غیره علوم دینیه گفته میشود که ممنوع است.                                                                              

وضعیت استعجاب و استنکار بطرف مال صاحب توجه کنان فرمودند که کجا ؟ و  بیک حضرت:یاعل
 کی ؟ من ابداً این چنین نگفته ام و نه در نظامات دولتی برین موضوع چیزی تحریر شده است. 

ً  لویه جرگه: داً اینچنین حکم از طرف زعمای مملکت برای ب اظهار خوشی کردند و گفتند که اتماما
درس فقهیه و حدیث و تفسیر و دیگر  لۀافغانیه سلس طچنانچه االن کماکان تمام نقا عموم نرسیده است،

اینهم از پروپاغند و تبلیغات دشمنان افغانستان است که میخواهند در بین ملت  .علوم دینیه جاری است
 ی بیفگنند.ئو مملکت جدا

ت شرعی باشد و این لفظ مجازات است گفت باید مجازات برطبق مقرراذکرکه  ۀدر ماد مالی هراتی:
                    ید.                                                                                                                          ئاد نمایزرا ضروری دراینجا ا

درست گفتید باید در این جا همچنین نوشته شود که برای احدی این چنین جزاء داده  حضرت :یاعل
 ،جزای عمومی و جزای عسکری مسطور است ۀنمیشود که خالف مقررات شریعت که عیناً در نظامنام

 باشد.                                                   

بعد  {قوفی شکنجه و انواع تعذیبات است بعرض رسانیدکه درآن ذکر مو ۀمادبر} مولوی محمد حسین:
ل شده رفت که بر ئل و نائاز خالفت راشده خلیج مفارقت در بین سالطین و علمای کرام اینجهت حا
و  ذخوأونی اولیای عظام ماعالم کلمه حق بدون تحقیق شرعی و بمحض افترای مغرضانه بال تثبیت قان

                                                    محبوس کرده میشدند.              

الجرم افراد راسخ  ،فته نمیتوانستندگلق خصدق و تلطیف ۀ چون در حضور و غیاب شاهان کلمات طیب
. اینچنین داالعتقاد امت از امور سلطنت کناره کشیده بغض و عداون پادشاهان را در دل می پرورانیدن

را حرام پنداشته در عزلت ماندند و  را حتی نان شان فضال  خدمت شاهان مثله بسیار است که علما وا
سالطین که بعد از تقریب سیزده صد سال آن حقوق ملت  را  د.افتادن]زندان[ وشه سجن گاکثر شان در 

ود بال جبر و اکراه خحضرت غازی برضا و رغبت یاعل ،خود می شمردند ۀاصخمستبد از اختیارات 
 فرمودند.واپس اعطا 

 بهرحال باختیاراست رگ د      حقوق رعایا با احسان ادا کرد

 ]بیت دوم درچاپ مغشوش است و لذا سکته معلوم میشود[

دولت  ۀمودند که هیچکس بدون تحقیق شرعی خالف نظامنامه مقنناعالن فراساسی  ۀیعنی در نظامنام
                                                     توقیف و محبوس نمیشود.                                  

چه می بیند؟ یک طرف پادشاهان افراد  ،یک نظر سوی یورپ بیدازید ،از تاریخ مقدس اسالمی بر گشته
م خود مخاصم انگاشته بندی کرده میروند، و دیگر جانب عبز ،مخالف را ولوخیر خواه دولت باشند

ملیونها  ها تشکیل کرده میروند که باعث کشت و خون ملت بتعدادآزادی طلبیده جمعیت  ،ذوات حر
سرداران قوم بحضور پادشاه خود عریضه  ]تایمز[نفوس می گردد. در ملک انگلیسها بکنار دریای تمیز

پیش می کنند که درآن همین فقره مندرج بود که هیچکس بدون تحقیق قانونی توقیف شده نمیتواند. پادشاه 
اینرا هم بگیرید. الغرض تا دیگر لکها  ،گند که این نزد من باقی مانده بودافای شان می تاج خود را در پ

خود نمیگذرند. چقدر جای شکر و  پادشاهان از این اختیار و استبداد ،نفر مظلوم و مقتول نمی گردند
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مفت و رایگان عنایت  ،حضرت غازی همان اختیارات را که شاهان بجان نگاهداشتندیامتنان است که اعل
 کافی و مقنع دانستند. ،المر حاصل بودا ولی اه فرمودند و همان حقوق را که از شریعت ب

اطالع  ببسب راز یک واقعه دیگر ثبت میشود که آنا ،ینداحضرت میفرمیپابندی و پاس شریعت که اعل
از له دعاوی تجارتی( )محل و یا محکمه فیص نچاتهاحضار بطور مثال بیان میکنم. در افغانستان پ

وقتهای قدیم مروج بوده همه دعاوی را فیصله می کردند و معامله ومنازعه بمحکمه شرعی رجوع 
نزد  ،اگر چه رقم به هزارها بالغ می بود ،کرده نمیشد. سوداگر در وهی خود هر چیزیکه می نوشت

وهی نبود وحی بود که متصف  ات مقبول بود و هیچ شاهد و سند دیگر خواسته نمیشد یعنی بال تشبیهچپن
به شریعت برخ  چاتباز هم از محکمه پن ،به کذب شده نمی توانست. اگر یکی از فریقین مسلمان بود

غم شریعت محمدی قایم رات میشد. اینها علی الباوجود مصارف لکها روپیه که بر پنچ ،نمی آوردند
کرد ه یکقلم از قلمرو خود را  حسوسمتا اعلحضرت غازی بیهوده گی و لغویت این موسسه را  ،بودند

( دانسته ترمیم در اندراجات و هی شهیدین من رجالکم را اقسط عندهللاالغا فرمودند و حسب امر الهی )
 نمودند.                                                                                   

( انماالمومنین اخوة فاصلحو بین اخویکمت میشد )ئمجید قرا دیگر مثال اینست که از صد ها سال در قرآن
و ذهن کسی منتقل نشد از اصالحات انفرادی گذشته از روی قوانین حکومت در میان مردم مصالحه 

فرداً از مساعی خود در بین  در ممالک اسالمی بعضی مسلمانان مصلح بودند که فردا   .کرده شود
د و از نفاق و عناد باز شان داشتند اما از جانب حکومت تشبثی نشد که مسلمانان اتفاق و اتحاد انداختن

داد و الفت جاگزین نموده شود. این دماغ عالی و و ،فیمابین افراد رعایا دشمنی و اکراه را دور کرده
ر رفاهیت شد. مراد از محکمه های اصالحیه است سحضرت غازی بود که بر ملت سرایطبع سلیم اعل

حضرت غازی تاسیس یافته موجب آن یخواهانه شاهانه در افغانستان فقط در عهد اعلکه از نیت خیر 
تباهی ملت  بهمصالحت گشته است که باعث ترقی میباشد و دافع آن مخاصمت شده است که منجر

اما باز رجوع میکنیم  ،دیگر مثال های امتثال شریعت غرا مثل مجلس مشورت بسیار است میگردد.
  .یدئزمان سابق بنما ۀیسامق ،قانون اساسی که از روی آن احدی بدون تحقیق شرعی بندی نمیشود ۀبماد

س محکمه اصالحیه جبل السراج با ئیان رخمحمد ایوب  ایزدی )التزرو وازرةً وزر اخری(باوجود امر
ر گودم )ابرادرش باتهام گناهی بندی شده بود. من هم در آن بهتان محبوس ب ن سبب بندی میشود کهیا

من و پنچ برادرش یازده سال در قبر احیا نمی ماندیم ( زیرا بار گران زنجیر ها  ،قانون اساسی میبود
 بی محابا از خواب بر خواسته بر خواند.            

 ـــــــــ   این همه زنجیر در زنجیر چیست  ۀبندی را بس بود زوالن

حضرت غازی زوالنه فقط در یکپای یفت مهد اعلأر جوابش چه شرین خواندگی کرد که درعهد معدلت و
 شود.                  میانداخته 

اعترض کنان گفت که باید  ،و مجلس وزراء است ن ذکر شورای دولتآبر ماده که در پادشاه گلجان:
ل اسالمی و مقررات کتب دینیه را مالحظ ئنیز حاضر باشند تا پاس و مراعات مسا ءدر این مجلس علما

                                زیر نظر گرفته بحث نمایند.                                                                                                     ،ن چیزهایرا که برای مسلمانان موجب ترقیستکنا

احکام دینیه خویش غافل، البته هر وزیر ل اند و یا از هآقا اینطور نیست که وزراء ما جا حضرت:یعلا
الوه عبر خالف مقررات شرعی کار نکند و درجه عالم است که  و هرعضوی مجلس مشوره تایک

د، این نبرآن جناب حضرات صاحبان شور بازار کابل نیز یکی از اعضای مجلس عالی وزراء میباش
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ً داالیست که باید شما از آنها بکنید که چرا ؤس ر مجلس عالی وزراء حاضر نمیشوند و وشان منتظما
                                                                                                                         نمیگیرند.حصه 

یهای درست ترقی ئحضرتا! طوریکه دیگر مامورین در صله حس خدمات و کارروایاعل مولوی کامه :
چرا وکال مجالس مشوره و عالقداریها و حکومت های سه گانه و حکومت های کالن   ،می یابند عیترف

ب الحکومه گیها در صورتیکه در حسن خدمات خویش نامی نیک را حاصل کنند علی ئو اعلی و نا
، بایستی قانونیکه در صورت حسن خدمت عالیه حسب الترتیب ترقی نمی کنندحسب المراتب بمقامات 

بمجلس عمومی شورای دولت ترقی کرده  ، یک وکیل از عالقه داری تا ءاز لیاقت و فعالیت و کالو ابر
را وکیل  دیگری ،که علماء و فضال، دستیاب شودیوضع شود و نیز در مجالس مشوره تا حین ،بتواند

 منتخب ننمایند.   

کار ملت است، ملت اختیار دارد که مال باشد یا فقیر، یا یک  ءمال صاحب! انتخاب و کال حضرت :یاعل
ن باشد و بداند که بدون از خیر ما دیگر چیزیرا ئمطم آنهر شخص را که ملت بر هشخص عامی باالخر

را که  له انتخاب هیچ حق مداخله نیست بلکه هر فردیسئ. حکومت را در موکیل مقرر کند ،نمی سنجد
یا جوال ، حکومت بنظر احترام بسوی او  اینکه سید باشد، مال و دالک باشد،ملت منتخب کند عام از 

ا میفرماید و اینرا هم باید ضمناً بگویم که در طی را اعأسته او را حق شمولیت مجلس و اعطای رینگر
، سردار، خوانین و اعزه ضرور بد کردار و بد هنجار و بد سلوک پیدا میشود، ، عالممال، فاضل سید،
از ملت تصدیق راستی و خوبی و صفای او را میکند و او را بر  یغفیر ع ]جم[وکالء که یک جمالکن 

گاهی بد شده نمی توانند  ،ل و بر پیش آمد های مهمه خود کفیل مقرر میدارندیمقدرات آتیه خویش و ک
تا مجلس  ترقیبه که ی حکومت ترقی بکنند بالکل غلط. زیرا وکیل ۀو اینکه فرمودید باید وکال بواسط

حتمی و ضروریست که بدون از اشارات و هدایات عالقه  ،عمومی نظر خود را دوخته باشد یشورا
ده ائکاری نمیکند و مفاد ملت را بزیر پای انداخته و ف ،داریها و حکام که آنها را ذریعه ترقی خود میداند

ام داران، اگر چه بضرر ملت ز زمئز و نا جائشات جائگیرد و بمقابل همه گونه فرمامیخود را در نظر 
سر تسلیم را خم می کند که در نتیجه حق تلفی ملت من شود و من ابداً نمیخواهم که حقوق یکی  ،باشد

 .د آیدئود گردد و خدا نخواسته خواری برای ملتم عابو نا نی بنا بر اغراض شخصی سلبااز تبعه افغ
ق خواهد گفت و حق ملت حباز  ،کار کند ۀ شانشارایما و اه یدی داشته باشد و بمم ااآیا وکیلی که بحک

وست برای را نخواهد ماند که تلف شود؟ فقط ترقی یک وکیل وابسته بحسن خدمات و منفعت جوی ا
شک نیست که بدون  ،ده بسیاری دیدندئباز و کیل انتخاب کرده حتی اگر فا ا  ملت که ملت او را مکرر

 را به عضویت شورای دولت ارسال دارند.                                                                     سلسله مراتب دفعتاً او

ین را هم باید  ناگفته نگذاریم که در میان ملت هم حق انتخاب را بیشتر از دیگران کسی دارد که برای ا 
یدهد و یا شخصاً بحکومت خدمات دولت محصول و یا مایه و یا حق گمرکی و یا محصول مواشی را م

                                                                       مینماید، زیرا که آنها در منفعت و مضرت حکومت خود را شریک میدانند.                                                             

قیمتدار شهریار را قبول کنان این مبحث بکمال مسرت  ۀی این نظریبکمال سرور و شادمان لویه جرگه :
                                      و کف زدنها خرمی خاتمه یافت.                                                                                                  

ـ  بودجه را آیا میدانید که چیست؟ بودجه یعنی تعین دخل و خرج  بودجه فرمودند : ۀدر ماد حضرت:یاعل
، این یکی از ضروریات دولت است، چرا ر دخل دارم و بکدام اندازه مخارجیک مملکت که بداند چقد

حضرت یدر افغانستان در زمان اعل .خرچ از کدام رهگذر کرده میتواند ،تا که حکومت دخل خود را نداند
موفق نشدند و هم در و قت  ،نجیدند تا معلوم کنند که خرج از دخل اضافه نباشندامیر شیرعلی خان س
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خود را بداند به بسیار زحمات و  جتا حکومت دخل و خر دالملت والدین بسیار کوششها کردنءضیا
را اختراع کردند که آنرا )خالصه نویسی ( میگفتند. باینقدر کوششها و سعی های شان  تکلیف یکطرزی

ش رسید، باقی جایها جتنها از یک )هرات( دخل و خر ،ه والیات اوراق آنرا روانه نمودندهمدرچون 
که خالصه را میساختند. من عاجز کوششهای کردم شب ها و روز ها کار کردم تا این بودجه  دنتوانستن

و آسانی ن به بسیار سهولت آرا ترتیب دادم و الحمد هللا که بمقصد خود کامیاب گردیده فخرانه حال از 
ده اش این است که در سابق هر کس در خانه خود نشسته و یا در دیگر کار ها مشغولیت ئکار میگیریم. فا

یه در سال بخانه اش میرفت که یک پیسه آنرا ملت پمیداشت و از دولت مفت و رایگان بهزار ها رو
ر ایل مینمودند. هزبیچاره به بسیار زحمات و بعرق ریزی پیشانی خود جمع میکردند و بدولت تحو

افسوس که آن ظالم خودش نمی گفت که آیا چه خدمت بدولت مینمایم که این پیسه را در مقابل آن حق 
یک پیسه را بی آنکه یک خدمت برای  باحدی که خود میگیرم. حال بودجه اجازه نمی دهد  ۀالزحم

چنانچه قبالً یکی  ،داشته باشدوی گداده شود. اگر کسی حال در باب بودجه گفت و  ،دولت و ملت کند
فرصت بخیالم موزون نخواهد بود  چرا ما بودجه را از سرسال ابتداء ماه حمل ن ز شما گفته بود درایا
یم و در آن زمان همین وکالء شما و وزراء حاضر بوده و بعد ازتصویب آنها ا( ترتیب داده ۱۳۰۲) 

یم تبدیل و تغیر نمی شود. با اینهم اگر اکرده  ودم و حال میانه سال است چیزیرا که در آنمامضاء ن
از اینکه معلومات  کافی را در آن موضوع  دکسی در این موضوع خواهش مباحثه را داشته باشد، بع

                          یم.                                       ئشانرا رفع نما بهۀحاضر هستم که باو مباحثه نموده شدر ابتداء سال آینده  ،بدست بیاورد

یکه از زمان سلطنت شما برای ما ملت رسیده همه آن باعث بهبود ما ئچیزها حضرتا!یاعل لویه جرگه :
ودجه که یک کار بسیار عالی و یک تدبیر خیلی گرامی میباشد. آنرا ما رعایا بصاً وخص ،رعایا میباشد

بعد از ختم مذاکرات اساسی }میسازیم .  انی را اداخداوند و امتنان ذات جهانب ۀبنظر تقدیر دیده شکران
                                                                             : ب.د.{فرمودند]اعلیحضرت[ 

یرا که در این مدت پنجسال  به بسیار زحمت ئرا شکر میگویم که قواعد و اساس ها خدایحضرت: یاعل
اگر قدری بنظر انصاف ببینید  تا یکدرجه بفکر شما ملت رسید.  ،نموده بودیمو عرق ریزی ترتیب 

حکومت شما در هیچ امری بمضرات شما و خالف شرع شریف رفتار نکرده است و بعد از این هم 
نخواهد کرد و بغیر از راه دین اسالم به هیچ یکراه نرفته و نخواهد رفت. خدا شاهد است که همیشه 

اشته و آرزومندم که آخرین قطرات خون خود را در دعاجز پابندی دین اسالم را حکومت شما و من 
                                    راه اعالی کلمة هللا و خدمت اسالم بریزانم.                                                                                    

جلس علماء را که در زمان سلطان محمود از طرف حکومت منعقد شده ذکر آن م مال صاحب بوالن:
را از علمای ممالک آفغانی مطابق  حضرت غازییی و مشوره خواهی اعلأایراد داشته این ر ،بود

ی و حق بینی و تقدیر خدمات ئرا بسوی حق گو ءبشریعت غرای احمدی گفته در خاتمه توجه مزید علما
لت عمرو مزید موفقیت همایونی در خدمات افغانی ختم انموده بدعای طوحضرت غازی یلعاده اعلا فوق

           مقالش را نمود.                                                                                                               

والن ایراد نموده اند که مطالب ید مالصاحب بئنطق مفصلی را به تایس: ئمولوی محمد حسین خان ر
 :اجمالی آن اینست

حضرت ما احیای سنت یدین اسالم است. اینوقت و قتیست که اعل ۀاین زمان زمانیست که روشن کنند
را )ص( نموده اند. اگر در تاریخ اسالم نظر کرده  نبویه و احکامات و اوامرات حضرت پیغمبر ما

                            حضرت غازی ماست .                                                                                                             یاعل ،اسالم راه نمودهیکه به ترویج دین هشاداولین پا ،شود
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ملت راالیه( عمل کرده عموم ضلوال من کل نحضرت پادشاه مهربان ماست که قرار آیه شریفه )یاعل
و گذارشات خواسته اند و آنها را بخوبی از حقایق  خود را در یکجا جهت اخذ معلومات و استماع نصایح

یند تا آنها در آنجا رفته بعضی ادانانده و اپس برای هدایت و رهنمای و تنویر افکار عموم ارسال میفرم
 .                                                                                                          چیزهای خوب و مفید را بصورت اصلی مابین ملت خود تفصیل و ترویج بدهند

      ذات شاهانه همیشه ما ملت را براه راست اسالم معرفی کرده از راه غلط منع میکنند.                                                 

است که از یک پایه اساسی خالص شدیم و باز بدربار خالق بی نیاز خود هزار لطف خد حضرت :یاعل
ویم  که همه ما بیک خیال و بیک فکر بوده مابین هیچکدام  یک مخالفتی پیدا نشد و درین گها شکرانه م

فغانستان  منعقد ااین مجلس که در  .دونیم روز هر کار ما به بسیار خوشی و خوشوقتی انجام یافت
بخیالم به این اسلوب خوب و  طریق مرغوب  به هیچ یک دول عالم انعقاد نیافته  که همه شان   ،یدهدرگ

ر کار های خود گیرند. بسیار جای شکر است حال بدیگی بوده  کار از اتفاق بأبیک فکر و بیک ر
 ده اش بیشتر است.                                                                                           ئچرا هر قدر زود تر تمام شود فا ،یمئشروع نما

چرا در  ،نظامنانه تشکیالت اساسی و ملکی بخیالم چندان اشکال ندارد که در این مجلس خوانده شود 
چند است و کدام کار بکدام  ر وزارتدارد و دوائ فغانستان  چقدر وزیر و وزارتاآن توضیح یافته که 

ر خوانده شود روز ها خواهد گی مربوط است. اگماموریت تعلق دارد و فالن جا بکدام نایب الحکوم
ر خواهش دارید یک جلد برای هر کدام شما گذشت و از مقصد خیلی دور خواهیم ماند. بنا برین سبب اگ

از تشکیالت حکومتی  خود مطلع گردیده هر کدام  ید تائای خود مالحظه نماه داده میشود که در خانه
به خیالم اینطور بهتر است از آنکه روزهای خود را  .من مربوط بکدام حکومت میباشد ۀبدانید که قری

 صرف کنیم.                                                       آن در 

ر درین مجلس گوبسیار درست است. حقیقتاً ا حضرت ما نهایت خوبیعلابلی !بلی ! این خیال  عموم :  
 حضرت بغیر حق خواهد گذشت.                                                                                               یی بسیار قرار فرموده اعلاروزه ،خوانده شود

 ءله ایست که در آن علمائ، این مسو جزای عسکری جزای عمومی ۀباقی میماند نظامنام حضرت :یاعل
ل نمیرسد، حاال اگر فقره بفقره ئما فکر دیگران به مسا ز علمایابحث و مذاکره کنند، چرا که بغیر 

ل ئباید کم از کم ششماه در کابل معطل بمانید تا این مسا ،خوانده شود و در مجلس بحث و مذاکره شود
برای شما  داده میشود که در جایهای خود رفته آنها را ث فیه وتمام شود. در آخر مجلس نظامات مبح

 فردا یا پس فردا مذاکره کنید.                                                             ،مطالعه کنید و در فقره که بحث داشته باشید

و هم بسیاست، یه داری که هر دوی آنهم تعلق بشریعت دارد زباقیماند معامالت عروسی و مراسم تع
بایستی در ماده اش بحث و مذاکره نموده شود تا آنچه خیر و بهبودی ملت و امر و راه شریعت باشد 
گفته شود. اگر چه خداوند واحد و شاهد است که در نظامنامه این خادم ملت و علمای اعالم و وزراء 

یم و آنچیز های ابر خود گرفته  تان خون جگر ها خورده ایم و شبها بیدار خوابی کشیده ایم و زحمات را
یم ، تا رسیدن دیگر نظامات دولت شروع افراهم آورده  ،ملت در آن بوده است ش و آسوده گییرا که آسا

 نکاح میکنیم.  ۀو بحث در نظامنام

 )ادامه در قسمت سیزدهم(
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره
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