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 ط قبولیت عوضئشرا

بعد عوض فرار کند  ،ــ بعد از اینکه شخص اصل عوض خود را بقومامدان نظامی بسپارد :شرط اول  

عسکری  ۀنامش در قرع اصالتا ًختم موعد عسکری چند ماه باقی مانده باشد، آن مردیکه ه اگر چه ب

مکلف است که خودش راسا ً آمده موعد خدمت عسکری خود را پوره کند و یا بدل  ،برآمده باشد

  . عسکری را بپردازد

بلکه دولت الزم دانسته برین  ،تنها یکی از این دو امر را قبول دار شویمه ما حاضریم که ن :لویه جرگه 

 . ریماقبول د ،ی هم معین کندفرار نمودن عوض بر شخص اصل جرم

الزم که از  ،ـ به تاریخی که خود اصل و یا عوض دیگرش بخدمت حاضر عسکری شود :شرط دوم 

 . همان تاریخ الی دوسال خدمت عسکری را پوره کند

بلکه اگر دولت اضافه برین  ،تنها موعد مقرره را پوره کنیمه ما نیز خواهشمندیم که ن  :لویه جرگه 

  . یمئاکمال می نما ،ه  دیگر خواهشی داشته باشدموعد معین

اما بعد از چندی  ،ردان عسکری بسپاــ هرگاه شخص اصل عوض خود را به قوماند :شرط سوم  

 . تاوان بر ذمه اصل است ،سر کار را مفقود و یا در حین فرارش باخود ببرد ۀعوضی او اسلح

  . یمئتحویل نما ،ما نیز قبول داریم که تاوان اسلحه را با جرمیکه حکومت الزم بداند  :لویه جرگه  

الزم که  ،ید و خواهش عوض دادن را کندآعسکری بر ۀــ آن شخصیکه اسمش در قرع :شرط چهارم  

 . سن همان نفری باشد که آنرا نظامنامه نشان میدهد ۀسن عوض او بانداز

طبق خواهش حکومت خود چنان اشخاصی را در سلک نفری عسکر  بسیار خوب بر :لویه جرگه  

 . کار و قابل تعلیم باشند دعوضا ً میفرستیم که بسیار جدی و فعال و مر

در  ،کند تجل را لبیک گفته فواــ اگر عوض بعد از دخول مالزمت عسکری داعی : شرط پنجم  

 . ینصورت شخص اصل را تکلیف داده نمیشودا

حضرت یلعصورت هم اگر ااینحضرت است و اال دریاین یکی از مهربانی های اعل :لویه جرگه  

ضریم که شخص اصل و یا عوض عسکری را برای پوره کردن موعد اشهریاری الزم بداند ما ح

  . مذکور بفرستیم

کامل  اه باشد و قواعد و ضوابط آنردـ شخصیکه یکمرتبه در سلک عسکری خدمت کرـ :شرط ششم 

 . وره ثانی عوض شخص دیگر منظور نمیشوددر د ،بداند

نه محاربه زیرا در  ،مقصد از اخذ نفری در نظام بالفعل صرف یاد گرفتن تعلیم است  :لویه جرگه  

بلکه عموم ملت افغان حاضر و آماده اند که در مقابل اعدای  ،حاربه نه تنها اشخاص تعلیم یافتهموقت 

داد شجاعت و حماست را داده دشمنان خود را مغلوب و  ،نان داخلیه و خارجیه بر آمدهئدین و خا

،  ءرسا نمعلوم است که در این صورت ما چنان اشخاصی را خواهیم فرستاد که جوا. منکوب سازند 

 . و سالم االعضاء و قابل اخذ هر گونه تعلیم باشند
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سکری را بخوبی ــ  هر آنمرد عوضیکه تعلیم یافته فنون عسکریه و قواعد و ضوابط ع :شرط هفتم  

 . الزم در موقع اعالن حرب همان عوض حاضر بشود د،میدان

در چنین فرصت نه تنها تعلیم یافته بلکه صغیر و کبیر، پیر و جوان ما سکنه افغانستان   :لویه جرگه  

داد شجاعت و اسالمیت و افغانیت خویش را در مقابل اعدای دین و  ،قرار احکام خداوندی حاضر شده

  . ن ملک و ملت خود میدهیمبد خواها

بدل  ،ــ در موقع اعالن حرب از اشخاصیکه اسماء شان در قرعه عسکری ظاهر شود :شرط هشتم  

 . نقدی منظور نمیشود و الزم است که حتما ً داخل نظام شود

ه ن ،باید که قبول نشود، زیرا که دشمن را مرد سرباز و سر نیزه بکیفر کردارش میرساند :لویه جرگه   

  . شده میتواند اینکه که پول و پیسه سد راه خیانت و جنایت او

روپیه ( ۳۰۰)ل ئواای در قبال ً بشما گفتم چون بدل عسکر یدر ازدیاد بدل عسکر :حضرت یاعل 

چون . اصیکه اسماء شان در خدمت نظام می برامد، بدلش را تحویل میکردندخاکثری از اش ،گذارده شد

محض سد باب تحویل پیسه بدل عسکری را مکررا ً تا مبلغ  ،بکار داشتوزارت حربیه ما سرباز 

محض خاطر داری شما چیزی  ،یدئکه شما خواهش تقلیل آنرا مینما اکنون .و چند روپیه افزودیم( ۷۰۰)

مشروط براینکه نفری حتی االمکان به تحویل بدل ، یمهمی کا( ۱۳۰۴سنه ) از آن مبلغ و قت موعد 

در آن صورت که ما دیدیم و فهمیدیم که قرار قرعه و . ول نکنندنکشرف نظامی عسکری از خدمت با 

 . ن در بدل عسکری تقلیل میکنیمآالبته زیاده بر ،نوبت خود اکثریه داخل خدمت عسکری میشوند

منظور شود بسیار  ،روپیه بدل عسکری که اوال در نظامنامه داخل بود( ۳۰۰)اگر همان مبلغ  :و کیل 

 . خوب خواهد شد

الحال محض اجابت التماس  فی .چیزی را که ذات همایونی فرمودند نهایت درست است  :یس شورا ئر 

سپس از آنکه دولت  . روپیه چیزی بیشتر مقرر میشود( ۳۰۰)کمتر و از ( ۷۰۰)شما عسکری از 

ا ً و یا عوضا ً داخل عسکری اکثریه راس ،دانست اشخاصیکه اسم شان بقرعه عسکری می برآید

همانا که در بدل عسکری  ،مطلوبه عسکر وزارت حربیه شکایت نمی نماید دامیشوند و در تکمیل تعد

 ۀواال اگر دیده شد که نو جوانان از رفتن بقشل. بعمل میآید ،دیگر تقلیل که موافق بخواهش تان باشد

در بدل عسکری تقلیل نخواهد شد، بلکه ممکن است که کامال ً  ،نظامی باعطای بدل عسکری پرداختند

  . بدل عسکر موقوف قرار داده شود

زیرا که باراندازی صاحبان پول بر  ،ایکاش که بدل عسکری کامال ً موقوف شود :وکیل ترکستانی 

  . اشخاص غریب میشود

همایونی را  ۀنظریه منصفان ی نیافته این قول ویس عمومی شورا جوابئبرین مقوله ر  لویه جرگه :

چون مبنی بر حقانی و مفاد ملت و مملکت و دولت و اسالمیت بود، بجز از تحسین و آفرین دیگر 

 .                                                  جوابی گفته نتوانستند

در این بین که خواهش نظام قومی تردید و تقلیل بدل عسکری و عوض منظوری یافت یکی از میان }

 .د{ب . سادات لویه جرگه بر پا خواسته بعرض رسانید 
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چقدر خوب  ،اگر برای سادات و آل رسول از خدمت عسکری معافی داده شود !حضرتایاعل  :سید  

 . داشته باشندت مشاغلت لی دین و دوئتا بدعا گو خواهد شد

د صاحب می ید صاحب برآشفتند و تعجب کنان طرف سیس ۀتماما ً برین عریض :ه گلویه جر 

گویا بزبان حال بدو میفهماندند که حضرت سید صاحب شما چطور سید و آل رسول } .نگریستند

او می  ۀرا اوالد خودمیباشید که بر خالف اوامر خداوندی و رفتار حضرت رسالت پناهی که شما 

 { د. ب . از اعالی کلمة هللا و جهاد فی سبیل هللا اباء و استنکاف میورزید  ،پندارید

ینکه بروی حمله کنند و یا بتردید وی الکن ذات جهان بانی علی الفور پیشتر از  :حضرت یاعل 

آیات  د صاحب ایراد داشته از روییرا  برین خواهش بیجای س سف آوریأیک بیانیه مفصل ت ،بپردازند

ل و طرز عمل اسالف و نیاکان اسالمی مخصوصا ً خانواده آل نبی این ئو احادیث و امثال و دال

 :نشانداده ضمنا ً فرمودند  او را غلط  ۀمفکور

ده اید؟ و از کارنامه وآیا شما از تواریخ معلوماتی دارید؟ و کتب سیر را مطالعه نم! جناب سید صاحب  

ر مواقع جهاد چطور جذبات شانرا دبیت شان اطالعی دارید که آنها  های جد امجد مبارک خود و آل

اظهار مینمودند؟ و تا کدام درجه در احیای جذبات اهالی میکوشیدند؟ و آیا خبر دارید که دندان مبارک 

سرور وسردار و پیغمبر و آقای ما حضرت محمد رسول هللا صلی هللا علیه و سلم در کدام موقع 

 ؟بشهادت رسیده است

محض از اینجهت  ،ما امتان جد امجدت که به تعظیم و تکریم شمایان میکوشیم! حضرت سید صاحب 

انتهای فعالیت و جدیت ه خود ها را ب ۀاست که شما در تائید دین مبین و اعالی کلمة هللا مساعیات جمیل

ان باشید، جلبخرچ داده و خار چشم دشمنان و سد آهنین بر روی اعدای دین و شریعت سیداالنس وا

  یمورانپربپس ما چرا بشما عقیدت  ،پیروی حقیقی دین محمدی پهلو تهی کنیدو هنگامیکه  شما از جهاد 

}مفهومش . ټاټکی په گته و کاږې هما چې ال ال بللې چ:  دنددر این جا ذات همایونی این مثل را فرمو}
اینکه: "ترا که من الال میگفتم، از اینجهت بود که برای من ساجق را با انگشت خود از درخت 

آنرا "تاتکی" و "زاولی" مینامند، یکرقم خمیر است که لزوجت دارد و  اغنهرا که افبرآوری". ساجق 
ماً بعمل می آید و آنرا عمو ای شیره داردیگر درختهو  "شغال کنده"از شیرۀ درخت انجیر و بیخ بوتۀ 

دان او را برای صفائی دندان و ازالۀ ربنوک ناخن و چاقو از درخت جدا کرده  و زنان و برخی از م
ه هنگامی استعمال میکنند که غنااین مثل را اف .و فراهم آوردن نگهت می خایند..بدبوئی دهان 

)برهان الدین  .خود را بگذاردشخصی را بنابر صفت و کمال محبوب می انگارند و وی آن عادت 
 کشککی({

 ،عالقمندی نداشته باشیدی کلمة هللا و حب وطن و تحفظ ناموس خود و الاع و در صورتیکه شما بجهاد

در اینموقع مخصوصا ً نفری قندهاری و اهالی سمت }. ما شما را چرا محبوب خود خواهیم پنداشت

. }مقصدش موږ ال ال نه یله کوو :بعرض رساندند  همشرقی که بنزاکت این مثل فهمیدند ، فی البدیه

 اینکه ما الال و آقای خود را ابداً تنها نخواهیم گذارد. ب.د.{

اگر چه بعد از اختتام کالم حقانیت اتسام شاهانه عموم چنان تصور داشتند که جناب سید صاحب دیگر 

دبانه بر پا خوسته بالفاظ معذرت آمیز ؤفاما بر خالف توقع باز م! اظهاری در این مطلب نخواهند کرد 

  :فی شده گفتاخواستار مع
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!!! تم که با اظهار مطلب خود می پرداختم  سفانه من در اظهار خود پوره نتوانسأمت :سید صاحب  
بلکه یگانه مطلوبم آن بود که  ،الذمه قرار داده شوند مقصدم این نبود که سادات از خدمت نظامی بری

حضرت معظم غازی عطا یبرای سادات در طی خدمت عسکری یک امتیاز خصوصی از حضور اعل

 . و عنایت کرده شود

وعلمای شرع شریف  ئخکه تعظیم و تکریم سادات ومشا ۀزن به انداعموم مسلمانا :وزیر صاحب مالیه 

در ایفای مراتب اعزاز و اکرام شان کوتاهی نمی نمایند، در کتب  ،حب و مندوب قرار داده استتمس

هرچند ما ورق گردانی نموده ایم و تجسس را بکار برده ایم، بر هیچ یک اینچنین روایه و شرع شریف 

در ایفای اعمال مفروضه و اشیای واجب و مسنن، سادات دارای یک امتیاز مسئله نخورده ایم که 

خصوصی باشند. بلی! اگر سادات عظام در نماز و روزه و حج و زکوة دارای امتیاز باشند، یعنی سید 

نماز صبح را یک رکعت و روزه را تا چاشت و حج را اگر میخواست، ادا میکرد، البته ماهم از جهاد 

کردیم و یا مکلف میبودیم که بدو یک امتیازی را اعزازاً بدهیم. در صورتیکه جد امجد او را معاف می

تان آقای آقا حضرت محمد رسول هللا در بدل اینقدر زحمات و تکالیفی که در تبلیغ دین پاک اسالم و 

ی هللا. پس اعالی کلمته هللا متحمل آن میشدند، بدل و پاداش او را از خدا میخواستند که ان اجری اال عل

 شما چطور اینچنین خواهش میکنید. بایستی که شما سادات هم بر نقش قدم آنحضرت جاده پیما باشید.

}از طرز کالم وزیر صاحب چنان مستنبط میشد که این مبحث را بسیار طول خواهند داد، لهذا ذات 

 جهانبانی قطع کالم او را نموده فرمودند: ب.د{

حضرت سید صاحب! درصورتیکه یکی از سادات حقیقی چهاونی نظامی را از وجود  اعلیحضرت:

در خود متبرک و برادران عسکری خویش را بهم قطاری خویش افتخار بخشید، البته که حکومت تان 

امجدش را بردوش  م مبارک جدل  تب اعزاز و تعظیم وی فرو گذاشت نکرده حاضر است که ع  امر

خطاب مستطاب علم بردار اسالمی وسرلشکر غزوات افغانی ویرا از به و فراشتااسالمیت آغوشش بر

 . گان امتیاز بدهده هم

مقصد ما از این اخذ عسکری بجز از تعمیم و تعلیم نظامی و استحکام و تشئید دین مبین ! سید صاحب 

، شهری محمد عربی دیگر چیزی نیست و خواهشمندیم که تمام ملت ما عام ازینکه فقیر باشد یا امیر

زیرا در صورت نا  از هر صنف که باشد در فنون حربیه دانسته و فهمیده باشند، ،یا از قروی دباش

 . فهمی و نادانی دشمن حقیقی ما همان دوست و ملت نادان ماست

 یزند نادان دوستمدشمن دانا بلندت میکند ـ بر زمینت 

ر تشکر و احضرت معظم غازی خود اظهیو خیاالت عالیات اعلابکار ما از این افکار  :لویه جرگه 

هزار هزار بار  روطن پروو ملت دوست ، تفخر میکنیم و برای همچه یک پادشاه اسالمیت خواه 

جانهای خود را فدا میکنیم و بکمال شوق و آرزو از خدای خود خواستاریم که قطرات خون خود را 

 . بریزانیمحضرت یه اسالم و خدمات ملت و مملکت و استرضای اعلرادر

حضرت یاگر برای دفع این مخدورات و رفع این مشکالت اعل! حضرتایاعل :یکنفروکیل از والیت کابل 

اختیار  ،و معمول است برای تربیه نظام یک عالج و طریقه خوبی را که در اکثر از دول مروج است

از اظهار این  قصدم. یند و عسکری را بطور خوش رضا استخدام بنمایند، چقدر خوب خواهد شدابفرم

 .و یا طبعا ً به آن میالن نداریم ما از خدمت عسکری استغفر هللا  سرکشی داریم  همعروضه این نیست ک

 . قت را بخرچ برنددغرض من آنست تا درین موضوع نیز بایستی لویه جرگه بحث بکنند و ! نی 
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شته گفت که برای تعلیم عموم ملت نیز بتائید مقوله یک تقریر با تفصیل را بیان دا  :فیض محمد وکیل 

بایستی که حکومت معلمین خانگی را از عسکر بهر قریه و قشالق مقرر دارد تا آنها نیز از تعلیم 

 . و در تنخواه نظام بایستی افزود کنیم تا مردم برضا داخل سلک نظام شوند محروم نمانند

ستخدام نماید و تنخواه بدانها در صورت خوش برضا چه قدر فوج را باید حکومت ا :رئیس شوری 

 ؟ بچه اندازه بدهد

تعداد فوج افغانی در صورت خوش برضا باید از پنج لک سرباز کمتر نباشد و  :فیض محمد وکیل 

هوار بیست روپیه باشد، پس بسنجید که تنخواه پنج لک نظامی سالیانه اتنخواه هر کدام شان نیز باید م

  . چقدر مبلغ میشودفی نفر دوصد و چهل روپیه تماما ً 

  . فدایت شوم دوازده کرور روپیه خواهد شد :یک مامور دولت 

مشکل اینجاست که ما برای انشاءات عالوه بر لباس دریشی در مقابل عملیات جزوی  :حضرت یاعل

یم که هر وقت اته شماهوار سی روپیه تنخواه میدهیم و مالزمت شانرا نیز خوش برضا مقرر دا

باز هم مبنیم که بجز از چند نفر کسی . کسی اوشانرا از رفتن مانع نشود ،خدمت بخواهندسبکدوشی از 

 . در انشاءات مالزمت اختیار نکرده است

رف دو ظدر بلدیه کابل محض باری خدمات جزوی که روزانه در  :س بلدیه ئیمحمد یونس خان ر 

دیگر مشاغل خود را بم میتواند که ساعته اجرا میشود و شب واپس مستخدم  آن بخانه خود میرود و ه

میتوان شد که خوش  روپیه کسی حاضر نمیشود، پس آیا اینقدر نظام( ۲۵)به تنخواه ماهوار  ،برساند

 شوند؟برضا حاضر 

اگر عالوه برین در نظامنامه  . این بحث را بالفعل بگذارید تا درآن وقت بکار برده شود :حضرت یاعل 

 . م هللا بفرمائیدبس ،نفوس گفتنی داشته باشید

در اکثری از محالت و والیات مخصوصآ ً ترکستان بیشتر از حواله مدیریت  :ایشان اعظم خواجه 

برای سد باب این رشوت ستانی اگر . نفری حواله میشود بعد بعوض پول رها میشوند ،عمومی نفوس

 . د بر ممنونیت ما خواهند افزودینحضرت تجویزی بفرمایاعل

مدیریت نفوس و حکمنامه وزارت داخلیه که در باره  جلب عسکری  ۀآتیه باید حوال در :حضرت یاعل 

اوال ً به پیشگاه مجلس شورای نائب الحکومگی و حکومتی اعلی و کالن و غیره نهاده شود  ،بهم میرسد

 . ات آنها این مسئله بانجام برسدبرطبق اطالع و نظا و

ار مسرت کنان بآواز های تکبیر و کف زدنهای شادمانی از این حق پسندی همایونی اظه :لویه جرگه  

 . این مبحث نیز خاتمه یافت

]مقصد  ب های مدیریت نفوس در خانه عمر اشخاص بعوض هندسهااگر در کت !حضرتایاعل :وکیل  

زیرا اکثری از کارداران خود  ،بلفظ فارسی سن مردم قید وضبط شود بهتر است عدد حسابی است[

ظلما ً و جبرا ً معمر و  ،دعای نفسی خود در هندسه های عمر نفری دست زدهمغرض نفوس برای 

 . اطفال خورد سال را سر گردان و پریشان کرده بعد از تکمیل مدعا او را میگذارد

 . درست است در آتیه باید اشخاص بعبارت فارسی تحریر شود :حضرت یاعل 

 . بکف زدنهای شادمانی او را تحسین کردند نان ک برین مرحمت همایونی اظهار مسرت :لویه جرگه  
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نفوس  یمدیرها ،اهالی یاصول قرعه انداختن و اخراج اسما گمان میکنم که در! حضرتا یاعل :وکیل  

و ازین رهگذر ممکن است که حق تلفی بعضی اشخاص را بنا بر  محلی دیانت و امانت نمی کنند

 . د شدناغراض شخصی خود باعث خواه

بلی! در صورتیکه انداختن قرعه و بیرون آوردن نام نویس نفری تعلق به مدیرهای  اعلیحضرت:
لکن  ،محلی نفوس هر مقام داشته  میبود، قول شما درست است که در آن دست بازی بعمل می آمد

قرعه اسامی را هر ساله مدیریت عمومی نفوس وزارت داخلیه از کابل برای مدیرهای محلی نفوس 
بدینطور یک مراتبه مثالً به او هدایت میشود که ازطرف ابتداء کتابی که در آن نام اطالع میدهند. 

نویس اهالی است، آغاز کرده یک نومره را گذرانده نومرۀ دوم را برای خدمت عسکری انتخاب 
دارند. مرتبۀ دوم از طرف اخیر دو دو نمرۀ را قلم انداز نموده هر اسمیکه بخانۀ سومین است، آنرا 

رف ابتداء و یا طرف طعسکری مخصوص دارند. بمرتبۀ سوم بعد از چهار نمره از حد وسط بخدمت 
 انتهاء گذارده نومرۀ پنجم را حکم میدهد که برای خدمت نظامی معین دارند و علی هذا...

ازین عدالت پسندی اعلیحضرت غازی و سررشتۀ قرعه انداختن مدیریت عمومی نفوس  لویه جرگه:
 ار شادمانی نموده این مراحم شاهانه را نیز بکف زدنهای خوشحالی تلقی کردند.وزارت داخلیه اظه

 ماعلیحضرتا! در نظامنامه نفوس برای اشخاص بیکس و نادار و معذور که اس شیرجان صاحب زاده:
شان در قرعۀ عسکری ظاهر میشود، حکم است مجالی را که مظهر این حقیقت باشد بامضای قریه 

و مجلس مشورۀ محلی خویش در ظرف بیست روز بمدیریت نفوس مرکزی خود دار و عالقه داری 
 حاضر دارد و تا قاعدتاً از خدمت عسکری سبکدوش کرده شود.

درین مدت قلیل این اشخاص عاجز و معذور به بسیار مشکل همین قدر میتوانند که مجالء تحریر 
م مجالء تقریباً موعد قبولیت آن نیز . بعد از اتمادارند و امضای اشخاص مطلوب را برآن ثبت دارند

بسر میرسد و این بیچاره تقریباً از مدیریت مرکزی نفوس والیت یا حکومتی اعلی بمسافه چند روز 
راه مانند بامیان و کابل و نورستان و جالل اباد و امثال آن  نشمیمن دارد. معلوم است تا وی تهیه سفر 

فایت نمیکند. لهذا معروض میدارم که اگر برای مامورین و کند و بمقام موعود برسد، وقت برای او ک
نویسندگان محلی نفوس اجازه داده شود که این مجالء های اشخاص بیکس و معذور را که قاعدتاً 
درست باشد، این اشخاص درهمان حکومتی و عالقه داری مربوطۀ خود تقدیم کنند، محض جهت 

یشانی قبول گردیده برای وی خط برخواست بدهند، تسهیل کار و خالصی آن بیچارۀ مظلوم از پر
 چقدر خوب خواهد شد و یا چیزی در میعاد مزبور توسعه داده شود.

منبعد در نظامنامۀ نفوس ایزاد میکنم که مجالی این  تنظریۀ شما قرین بحقیقت اس اعلیحضرت:
ً درست باشد، مأمور نفوس محلی وی مالحظه کرده برایش برخواست  اشخاص معذور را که قاعدتا

 بدهد.

وئی و کف زدنهای شادمانی را بعمل وازش ملوکانه باز غلغلۀ دعاگازین همدردی و ن جرگه:لویه 
 آوردند.

علیحضرت غازی بهر اندازۀ که نفری برای عسکر خواسته شده، تاحال در عصر سلطنت ا وکیل:
ً در عمر از  ساله بوده اند. اگر ذات همایونی درسن این نفری وسعت داده  ۲۷ساله الی  ۲۲تماما

ً در نظام قبول کنند، بخیالم از فائیده خالی نخواهد  ۴۰ یال۲۰اشخاصی را که عمر از  باشند، تماما
 بود.
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سال میباشد، اینست که اکثریه  ۲۷ یال ۲۲گرفتن جوانانیکه عمر شان از مقصد ما  اعلیحضرت :
اینچنین اشخاص بعالئق دنیوی چنانچه قبالً گفته شد، گرفتار نمیباشند، نه از خود اکثریه عیال داشته 

ً اینچنین اشخاص در خانه جهت ادارۀ امورات محلی خود، پ ر، برادر دمیباشند و نه اطفال و عموما
خال و دیگر خویشاوندان قریب ضرور داشته میباشند و هم قوه تعلیم و ملکۀ تحفظ نظریات  کالن، عم،

و اجراآت را خوبتر داشته میباشند و هم گذارۀ عمومی اینچنین نظامی که بیک عمر و بیک سن و 
بیک فکر و بیک طرز باشند، برفاهیت و عیش قرین بوده یکی از مجالست دیگر خود محظوظ میشود 

و بالعکس اگر درین میان  قائم میدارندرا ن میگردد و باهم دیگر یک عالئق رفاقت و دوستی و ممنو
یکنفر معمر یک شخص سالخورده باشد، نه تنها عیش آنمرد پخته سال از صحبت این جوانان منغض 

است  ]ُمِخل[ بلکه گذاره و نشست و برخاست جوانان نیز از مجالست آنمرد کالن سال در انخالل
از دیگری گرفته نمیشود و علی هذا. البته در صورتیکه  ،وه کاری که از جوانان گرفت میشودوعال

وزارت حربیه در تعداد مطلوبۀ خود ازین جوانان تقلیل را مالحظه کند، دستۀ دیگر از اشخاصیکه در 
 عمر نسبتاً باالتر از آن باشند، جلب میشوند.

همین تحدید عمر را که در نظامنامه مسطور است، همۀ ما بنظر تحسین مینگریم و این  لویه جرگه:
از حد موزون می بینیم، باید درآن تغیری بعمل  جوانان را ما برای تعلیمات و شطارتهای عسکری

نیاید. البته در موقع جهاد حاجت بدین تحدید هیچ نیست، زیرا که در آنوقت تمام ملت افغان و سکنۀ 
غانستان بال استثناء پیر و جوان عسکر و تماماً برای دفع دشمنان دین  و وطن اشخاص شیر پیکر اف

 هستند.

یا لویه جرگه دیگر اعتراض یا تنقیدی بر نظامنامۀ نفوس ندارند؟ و دیگر توضیحاتی را آ اعلیحضرت:
 درآن خواهان نمیباشند؟

نی! دیگر هیچ یکنوع مذاکره و صحبت قلیلی را در نظامنامۀ نفوس ما خواستار   :لویه جرگه
نمیباشیم، البته علمای اعالم در بعضی قیوداتیکه برعدم اخذ تذکرۀ نفوس نهاده شده، چیزی گفتنی 

 دارند.

حضرات علماء را نباید که در هرچیز و هرکار ناخن زنی کنند و بکارهای که درآن عبدالرحمن خان: 
حکومت و ملت را مختار نموده است، نبایستی مداخله را وادار شوند. این سخن بدان میماند که  ،داخ

بردن خواهش دارد و در آنموقع بگویند که از علماء  حکومت بیک مقام راه شوسه و یا سرک پخته را
ت شرعیت و پرسیده شود و یا بکدام جای نهر میکند، باید بی اجازۀ مالء نکند. نی! چیزیکه بامورا

دیانت متعلق است، اوالً ما ازآن عدول نمیکنیم و او را سرمشق افتخار خود می پنداریم و باز اگر 
درآن مساهله و کوتاهی بعمل آید، علماء حق دارند که بما یاددهانی نمایند و ما بکمال امتنان و مسرت 

 اقوال هدایت مآل شانرا عمل پیرا شویم.

ط تذکرۀ نفوس که ئنطق عبدالرحمن خان رئیس چنان مفهوم میشد درآن شرا}با اینکه از فحوای این 
علماء غائبانه خواهش تبدل امور را نموده بودند، تعدیل بعمل نیاید، فاما ذات ملوکانه بدون ازینکه کدام 
عالمی برخاسته چیزی میگفت، نطقی را در اینمورد ایراد فرمودند که خلص مقصد آن چنین بود. 

 ب.د{

ما آنها را  هطالبتذکرۀ نفوس را خواستارند، درین م علمای کرام که تعدیل بعضی شرائط ضرت:اعلیح
قرار خیال و مفکورۀ خود شان حق بجانب می پنداریم، لکن فوائدیرا که حکومت از وضع این شرائط 
تحت نظر گرفته بود، منجمله آن یکی این است که در موقع دعاوی برای قضات تسهیالت و معرفی 
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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

 

ب خود سَ شخصی میتوانست که نَ ،تزکیه نمی شد و هم در نکاحرفین را فراهم آورده حاجت گرفتن ط
را بپوشاند و بفریب خود را کفو دیگر نشان بدهد، هم برای معرفی شهود و گواه در عموم دعاوی 

ائده برای محاکمۀ عدلی فوائد بسیاریرا عائد کند در موقع فروش و خرید امالک و دیگر اشیاء نیز ف
مند بود و برای دولت نیز عالوه براینکه تبعۀ خود را می شناسد، دیگر تسهیالت را بعمل می آورد و 
اکنون شنیده میشود که بعضی علمائ برین تنقید دارند. اینک من بدون گفت و شنید و تضیع اوقات 

 مجلس آن قیود را مرتفع نموده بعوض آن دیگر قیود ذیل سیاسی وضع میشود: 

در زمانیکه قطع محاسبات خود را شخصی با دولت مینماید، الزم است که تذکرۀ خود را  اول: شرائط
نشان بدهد و اگر تذکره خود را ظاهر نکرد، الی تصفیه معامالتش از طرف حکومت باالیش محصل 

 مقرر است.

ً تذکرۀ خود را ظاهر کند و اال: ۲شرائط  بدون در وقتیکه وجه محصول را تحویل میدارد، قاعدتا
 تذکره اموالش محصول نشده بلکه ضبط میشود.

وقتیکه خیال مالزمت دولت را شخصی میکند، ضرور است که تذکرۀ خود را نشان بدهد  : ۳شرائط 
 اشد، ویرا استخدام نمیکند.بکه تذکره نداشته و اال حکومت چنین شخصی

 نمیگذارد که بخارج برود.صیکه پساپورت نداشته باشد، البته حکومت او را شخ : ۴ط ائشر

 شخصیکه تدکره نداشته باشد، ازطرف دولت ابدا برایش تقاوی داده نمیشود. : ۵شرائط 

اطفالی که داخل مکاتب میشوند، ضرور است که پدر و یا خودشان تذکرۀ خود را ظاهر  : ۶شرائط 
 سازند و اال بدون تذکره حق دخول مکتب را ندارند.

ذا مکرراً از آنها استفسار شد که آیا دیگر در جرگه سکوت دیده شد، له فوق باز}بعد از مذاکرات 
اعتراض و یا توضیحاتی را در نظامنامۀ نفوس خواهانید یا نی؟ درجواب شنیده شد که عالوه 

آنرا  تبرمذاکرات فوق دیگر هیچ یکرقم گفتگوی را درآن نظامنامه خواهان نمیباشیم و تمام مندرجا
ً قبول داریم ی دولت اسماء نظامات را بحضار خوانده آنها را بعداً باز رئیس صاحب شوراو  قلبا

میدانانند که هرکدام نظامنامۀ را قابل بحث و تنقید و توضیح ازین میان می پندارید، بگوئید تا برای 
و از هیچ طرف مزید برین گفت و شنیدی بعمل نیامد  نظامات اتمام یافت ءتان خوانده شود. چون اسما

دیگر را ننمودند و همه آنرا بصحت  ۀنظامنام ۀدن و بحث نمودن هیچیک مادناهش شنیدن و خواو خو
و صواب قرین دانسته در آنها هیچ بحث و مذاکره و گفت و شنید را  آرزو نکردند و قلباً جریان او را 

 د.{ر و تهلیل و کف زدنهای شادمانی. ب.یدر خطۀ بهیۀ افغانستان خواستار شدند. )غلغلۀ تکب

 )ادامه در قسمت بیستم(
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