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 دار العلوم اسالمیه و مکتب حفاظ

(۱۳) 

چون خیاالت جهاندرجات اعلیحضرت غازی ما همیشه مصروف به ترقی امورات دینی  لویه جرگه:
و اسالمی و مذهبی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما ملت عاجز بوده و هست، لهذا برای ترقیات 
اعظم و تعالیات از حدالزم ملت غیور افغان و سکنۀ جسور افغانستان عطف توجهات شاهانه شانرا ما 

ائخ و سادات و شرکاء لویه جرگه بسوی این مسئله مهمه میداریم که یک دارالعلوم عربی علماء و مش
جامع علوم احادیث و تفاسیر و عقائد و فقه و اصول میراث و تاریخ و غیره در امصار معتبرۀ 
افغانستان مثل قندهار و هرات و مزار شریف و جالل آباد و غیره والیات و حکومتی های اعلی به 

است علماء فاضل متدین همان محل به نصاب دارالعلوم اسالمیه )دیوبند( و صوابدید علمای تحت ری
جرگه تاسیس گردد، زیرا که اصل االصول السنۀ مستعمله زبان عربی دیده میشود. }و فرقان عظیم 

دینیه  الشان{ هم به لفظ عربی است تا ابتداء معلمین و متعاقباً متعلمین این دارالعلوم استخراج رسائل
فارسیه را از برای تعلیم مکاتب ابتدائیه و تصنیف و تالیف و وعظ و نصیحت و تبلیغ و ارشاد و ایقاظ 
ذاهلین و تنبیه غافلین در هر محفل و مجلس عالی که ضرور شمرده شود، اجرا بنمایند. چون در دول 

فغانستان از مساعیات اسالمیه تعلیم دینی عربی به سبب تصرف غیرمسلم محو شده و دولت مستقلۀ ا
حضور شمایان الحمد هلل از تصرف غیر، خالی و خالص میباشد، پس چقدر موزون و تا کدام اندازه 
تاسیس همچه یک موسسه خیریه دینیه درین سر زمین دیانت قرین اسالمیه مرغوب خواهد بود. من 

لمی همین طلباء و علمای فقیر چکنور به تجربه دیده ام که در خدمات عمده اسالم مثل جهاد، قوت ع
عربی اثر زیاد بخشیده، نهایت مفید می بینیم اگر عرض مذکور مایان منظور شود و در فُرصت قلیل 
به کمال تعجیل طلباء فارغ التحصیل شده به خدمت دین و دولت مشغول شوند. گویا اساس ترقی و 

 د.احساس قوم دیده میشود و تکمیل استقالل علی وحه التام حاصل میشو

و نیز بنابر خیاالت فوق پابندی اسالمی و شریعت پروری اعلیحضرت معارف گستر امید واریم که  
شعب مکتب الحفاظ از برای حفظ الفاظ قانون شرعی که قرأن عظیم الشان میباشد، تاسیس شود ما آنرا 

 .الزم می بینیم تا سلسله حفظ قرآن مبارک نیز منقطع نشود

عمده و داللت بالخیر شما که از مدتی مرکوز]جا گرفته در[ نظر  من ازین تحریک اعلیحضرت:
حکومت تان بود، کمال مسرت و امتنان خودم را بعرض رسانیده شما را مطلع و حالی میکنم که شما 
تصور نکنید که وزارت معارف افغانستان و یا این خادم تان تا هنوز در باره تاسیس دارالعلوم اسالمیه 

ط ازین یاد آوری شما در صدد ترتیب آن میبراید. نی! بلکه از زمانیست که این خیالی نداشت و فق
عاجز و وزارت معارف تان در چگونگی این دارالعلوم و پروغرام و نصاب تعلیم و طرز اسباق و 
غیره لوازم آنست، اما تا حال نه بر کدام یک نصاب او جامع موفق شده ایم و نه یک اصول خوبی 

سیده است و نه سر معلم و معلمی را طوریکه برای یک دارالعلوم اسالمیه در همچه ازآن بنظر ما ر
یک مملکت مقدس افغانیه الزم باشد، سراغ  نموده ایم. هلل الحمد که ازین ورود محمود شما علمای 
اعالم و فضالی کرام آنهمه مشکالتی و موانعاتیکه سد تاسیس آن مدرسه عرفانیه بود، تقریباً مرتفع 

ت و اینک بهمین نزدیکی ها با اتفاق آراء علمای منتخبۀ تان وزارت معارف ما به تکمیل این گش
تحریک سراپا تبریک و این معروضه مقدسه تان بتمامها میپردازد و اوالً با سعاف این مامول مسعود 

ود و متعاقباً و انجاح این مسئول محمود تان که دارالعلوم و مکتب الحفاظ است، با ایالت کابل آغاز میش
بر همان اصول اگر خواست خداوندی باشد در والیات و حکومتی های اعلی افغانی نیز اجراآت بعمل 

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

 

می آید. گمان میکنم که برای تعلیم علوم عربیه و کتب اسالمیه طلبۀ مکاتب عمومیه بعد ازینکه نصاب 
شان تسهیالتی بهم خواهد رشدیه را تمام کنند، داخل شوند بهتر خواهد بود و برای تحصیالت او 

 .رسید

ازین مفکوره سراپا حسنه ذات شاهانه اظهار مسرت مزید و ُخرمی های بسیار نموده این  لویه جرگه:
 .مبحث مقدس را بعد غلغله های تکبیر و تهلیل و کف زدنهای شادمانی خاتمه دادند

 

 مسائل احتسابی

(۱۴) 

پروری بدرجۀ اقصی دیده میشود، لهذا یک  جون توجهات اعلیحضرت غازی به شرعیتلویه جرگه: 
فقره برای ضرورت اجرای فرعیات شریعت و تعمیل جزویات مقدسۀ اسالمیه عرض میشود که 
نظامنامه احتسابی ترتیب شود و قرار نوشته "تمسک القضاة امانیه" بائستی یکنفر محتسب دیندار عالم 

و امورات شرعیه مطلع بوده تحقیقات و تاکیدات در هر عالقه مقرر شود تا از نماز و امامها و مساجد 
الزمه مذهبی را خوبتر به جریان آورده جمیع امورات دینی را از قبیل امربالمعروف و نهی عن 
المنکر و تبلیغ اعالنها ملت را با خبری داده باشد و هم ُحسن توجه شاهانه در بارۀ مساجد و ائمه و 

 .موذنین خواستاریم

له را نیز سابق علمای تمیز و وزارت عدلیه ما تحت تدقیق آورده درین روز ها این مسئ اعلیحضرت:
ما در صدد ترتیب نظامنامه احتساب و تقرر محتسبین با دیانت بودیم، خوب شد از حسن معاونت شما 
علماء نظامنامه مزبور بیک صورت جامع و مانع ترتیب خواهد شد و اجراآت آن نیز حسب دلخواه 

د. و همچنانچه تنظیم معاش مؤذنین و ائمه و لوازم مساجد دارالسلطنه بعمل آمده است، بعمل خواهد آم
 .عنقریب از سائر نقاط مملکت افغانیه با اصول الزمه در شرف انتظام است، مطمئن باشید

ازین شریعت پروری و مذهب خواهی حکومت متبوعه افغانی خود اظهار مسرت و  لویه جرگه:
 .دتحسین و آفرین نمودن

 

 ضرورت تعلیم نسوان در نشیمنهای شان

(۱۵) 

ما علماء و سادات و مشائخ ملت افغانستان بحضور اعلیحضرت غازی مان عریضه  لویه جرگه:
پردازیم. چون ذات همایونی جهت رفاهیت و ترقی ملت و دولت جد و جهد بلیغی را بکار برده و 
میبرند حتی که از کمال توجهات عالیه شاهانه شان مکتب مستورات را نیز مقرر کرده اند. هللا تبارک 

مبارک اعلیحضرت غازی را پاینده داشته باشد که همواره ترقیات ملت و دولت را  تعالی وجود
ملحوظ داشته باشد. اما قرار مسائل مسلمه و روایات مفتی بها فقه شریف بائستی تعلیم و تحصیل 
نسوان در خانهای خود از اقارب خود محارم شان باشد تا ازآن تعلیم دینی که فرض منصبی ما ملت 

، محروم نمانند. بنابرآن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما امید میشود که افغان است
تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست، برای 
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نسوان اسالمی خوبتر و بهتر حاصل شود. آنچه معلومات شرعیه درین موضوع به نزد این خادمان 
، عرض شد. اگر حضور واال را تسلی و اطمینان بر نوشته مایان بشود، بهتر و الی دین مبین بود

درین مسئله از دیگر علمای اسالمی ممالک خارجه هم معلومات وافره و فتواهای موثقه را نیز حاصل 
فرمایند. }اعلیحضرت درین محل یک نطق از حد مفصل دلنشینی را ایراد نمودند که صورت اجمالی 

 تحریر میشود. ب.د{ آن ذیالً 

اگر چه در موضوع تعلیم نسوان گفت و شنید ما و شما قبالً به پایان رسیده و مفکوره  اعلیحضرت:
تانرا درین مسئله قبول کرده ام، الکن باز هم میخواهم که توجه شما علمای اعالم و فضالی کرام ملت 

شما از عقل و فکر و طرز عمل عموم  عزیزم را بسوی این نکته مهمه بنمایم که درین مورد باید ما و
عالم اسالم کار بگیریم و مزید برآن روا دار نشویم که طبقه اناثیه ما در یک عالم جهالت و نادانی و 
فرومایگی زندگانی کنند. تعلیم طبقه اناثیه از حد ضروریست و نباید ما و شما به مخالفت حدیث )طلب 

رائیم و نباید بگوئیم که ما افغانیم باید زنان ما از راه خدا و العلم فریضته علی کل مسلم و ُمسلمته( ب
رسول و مبداء و معاد خود بیخبر بوده در یک عالم جهالت و نادانی باشند. بایستی ما برحال آن اطفال 
ً تا بعمر هشت سالگی در اطراف و جوانب مادر و خواهر و خاله و عمه و دیگر  خود که  تقریبا

ندگانی مفیده اولیه خود شانرا بسر میبرند، ترحم کنیم و محض جهت تعلیم و تربیه اقارب اناثیه خود ز
آن اطفال درین مکتب نخستین که مکتب آغوش مادر گفته میشود، آنها را از مسایل ضروریه مطلع 
کرده اطفال خود را ازین فیض عموم محروم نداریم. باالی ما و شما الزم است که طبقه نسوان خود 

و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن و مندوبات و دیگر ضروریات بنمائیم. تا اوالده را عالم 
ما و شما در همان صغارت که تعلیم آنرا پیغمبر ما )کالنقش فی الحجرٹ( گفته است و اهل سلف 

 ، از اخالق و عادات و اطوار خوب«با شیر اندرون شده با جان بدر شود:»همین تعلیم را میگویند 
مستفیض و با آداب و صفات خجسته، متحلی ]آراسته[ شوند. من گاهی طرفدار این امر نبوده و 
نمیباشم که صبیاتی که قریب به مراهقی ]بلوغ[ باشند، در مکتب آمده تعلیم گیرند بلکه مفکوره و 

که نظریۀ من نظر به مفاد بزرگ و ملحوظات سترگی که به شمۀ ازآن در فوق اشاره شده بود، چنان
صبیات خورد سال با همه گونه مراعات ستر و پرده در مکتبی که کامالً محفوظ و مستور است و 
معلمات آنها نیز نسوانند، آمده تعلیم گیرند. اکنونکه شما علماء میگوئید که خروج صبیات نیز برای 

م، اما تعلیم مستحسن نیست، بالفعل ما درین مفکوره تان با شما محض مراعات شرع شریف متفقی
گمان نمیکنم که دیگر علمای عالم اسالم و فُضالی هند و سند، مصر، مکه معظمه، مدینه منوره، شام، 
بیت المقدس، بغداد، بصره، کوفه و ترکیه درین نظریه با شما متفق باشند، زیرا که در هر یکی ازین 

وزیر صاحب معارف و  بالد معظمه اسالمیه بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود است. }درینجا
محمد اکرم خان مدیرنیز به تائید این مقولۀ همایونی یکی بعد از دیگری مقاالت مشرح و موضحی را 
ایراد داشتند، ازینرو علماء گمان نمودند که شایدان مبحثی را که قبالً ما فیصله نموده بودیم، باز سر 

بحث و گفتار مفتوح شد. بنابرآن ذات  از نو اعاده میشود. لهذا از هر گوشه و کنار باز دروازه
 جهانبانی قطع کالم متعرضین و مدافعین را نموده گفتند. ب.د{

این مبحث چنانچه مذکور شد فیصله شده خودم بالفعل بر طبق مفکوره همین حضرات تعلیم صبیات را 
میخواهم که  در خانهای شان امر و اراده میکنم. در میان شما غلط فهمی واقع شده، بحث نکنید. من

درین ضمن این علمای محترم را بیک امر دیگر دعوت و تکلیف کنم و آن اینست که باید این 
حضرات معظم که دعوی خانه نشینی صبیات معصوم و طفل های خورد سال ما را میکنند و ما سمعاً 

ً محض احترام احکام شرع شریف که برای ما درین موضوع ازآن نام میبرند، او ر ا قبول و طاعتا
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میکنیم. در قُری و اطراف و قشالقها بر نسوان نو جوان و دوشیزگان و دیگر زنان کوچی و افغانه 
کوه نشین و عموم سکنه افغانستان نیز بقوه تبلیغیه و وعظ و نصایح الزمه ستر و حجاب را حتمی و 

را که شریعت پاک  الزمی قرار بدهند و تا لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان آن ستر و حجابی
برای زنان مسلمانان مقرر داشته است، جاری و حکم فرما نمایند. اگر درین باب از حکومت اجازت 
و تسهیالت بخواهند، دریغ نمی شود. فاما اگر تا بموعد لویه جرگه آینده حجاب و ستر در بین عموم 

بانه بنظر میخورند، دیده شده، رائج نشد و یا احدی ازین زنان که هر روزه به صدها نفرآنها بی حجا
 .بار مسولیت آن به همراه ناغگی به گردن شما حضرات معظم است

ازین تقریر سراپا تاثیر همایونی تحت رقت مزید آمده ازین طرفداری همایونی  علمای لویه جرگه:
بقه آثار شادمانی را نشان داده متعهد شدند که حتی الوسع در ترویج ستر و حجاب در بین عموم ط

اناثیه افغانیه به وعظ و نصایح و تبلیغات مذهبی  کامیابی حاصل خواهند کرد و تا موقع انعقاد لویه 
 .جرگه آینده در سرتاسر افغانستان زنی بی پرده انشاء هللا تعالی بنظر نخواهد خورد

 

 مجازات شخصیکه بر ازواج خود عدالت نکند

(۱۶) 

اعلیحضرتا! با اینکه سابق برین نیز تعداد ازواج ممنوع نبود و اشخاص صاحب غرض  لویه جرگه:
میتوانستند که بشرط مصدق چهار زن را در حبالۀ نکاح خود می آوردند و محصولی را بحکومت می 
پرداختند. چون به تصدیق مصدق و محصول هم عدالت حقیقی بوجود نمی آید، ما علمای لویه جرگه 

می انگاریم که محصول و مصدق دور شود و بر مردیکه بعدالت و مساوات در بین چنان مناسب 
ازواج خود رفتار نکند، مجازات الزمه مقرر شود و هم بر شخصیکه ازواج عارضات خود را با 
استغاثه نمیگذارد و این مسئله بحکومت بنوع من االنواع ظاهره شود، تعزیر شدید مقرر دارند. همانا 

همایونی که تالی احکام ربانی و شرع محمدی )ص( است، باصول خوب و از طریق  که مطلب اصلی
 .مرغوب بعمل می آید

خوب است! من این نظریه شما را هم پذیرفتم و نکاح ثانی و ثالث و رابع را االن  اعلیحضرت:
غور کماکان مانع نمیشوم. ازین امر و اعطای اختیار باز پرس دوامیکه بحکومت اسالمیه در بابت 

ً مترقب احوال نسوان باشد، کمال امتنان و تشکرم را  رسی نسوان مظلومه شرعیت داده اید که دایما
 .ظاهره کنان مصدق و محصول را الغاء نمودم

ازین مبحث نیز بکمال مسرت و دعا گوئی گذشته عطف توجه شاهانه را باستماع دیگر  لویه جرگه:
 .فقرات نمودند

 نظامنامه اساسیتعدیل و تشریح سه ماده 

(۱۷) 

(:ـ دین افغانستان دین مقدس اسالمی و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب ۲تعدیل ماده )لویه جرگه: 
حنیفه حنفی است. دیگر ادیان اهل هنود، یهودیکه در افغانستان هستند، به تادیه جزیه و عالمات ممیزه 

 .ز تحت تامین گرفته میشوندتابع بوده بشرطیکه آسائش و آداب عمومیه را اخالل نکنند، نی
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(:ـ کافه تبعه افغانستان در امور دینی و مذهبی و نظامات سیاستی دولت علیه خود پابند ۹تعدیل ماده )
 .و مقید بوده آزادی حقوق شخصی خود را مالک هستند

(:ـ شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج احکام شریف و نظامات ۲۴تعدیل ماده )
 .که موافق احکام شرعی تنظیم یافته، برای هیچکس مجازات داده نمیشود دولت

بسیار خوب شد! ازین تعدیل و توضیح رفع غلط فهمی و رفع رخنه اندازی  اعلیحضرت و لویه جرگه:
 .اعدا شد. ما از مساعیات همایونی تشکر میکنیم

 

 توصیه تاکید لویه جرگه برای حکومت متبوعه خود

(۱۸) 

با اینکه درین سرزمین اسالمیت قرین افغانستان نه قبل برین بوده ونه بالفعل است و نه }مسائل آتی 
در آتیه بفضل خداوندی و روحانیت حضرت رسالت پناهی و حسن مساعی اعلیحضرت غازی دائم 
سلطنة و دیگر سالطین اسالمی افغانی بوجود خواهد آمد. با وجود آن لویه جرگه فقرات ذیل را 

و تاکید بحضور اعلیحضرت معظم غازی خویش عرض و پیشنهاد نموده اند تا در  بصورت توصیه
 آتیه بنوع من االنواع در محل وقوع و وجود نیایند. ب.د{

چنانچه الی اآلن از حق شناسی و حقیقت پسندی اعلیحضرت معظم غازی مان انتخاب و  لویه جرگه:
مقرری مامورین بطور حقیقی و صورت واقعی بعمل آمده در آتیه نیز بائستی در انتخاب و تقرر 

 .مامورین دولتی دقت و تعمق مزیدی بکار برده شود و هر کار به اهل همان کار تفویض و تسلیم شود

بسیار خوب است. اآلن کماکان انتخاب و تقرر مامورین را در افغانستان موقوف و  :اعلیحضرت
 منحصر به اهلیت میداریم. )تشکر لویه جرگه( 

ما تعلیمات طلبۀ موجوده افغانی را که بالسنه اجنبی جهت اخذ فنون عالی و تعلیم علوم لویه جرگه: 
حاضره و تعالیات موجوده دنیای مروجه حالی مشغولیت دارند، محض بغرض حصول ترقیات 

امروزه که افغانستان را ما بدان بسیار محتاج و شائق مینگریم، بنظر استحسان نگریسته جائز 
میشماریم، مشروط بر اینکه در عقیده های متبرکه و اصوالت مقدسه دینیۀ این نو باوگان وطنیه ما 

آن تعلیمات مشاغلت نورزند و هم در خلل و نقصانی وارد نگشته بیشتر از رفع احتیاجات خویش در
 .اصول اسالمیه و عقائد و روایات مذهبیه خود قبالً کسب اطالعات نموده باشند

بسیار خوب! حکومت شما نیز بتحصیل و تعلیم السنه غیرمسلم را محض برای رفع اعلیحضرت: 
نگران است که ضرورت و دفع احتیاجات ملت و مملکت و دولت جائز می پندارد و بیشتر مترقب و 

درعقائد و اصول دینیات این فرزندان افغانیه اسالمیه ما خلل و نقصانی بوقوع نه انجامد. برای طلبۀ 
مکتب امانیه و امانی که السنه فرانسه و آلمانی می آموزند، در همان مکاتب تعلیمات اسالمی نیز مانند 

داده میشود و نگران و مترقب حرکات و قرائت، دینیات، فارسی، عقاید و ُحسن خط اسالمی نیز تعلیم 
افعال شان اساتذۀ وطنی شان میباشند و برای آن طلبه افغانی که بخارج جهت تعلیم رفته اند، بهمه شما 
معلوم است که عالوه بر نگرانی وزراء مختار و سفراء افغانی مفتش علیحده و نگران جداگانه و 

عادات شان نقص و سوئی وارد نشود. )مسرت لویه  معلمین اسالمیه نیز مقرر است تا در اخالق و
 ی عمومی(ئجرگه و غلغله تکبیر و آواز های دعا گو
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طوریکه از عهد سالطین ماضیه تا بدین پنج سالیکه در عصر اسالمیت و مدنیت حصر  لویه جرگه:
شان امانیه خرید و فروش و استعمال شراب که اُم الخبائث است، درین مملکت افغانستان دیانت ن

ممنوع و ادخال آن مسدود بوده و هست. در آتیه نیز امید واریم که این چیز اخبث مردار درین مملکت 
 .ما جداً خرید و فروش و استعمال نشود

شرابخانه و خود شراب و خرید و فروش آن نه قبل برین در دولت مقدس افغانستان بود  اعلیحضرت:
دخول و استعمال و ابتیاع و اشتراء آنرا مثل سابق درین خاک  و نه فی الحال میباشد و در آتیه نیز جداً 

 .پاک ممانعت میکنیم

بر انصاف پسندی و شریعت پروری و حقائق گوئی و حقیقت خواهی اعلیحضرت غازی  لویه جرگه:
باندازه اظهار شادمانی و مسرت نمودند که تفصیل آن به تطویل می انجامد و چندان نطقهای دعائیه را 

 اشتند که قلمبند نمودن تمام آن کارما را امتداد میدهد.ایراد د

}خلص بعد ازینکه تمام عرائض و خالصه اجراآت و اصالحات و تعدیالت لویه جرگه قرار فوق 
مکرراً خوانده شد و بر تمام آن ذات جهانبانی اظهار موافقت فرمودند و یک عالم ُخرمی و بشاشت و 

این بارگاه عالی پایگاه ازین اطوار شریعت پرورانه و یکجهان خوشنودی و فرحت در سرتاسر 
اوضاع اسالمیت خواهانه شاهانه حکم فرما گشت، ذات جهانبانی قطع ادعیه و کالم حضار را نموده 

 یک نطق مفصل و دلچسپی را بر پا خواسته ایراد داشتند که اجمال آن قرار آتی قلمبند میگردد. ب،د{

 که خاطر میخواست، آخر آمد زپس پردۀ تقدیر پدید هلل الحمد هر آنچیز اعلیحضرت:

خدائیرا شاکریم که درین قدر مدت قلیل اینطور مباحث طویل باتفاق آراء و اتحاد افکار طوریکه سابق 
ً در تمام روی جهان عدیل و نظیر آن دیده نشده است، بپایان  برین نه تنها در افغانستان بلکه تقریبا

سفید و سیاه که حاضر کرده بودیم، نیفتاد، زیرا که مقصد همه ما بلندی رسید و حاجت به ُمهره های 
دین و بهبودی ملت و آبادی مملکت بود. دل دشمنان ترقی و تعالی افغانستان پر خون و چشم های 
شان ازین اجراآت ما و شما رود جیحون گردیده روسیاه شده خسرالدنیا و اآلخره گشتند. انشاء هللا که 

ای مادیات و معنویات و ترقیات آتیه ما فوائد عظیم الشانی را بفضل و مرحمت ایزد این مجلس بر
 .منان و روحانیت پیغمبر آخرالزمان بوجود می آورد

هلل الحمد که بر رغم اعدای افغانستان و بر خالف تبلیغات و پروپاگند دشمنان تان در هیچیک قاعده و 
تحقیق و تدقیق را بکار بردید، مسئله و فقرۀ را که بر  ماده نظامنامه های دولت متبوعه تان هر چند

خالف شرع انور باشد، مالحظه ننمودید و تمام اساس و شالوده حکومت اسالمیۀ تانرا چنانچه در اول 
جرگه بشما گفته بودم، بر اساس الیتغیر دین منیف و شرع شریف درک نمودید. آن چند مسئله را که 

عیفه شرعیه و روایات مرجوحه فقهیه داخل نظامات نموده بودند، نیز علمای اسبق تمیز از مسائل ض
 .از حسن مساعی شما بمسائل قویه و روایات مفتی بها تبدیل یافت

بلی! اگر بعد ازینکه شما علماء و فضالء و وکالء و اعزۀ افغانستان تمام نظامات را ورق زدید و بر 
ه او را بر خالف شرع بیضای احمدی ندیدید، اگر تمام آن علم آوری نمودید و هیچیک مسئله مندرج

احدی بغرض افساد و القای شقاق و عناد بگوید که نظامنامه خالف شرع است چون من خودم را خادم 
شرع می پندارم و سوگند میخورم که بقدر یک سر موی تجاوز و تخالف را از مقررات شرعی نمی 

 صد گلوله است[ از گفتار بدهنجارش سبک خواهد کرد.پسندم، البته کلۀ او را حکومت شما بُگله ]مق
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شخصیکه بغرض اصالح و دلسوزی و معاونت با حکومت بعض لغزش و سهو و خطای را که الزم 
نوع بشر است و در قوانین حکومتی که مقتبس از کتب معتبره شرعی است، بنگرد راساً مجلس عالی 

اء موجود است، اطالع بدهد و رأی و نظریه و شوراء و یا وکیل منتخبه خود را که در ریاست شور
تنقید و تعدیل خودش را در هر مسئله و فقره باشد، تقدیم کند، البته موجب مسرت و ممنونیت حکومت 

 است. 

}درینجا با اینکه ذات شاهانه کالم خود را باتمام نرسانیده بودند، اما جوش و خروش لویه جرگه نطق 
 ً  بعرض رسانیدند: ب،د{ ملوکانه را قطع کرده، متفقا

اعلیحضرتا! سروجان و مال ما و ناموس ما و هستی ما فدایت و یک قطره خون ما و  لویه جرگه:
تمام ملت قربان رکابت! متسلی و مطمئن باشید که ازین مشوره و مفاهمه و تبادلۀ افکاریکه در بین 

ت، تمام درد های ما دوا شد و ذات شاهانه و رعایای صادقه اش درین ایام لویه جرگه بعمل آمده اس
تمام شکایات باال چشم دشمنان کور شد و زخم دل بدخواهان ناسور! ما بر وجود مسعود تو شاهی 
شاکریم که از ابتدای جرگه الی اآلن دو دو ساعت و سه سه ساعت بلکه از اول تا آخر به پیشگاه ما 

مائی و جهت تنویر افکار و روشنی ابصار خدام آستان و حاجب دربان خویش بپا ایستاده، بیانات میفر
ما هدایات مینمائی و ما را نمیگذاری که به رسم تعظیم تان از جای خود حرکت کنیم و اوامر و 

 هدایات و نظریات اولی االمرانه خود را به لفظ عرض میکنیم، بما خدام مخاطبه میفرمایند. 

احکامات شرع بیضای احدی است، شکایت کند کسیکه بعد ازین از شما و یا از نظامات شما که تالی 
معلوم است که آن مرد نه تنها کفران نعمت کرده بلکه معاونت و تائید معاندین و دشمنان افغانستانرا 

 .نموده است

اعلیحضرتا! این امر روشن و مبرهن است که سابق برین نیز این افواهات بی سروپائیکه در سرتا 
و یا بعد ازین شود، همانا که از طرف خائنین داخلیه است و یا به سر افغانستان طنین انداز بود 

واسطۀ تحریک سر انگشت خارج. هر کدام ازین دو فریق که رهسپار این طریق شوند و یا هر 
 .کسیکه این کلمات را ورد زبان نماید، ضرور باید وی به کیفرکردارش بدارسیاست کشیده شود

ق که ما در نظامات دولتی هیچیک امریرا که خارج از دائره اعلیحضرتا! الح  علمای لویه جرگه:
شرع انور باشد، ندیده ایم و آن مسائل ضعیف و روایات مرجوحه را که ما اصالح و تعدیل نموده ایم 
نیز از دائره شرع شریف خارج نمی انگاریم. پس هر کسیکه در مقررات شرعیه ناخن زنی کند، 

درجات از حبس الی قتل سیاستاً مخیر و مختارند و ما جداً چنانچه برای مجازات آن خود شهریار جهان
مکرراً اظهار و اقرار داشته ایم، برای امثال این رجال سراپا وبال که مقصد شان شقاق و نفاق در بین 

 .امت ناجیه محمدیه )ص( است، ذات جهانبانی را دعوت به مجازات شدید آن میدهیم

ش نداریم که احدی چیزی نگوید، بلکه هر مردیکه بغرض اصالح و نی! مطلقاً ما خواه اعلیحضرت:
تعدیل چیزی بگوید، اول وکیل منتخبۀ مملکتش که در ریاست شورای است، دوم رئیس صاحب 
شوری در هر وقت و هر زمان حاضر است که آن نظریه اصالحیه اش را به کمال امتنان بشنود تا 

شود و اگر درست نبود او را به دالئل قانع نماید. اما اگر نظریه درست قابل قبول باشد، منظور 
شخصیکه از نقطه نظر فساد و شقاق افگنی و عناد پروپاگند و تبلیغات بیجا نماید، حکومت او را به 

 .مجازاتیکه شرع شریف میفرماید، دعوت کند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 9 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

 

ضی از چون از غلط فهمی و انتریکه های دشمنهای خارجی و قصور افکار بع شیرجان صاحبزاده:
رجال داخلی ملت نجیبه مان چنان احساس کرده بودند که در مسائل مذهبی اقوال ضعیفه در ماده های 
قانون شرعی ما موضوع گردیده و یک سوءظن به نسبت علمای مرکزی کابل بخاطر بعضی رسیده 

حضرات  بود، ذات شاهانه از کمال مرحمت و اسالمیت که در نهاد صداقت بنیاد شاهانه خویش دارند،
علمای عظام و مشائخین کرام و وکالء و روسای قوم نجیبه افغانیه را در مجلس لویه جرگه جمع 
فرموده مسائل حقه اسالمی و اقوال قویه را باستصواب حضرات مذکورین بیک دستورالعمل اسالمی 

از  و قانون محمدی )ص( قرار داده اند، حاال جای اعتراض هیچ معترضی و اختالف هیچ مخالفی
داخل و خارج باقی نمانده. درینجا ظهور اعجاز قرآنی جلوه فرما گشت، بمصداق آیه )و افی هدایه انا 
له لحافظون( چون احکام قرآنی از تحریفات دشمنان بقرار فرمان واجب االذعان محفوظ و مصئون 

محمدی )ص(  است، هر گاه بعد ازین به تحرکات دشمنان دین مبین ما شنیده شد که قوانین موضوعه
دولت مقدس مان در مسئله از مسائل شرعیه مطابقت ندارد، معلوم میشود که آن از خائنین دین و 
دولت مقدس ماست و بمجازات شدیده و عقوبات الیمه قانون جزائیه دولت گرفتار و معذب گردند. 

میفرمایند:  )چنانچه حضرت حکیم علی االطالق جل و تقدس شانه در قران کرایم از لطف عمیم خود
ُشبهات که ال تفسدوا فی االرض بعد اصالحا( خطاب بامت مرحومه ناجیه شده که فساد نکنید حاال 

در سوء ظنون خود ها استغقار نموده بغلط فهمی  ،بعضی مشتبهین دراجتماع علماء بکلی مرتفع گشت
خود ها معترف گردند و اولی االمر اسالمیان را حامی دین و ُمحی شرع متین یقین دارند وبه شکر و 

 .امتنانش بپردازند

ضرور باید اینچنین اشخاص مفسد و متعرض و منافق و شیطان منش را حکومت متبوعه لویه جرگه: 
 که کمتر از نفی بلد و حبس دوام و اعدام باشد، یاد آوری نفرمایند. افغانی ما به مجازاتی

ُ آنرا با امضای خود تصدیق کرده خواهشمندیم تا  ما درین موضوع اعالنی را هم تسوید نموده تماما
ً بدستخط انجم نقطۀ شاهانه خویش او را  آنرا ذات ستوده صفات پادشاهی نیز استماع ورزیده متعابا

 .انتشارش را بدهند تزئین داده امر

 )ادامه در قسمت بیست و سوم(
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