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 اسد( ۶)ارشات دوشنبه ذگ

 از صبح تا عصر

 
درینروز عموم اعضای محترم لویه جرگه حسب ترتیب مقرره بوقت موعوده تحت بارگاه عالی }

ی شورای دولت اجتماع ورزیده یس عمومئپایگاه لویه جرگه تحت صدارت آقای شیراحمد خان ر
بامضاء نمودن آن نظریات و تعدیالت و تنقیداتیکه از ابتداء الی االنتها باوراق جداگانه قرار فرمایش 
شان منشی مجلس تحریر داشته، اعلیحضرت غازی وکالتاً امضاء نموده امضای عمومی آنرا معطل 

ف و ئعموم وزارات و ماموریت ها بوظا ذات شاهانه و. اختتام جرگه گذاشته بودند، میپرداختنده ب
 {د.ب. خدمات محوله شان مشاغلت داشتند

 

 اسد( ۷)مذاکرات سه شنبه 

 (وداع رسمی و عمومی)

 
یت محترم لویه جرگه مانند دیروز بامضاء نمودن و ُمهر کردن همان ئدرینروز نیز از طرف صبح ه}
وم مامورین بامورات محوله خود مشغول و ح باقیمانده خود مصروفیت داشتند و ذات ملوکانه و عمئالو

منهمک بودند و از طرف ظهر مانند سابق عموم مامورین و وزراء و کا رپردازان ملکی و نظامی و 
ذات جهانبانی و عموم اعضای محترم لویه جرگه برای استماع مذاکرات آخرین لویه جرگه و وداع 

ذات . ه موصوف اخذ موقع نموده بودندعمومی رسمی اعلیحضرت تقریباً قبل از وقت تحت بارگا
مجلس شده مسرت افزای قلوب مشتاقین و روشنی بخش دیده همایونی نیز بوقت مقرره حاضر

 {د. ب. منتظرین شده بعد از وقفه قلیل فرمودند
 

ـ تمام مباحث و مذاکرات ما و شما در امورات داخلیه :بنام خدای مهربان خود آغاز میکنم :اعلیحضرت
له نظام که بطور ئامروز تنها در مس. حسب دلخواه از فضل و مهربانی خدا تمام شده است و خارجیه

ی نموده بودید و آن مبحث در آن وقت گذاشته شده مزید أرضا قبالً چند تنی از شما اظهار ربخوش 
د اما برای شما اظهار مفکوره ام را مینمایم تا شما آنرا بشنوی ،مذاکراتش را وعده در آتیه داده بودیم

اوطان و مساکن خود ه البته بعد ازینکه هر کدام تان مع الخیر و العافیه ب. درینجا جواب گفته نمیتوانید
له را به نزد عموم اهالی و ملت عزیزم مطرح مذاکرات نموده آرای حقیقی و ئاین مس ،رجعت نمودید

عمومی و آراء جمهوری ن افکار آافکار واقعی شانرا درینمورد اکتساب نمودید، مجدداً حکومت را از
ید تا بر طبق خواهشات آنها عملیات کرده ئکه نسبت به نظام و خدمات عسکری داشته باشند، ابالغ نما

 . شود
موجوده که دولت متبوعه تان در اخذ نفوس مقرر داشته  ۀبخیالم خودم هیچیک اصول ازین طریق

ل و محاسن و خوبی را ئهمان دال درینجا ذات ملوکانه}. بهتر تر و افضل و اکمل نخواهد بود ،است
چون برخی از اعضای لویه { د.ب. که در مبحث نظامنامه نفوس بیان داشته بودند مکرراً فرمودند

رضا اظهار آراء شانرا نموده اند و تا یکدرجه اظهار آمادگی شانرا بجرگه نسبت به عسکر خوش 
رضا را چنان شما تصور کنید یک دران مورد ابراز نموده اند، لهذا میگویم که اگر نظام خوش ب

الی مادام الحیات اگرچه پیر و معیوب و فرسوده شود و از کار برود و  ،مراتبه مردیکه داخل نظام شد
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البته . شامل عسکری باشد، نه حکومت شما و نی وزارت حربیه تان آنرا قبول و منظور کرده میتواند
م داخل شده بعد از اخذ تعلیمات و تکمیل اگر عسکر خوش برضا نیز بهمین اصول که چندی در نظا

 . خدمات عسکری از مالزمت سبکدوش و عوض آن دیگری جلب و استخدام شود، بهتر است
 ،لکن نفری برضا و رغبت و خواهش خود شان باین معاش موجوده چنانچه اسبق برین مذکور شد

ید و تنخواه عسکری ئظور نمااگر شما و عموم ملت این امر را واقعاً من. گاهی داخل فوجی نخواهد شد
روپیه مقرر دارید و هم متعهد میشوید که اشخاص خوش برضا را در نظام داخل ( ۵۲)را تقریباً تا 

همانا که  ،د شودئمیکنید و نمیگذارید که در تعداد معینه و نفری مطلوبه وزارت حربیه نقصانی عا
مشروط  بهمان شرط که نفری تعلیم  حکومت نیز در قبولیت این نظریه تان خود داری نخواهد کرد،

برغبت  یافته خوش برضا بعد از تکمیل موعد از خدمت نظام سبکدوش شده بعوض آن دیگر اشخاص 
در ضمن قبول نمودن این نظریه حکومت تان حاضر است . خود فوراً داخل سلک عسکری شوند

خواه بدهد و اما در اعطای لباس و نان و تن ،اینچنین عسکری را که خوش برضا داخل نظام شوند
که شما قبول کنید  نهجیمبلغ جیب خرچ و این افزودی تنخواه عسکری خوش برضا از شما ملت بهر

و الزم انگارید، امداد و معاونت را محض بدینواسطه خواستار است که شما طرفدار نظام خوش 
 .برضا میباشید

 
قبولدار بودیم و بعد ازینکه ذات جهانبانی این  ما تماماً اصول اخذ عسکر را قبل برین نیز :لویه جرگه

ض و استدعا های ما را در باره قبولیت عوض و تقلیل بدل عسکری شرف قبول دادند و ما را ئعرا
بیشتر از پیشتر برای این خدمت سراپا مفخرت مستعد و آماده نمودید و تمام شکایات ما را درین مورد 

اکنون که ذات . فع ساختید، قبول داریمنداه ما مگاز پیشمرتفع و تمام ممنوعات و مخدورات را 
نه شانرا برای ما در اشهریاری بنابر استدعای برخی از اعضای لویه جرگه این مفکوره قیمتدار

مشروط باینکه بعد از اخذ تعلیم و تکمیل  ،اصول اتخاذ عسکری بصورت خوش برضا ارشاد نمودید
ما ملت همه تن  ،گری برغبت خود داخل عسکر شودمیعاد خدمت مرد اول سبکدوش و عوض آن دی

حاضریم که در تشویق و ترغیب افراد عمومی نسبت بداخل شدن  شان بخدمت عسکری تبلیغات 
یم و نمیگذاریم که در تعداد قطعات مطلوبه وزارت حربیه نقصانی وارد آید و همچنین این مبلغی ئنما

د، تماماً حاضریم اعانه بدهیم و صورت گزافی را که حکومت برای عسکر خوش برضا میپرداز
 :پرداختن این اعانه را باشکال مختلفه بخاطر داریم

 .یمئبر مالیات خود بیفزاـ ۱ 
 .بر مال مواشیـ  ۵
 .در رسوم گمرکیـ  ۳
 .خانه وار چیزی را مقرر کنیم ـ بر۴
 .هر فرد افغانی پولی بدهدـ  ۲

فرمایند ما که نمایندگان حقیقی تمام سکنه مملکت درین میان هر کدام آنرا که ذات شاهانه منظور 
 .افغانی میباشیم از طرف عموم برای قبولیت آن حاضریم

 
بلکه این امریست که  ،له را فعالً خواهش نداریم که فیصله کنیمئقبالً بشما گفتم که این مس :اعلیحضرت

ی عمومی أامریکه ربر. شما به مقامات خود رفته بهمراه عموم ملت درین موضوع گفت و شنید کنید
 .بالفعل همان مقررات نظامنامه نفوس درست است .همان منظور است ،قرار گرفت
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اولین کاریکه ما در اوطان و مساکن خود آنرا باتفاق عموم ملت تصفیه . بسیار خوب است :لویه جرگه
بودن عسکری له خوش برضا ئشاء هللا العزیز همین اظهار مفکوره همایونی و مسو انجام بدهیم ان

 {تهلیل کف زدنهای شادمانی! تکبیر}. است
 

را یاد آوری میکنیم تا زیاده بر  ءله انظباط و امنیت مکرراً شما علماء و فضالئدر مس :اعلیحضرت
زیاده ملتفت باشید و برای سد باب دزدی و دهاره و سرقه و دیگر اختالالت تا میتوانید از تشدد و 

حتی بکوشید بدالئل و امارت نیز این فساد پیشه ها تحت باز پرس آورده . سخت گیری کار بگیرید
د و هم گمان خود درینمورد وصایای الزمه بنمائی ۀشوند و در تالیف فتاوای امانیه برای علمای منتخب

بلکه بیشتر تر  ،ولیت این دزدیها و دیگر جنایات تنها بدوش حکومت استئنکنید که ذمه داری و مس
شما علماء و فضالء و سادات به نزد خدا و رسول و پادشاه  ،از حکومت و زیاده تر از عمال سلطنتی

مجازات و عقوبات زیرا اگر شما چنانچه شاید و باید در تقویه معنویات ملت و مضار و . ولیدئمس
دزدی و دهاره بازی و قتل ناحق و زنا و امثال آن که از طرف خداوند مقرر است و در آخرت برای 

داده میشود، بکوشید گمان میکنم که احدی بارتکاب این افعال شنیعه  [کجی] ریبوُ  فاعل آن بال شک
 .اقدام نخواهد کرد

 
امر رب العزت را طوریکه اعلیحضرت الحق که ما علماء حق نصیحت و تبلیغ او :علمای لویه جرگه
ننموده ایم و اگر مینمودیم و ملت را کماینبغی از مجازات و عقوبات و خرابی و باز  ،ارشاد میفرمایند

ور و پس ابداً یکنفر بد   ،پرسیهای این اعمال که از طرف رب ذوالجالل مقرر است اطالعات میدادیم
هد میشویم که حتی االمکان در وعظ و نصائح و در آتیه متع. پیش این افعال سراپا وبال نمیگشت

از دقائق امر بالمعروف و نهی عن المنکر را  ۀتقویت معنویات و روحانیات ملت کوشش نموده دقیق
 .فرو گذار نشویم

 
خدا را بار بار شکر گذارم که تمام مباحث و مسائل ما حسب المطلوب بیک طریق : اعلیحضرت

 ،فاق خاتمه یافت، پس می شاید که بگویم، کارم بکام است الحمد هللمرغوب بکمال اتحاد و اتفاق و و
 . مدام است الحمد هلل( که در خدمت شما ملت است) عیشم 

درینجا باز از طرف لویه جرگه شروع بمدح خوانیها و دعا گوئیها و بیان صفات و محاسن و مزایای }
مدحیه و دعائیه و امثال آن دیگر اعلیحضرت غازی شده هر کس و هر فرد حسب نوبه بر پا خواسته 

. ذیالً می پردازیم جزمواقوالی را ایراد مینمودند که ما ازان میان بتذکر چند دعائیه و مدحیه بطور 
 {د.ب

ما ملت افغان شکریه احسانات و نوازشات اعلیحضرت معظم غازی خود را بهیچ زبان  :لویه جرگه
ذات خسروانه از ابتداء جلوس شاهانه شان برای ترقی خدماتی را که . ادا و بجا آورده نمیتوانیم

مملکت افغانیه نموده اند و زحمات و تکالیفی را که بر خود برای رفاه و آسایش ما ملت افغانستان 
کسی بیاد ندارد که سالطین . ن هر پادشاه بوده باشدأاز چنان اقداماتی نیست که در ش ،کشیده و میکشند

ت نوازی را شعار خود ساخته باشند که کبار و صغار ملت دولت خود را ماضیه اسالمیه اینچنین رعی
چونکه اعلیحضرت غازی همواره به آسوده خالی . ی بگیرندأبمحفل مشوره شامل و ازوشان فکر و ر

ن از وفور مراحمات و نوازشات شاهانه عموم ما ملت آو رفاهیت رعایای دولت راغب بوده بنابر
پس بر خود ها دعای صحت ذات  ،مجلس لویه جرگه کامیاب فرمودند اسالمیه را بمحفل مشوره و
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وجود فیض آمود اعلیحضرت واال و ترقی دین و دولت اسالم را الزم و واجب شمرده ایم که شب و 
 .ن مواظبت نمائیمآروز بر

 
خداوند کریم بلطف خود سایه هما پایه شما را از سر مایان بلکه از ! اعلیحضرت ترقیخواه :وکیل
خود شما نسبت بما وکالی ملت خوبتر و بهتر خیر خواه عموم . یع اهل اسالم کم و کوتاه نگرداندجم

ف و مهربان بلکه از پدر مهربان تر و نکوتر میباشید و خیاالت شما ؤرعایای خویش بوده و از همه ر
ار جانهای هز. ی شما عین مدعا و رفاه عمومی رعایا میباشدأرا ما از اول تا آخر خوب دیدیم که ر

 !مایان بفدایت باد
 

حمد میگوئیم خداوند قادر توانا را که اعتالء ! اعلیحضرت ترقیخواه ملت پرور عدالت گسترا :وکیل
عطا کرده در حواس ما و منور گردانیده قلوب ما را بنور مقدس اسالم و قرار داده وطن ما را 

د مبارک شما را که از بدو جلوس خود افغانستان و حامی دین و ملت و وطن مقدس مان گردانیده وجو
تا عصر حاضره یوماً فیوماً ترقیات فوق العاده از اثرات و کوششهای خیر خواهانه و زحمت های آن 
شهریار یگانه دیده و مشاهده گردیده است و برعموم ملت افغانستان بلکه بر تمام ممالک خارجیه نیز 

س ما و ملت و دولت افغانستان وجود مبارک شما آشکار شده است که منبع ترقی و تعالی وطن مقد
رائی را از زحمت های اعلیحضرت پدر غمخوار خود ها مالک ااینهمه ترقیات و د. بوده و میباشد

 .گردیده ایم
خدایرا چه توان گفت شکر این نعمت که از تصور و فکر و خیال بیرون است و اضافه بر مرحمت 

د فرموده و برادران هموطنان مانرا از دیگر والیات طلب نموده های شاهانه محفل لویه جرگه را انعقا
شکریه این نوازش و پرورش را . و دعا گویان را بشمولیت محفل موصوف سر افراز گردانیده اند

بهیچ زبان بیان نتوانسته همینقدر میگوئیم که تا جان در تن و رمق در بدن داریم با دوستان 
دشمن بوده از سر و جان و مال و اوالد های خود ها در راه اعلیحضرت دوست و با دشمنان آن 

رضای حضرت باری تعالی و ترقی و تعالی اسالم بخورسندی پادشاه خود مضائقه نداریم و بحضور 
مبارک اعلیحضرت و برادران هموطن خود عرض عاجزانه خود را تقدیم میداریم که از برای تعدیل 

یکی دین و دیگری سلطنت، که این دو قوه باید همواره  :میباشدهر ملت محتاج بدو قوه معدله  ،اخالق
سلطنت در واقع حقیقت قوه جبریه و قدرت قهریه دین است و . تعدیل اخالق و صفات ملت را نماید
 . دین همان قانون معدل هر ملت است

ما ملل بناًء علی هذا تمام ملل عالم محتاج بقانون عدلند که یک جمعیت و یک مجلس قرار بدهند ا
متمدنه همان قانون عدل را حاال بقوت شورا و غلبه آراء در میان خود تاسیس مینمایند و در وطن و 
دولت مقدس مان اعلیحضرت پدر معنوی ما ترقی و تعالی ملت و دولت را به اجرای احکام شریعت 

کبریائی  دیده به تصویب وکالی ملت در معرض اجرا گذاشته و میگذارند از صمیم قلب از درگاه
گونه سعادت و شرافت باد و ذات معلی صفات لت مینمایم که عهد سلطنت اعلیحضرت مقرون بهرئمس

 .شهری یاری در کمال صحت و عافیت بترقی مملکت موفق و نائل آیاد
 

 [شعر ذیل را قرائت نمود] :مخفی سرحدی
 

 خادم د شریعت
 ساتونکی د ملت
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 خاوند د لوی عزت
 اعلیحضرت[ زمونږ]څمونږ 

 ول افغانستانیو سوری د مولی په سر د ټ
 امیر امان هللا خان

 
 د ملک په ننګ و نام
 هر ساتی بی آرام
 خدمت کښې د اسالم
 کړېږي هر ُمدام

 پر مونږ باندې زیات له مور او پالره مهربان
 امیر امان هللا خان

 
 ستا فکر ستا خیال

 چال[ زمونږ]څموژ ئ بس د
 خپل ځان لري مالل
 چه موږه کي خوشحال

 دې لري تل خوشحاله تا په هر زمانڅختن 
 امیر امان هللا خان

 
 مین[ زمونږ]ته یې څموژ 

 بدن ته یې زمونږ
 د تن ته سا زمونږ

 ته روح یې د وطن
 نګهبانئ د ملک له ستا وجود د ناموس زمونږ

 امیر امان هللا خان
 

 ته یې د ملک رڼا
 ته یې د دین پناه

 تکیه گاه زمونږ
 فخر کړه و په تا[ مونږ] موژ

 کړه په ټول جهان څرګند د نوم د قام زمونږه
 امیر امان هللا خان

 
 نه وه واک زمونږ

 ډېر گران وه داسی ژواک
 په فضل د رب پاک

 آزاد د قوم زمونږه کړه له چغ د دشمنان
 امیر امان هللا خان



  

 

 

 8تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 
 څموژ نه وه دستور
 په کار وه دا ضرور
 تیار که تا حضور

 ټولو ته منظورموژ 
 ساتونکی دستور د دین زمونږه له نقصان

 امیر امان هللا خان
 

 تا جوړ کړه مکتبونه
 په کښې لولي علمونه
 د هر فن کتابونه

 [لوڼه]څموژ او رونړه [ زامن]څامن 
 رسیږید هر چاته فیض د علم په هر آن

 امیر امان هللا خان
 

 څموژ نه وه جرګه
 تا جوړه راله کړه
 شهپرې کیږي څمو
 پادشاه تا سره

 موال له تا رضا شه تا رضا کړه وطنیان
 امیر امان هللا خان

 
 پادشاه زمونږه سر

 ستا په درئ حاضر د
 زړه او څیګر زمونږ

 ستا په مدح سرئ د
 قربان له تانه موږه اې زمونږه د ملک امان

 امیر امان هللا خان
 

هر کله چه د یونان فلسفې د خلفای نبی عباسیه په زمانه کښې د ! معززو وروڼو :گلجانپادشاه 
مسلمانانو په اخالقو او په عقیدو باندی یو تباه کونکی اثر پیدا کړه او د بغداد او د دمشق سر په فلک 

خري دا نعمت له دغه مزکونه د آ پادشاهی قصرونو کښې د خالفت نبوي د ساتلو قابلیت پاتې نشو،
عربي خلیفه معتصم باهلل سره له دنیا نه تللو نو خاورو د افغانستان په ډېر همت او مردانګی سره په 

د محمود غزنوي عزم او د شهاب الدین غوري همت چه کوم خدمتی . خپل آغوش کښې راټینګ کړه
د هندوستان . ئپه دې مځکه د افغانستان کښې ادا کړه بې شکه چه تمام مشرق او مغرب د هغی قائل د

ترکستان اکثر قطعات د ایران د دوی خاندان د کشش او جهاد په خدمتونو سره د اسالم د برکته او د 
د دشمنانو د دین زور دمره ډېر . نن په عالم اسالم باندی بیا هغه زمانه راغلی ده. فیضونو نه ډک شو

نشي خالصولی د اسالم خدمت  شوی ده چه هر یو قوم د مسلمانانو د هغوی د دام د تزویرونو نه ځان
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خاندان د عثمان خان چه له یوې زمانی نه د خالفت اسالمیه او د خدمت شرعیه محافظین . به څه وکه
. او خادمین وه نن ورځ د کفارو د السه دومره پریشانه او بد حاله دي، چه دغه حفاظت نشي ادا کولی

د اهل اسالم په عقائدو او په اخالقو باندی د یونانی فلسفی نه زیات نن ورځې د یورپ فلسفی جدیدی 
د دې چه د یورپ د خلکو سره سیالی [ ځای]زمونږ ساده لوحی خلک په څای . بربادی راپریستلی ده

او ننګ وکه او د هغو پشان خاوندان د کماالتو او د هنرنو شي د هغه تقلید شرع کې او تقلید هم بیا په 
د اخالقو او په خالف شرع خیاالتو او عقائدو کښې نعوذ باهلل منها بلکه پردی . فننو او کمالونو کښی نه

قدرت د هللا تعالی او مطابقت د واقعاتو د زمانی ته ګوري، چه نن هم پداسی نازک وقت او تباه حالت 
او د خدمت د شریعت اسالمی هم د زمونږ د خاورو د  د اسالم کښې شرف او عزت او حفاظت

نه خو مصطفی کمال صدر د جمهوریت د ترکیې په خاورو د انا طولی . ورکړهافغانستان له هللا تعالی 
کې دا ګران بار له عزت د امانت قبول کړی شو، نه په خاورو د عربستان کې جده شریف خدمت ته 
غاړه کیخودی شو، نه په آبادو او لویو لویو شهرو کی د هندوستان د دې ځای پیدا شه، نه په مصر کې 

هغه زمونږ . ن کې دا دورند بار د حفاظت او د خدمت د شریعت چا پخپله ذمه واخیستاو نه په بل وط
د غریب افغانستان زړه ور او ځیګرور پادشاه زمونږ مین او محبوب القلوب دین پناه اعلیحضرت 

مونږ پښتانه اوسیدونکي د افغانستان چه . ئشهریار غازی امیر المومنین ټولواک امیر امان هللا خان د
خو . خبره باندی هر څومره فخر وکړه و شائستګی هر څومره خوشحالی چه شکاره کړو پکار ده پدې

فکر کول پکار دي چه زمونږ د دې ټول فخر او د خوشحال سبب اصلي محض د دې پادشاه غازي 
. خدای پاک دې د ده سوری پر مونږ باندې تل تر تله لري. خوش ُخلقي، شرافت ذاتی نیک خوئی ده

  .رب العلمینآمین یا 
زه حیران یم چه د دې غازي  مهربان پادشاه خپله شکریه په خپله عاجزه ژبه ! زما معزز صاحبانو

شکریه د دې نعمت او بدله د دې احسان دا ده چه مونږ ټول . الفاظو کښې ادا کړم[ کومو]سره په کمو 
خپل . ونو سره اختیار کړوملت د دې خپل اولی االمر اطاعت او فرمان برداری په ځانونو او په مال

هاله به دا د شریعت خدمت او د دین حفاظت پوره .ځانونه او مالونه د ده په تابعداری کښې فدا کړو
پوره ادا شي، هاله به د امانت د رسول هللا صلعم محفوظ پاتی شي او که چرې مونږ په دې الر کښې 

چه په برکت د دې خپل اعلیحضرت  پوره پوره فداکاری شکار نکړو نو ګویا که مونږ د دې نعمت
مونږ ته عطا شویده، شکریه ادا نکړی شو په داسی حالت کښې په خدای نه که مونږ مستحق د عذاب 

هللا پاک دې دا ملت د افغانستان دې ده عذاب الیم نه وساتي او توفیق . الیم او د سزا دردناکی وګرزو
. شریعت او د وطن خپل خدمت همیشه وکړو دې راکړي چه د دې غازي پادشاه خپل او د دین او د

 !آمین یا رب العلمین
 

آنچه که در صفت من . از حسیات کسانیکه درین جرگه حاضرند، اظهار تشکر میکنم :اعلیحضرت
البته اینقدر گفته میتوانم که من خاص خدمتگار و فداکار و . ن من بلند تر استأاز ش ،بیان کردند

ر همچنین نطقها در صفت من عالوه بر این ایراد کنید چنانچه بار عاشق ترقیات شما ملت هستم و اگ
بار شما را تاکید کرده ام، وقت میگذرد تنها بهمین قدر اکتفا کنید که من از شما خیلی ممنون و 

 .مشکورم
 (ادامه در قسمت بیست و پنجم)

 
 

 


