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 نظریات و مشاورت لویه جرگه در مسایل داخلیه

 ( سرطان بعد از ظهر۲۹روز یکشنبه )

ل خارجیه و مناسبات بیرونی مذاکرات جریان داشت قبل از ئچون از طرف صبح این روز در مسا}
م اعدای غمال ملت و منافع مملکت و عزت و شرف دولت بررآتوپ چاشت امورات خارجیه بر طبق 

ر ظهر مبارکه د ۀذات جهانبانی بقریب اختتام آن حفل ،داخلیه و خارجیه بکمال کامیابی اختتام پذیرفت
ه پیش گلهذا جمهور شرکاء لویه جر ،این روز وعده بمذاکرات در امور اندرونی مملکمت نموده بودند

تماماً بمقامات   ودهملعاده اجتماع نا بیک شوق وشعف فوق ،( را نشان می داد۲از اینکه وقت ساعت )
ت تا اینکه ذا دمعینه خویش اخذ موقع نموده و انتظار ورود مسعود شهریار محبوب القلوب شانرا داشتن

شته نطق مفصل گمنتظرین ۀ زای محفل صدارت وروشنی بخشای دیدشهریاری بوقت موعده رونق اف
          ب.د.{ آن حسب ذیل است. ۀکه مطالب عمد دد فرمودنادلچسپی را ایر

یکنیم روز  ۀخدای را شکر گذارم که د راین عرص -بنام خداوند خویش آغاز میکنم : حضرت:یاعل
تتام را پذیرفت. اکنون نوبت بمذاکرات خمعامالت خارجیه با کمال خوبی حسب خاطر عمومی شرف ا

 رکدامداشت عرض میدارم که شمایان د دبطور یا ءمملکتی رسیده دراین ضمن ابتدا یۀدر امورات داخل
ست سیا؟ ئید؟ از حکومت چی خواهش و مطالبه مینمال خواهش مذاکره و مباحثه را داریدئیک مسا

داخلیه ما تماماً بر طبق اوامر خداوندی وحضرت رسالت پناهی  و شریعت غرای احمدی است و همه 
ه مرعی و اسالمی ۀی این مملکت اسالمی افغانی ما بر همین اصول مقدسئررواکات و عملیات و آاجرا

معمول بوده و می باشد و ابداً خواهش نداریم که در این سر زمین شرافت قرین بجز از این اساس متین 
خویش تمام نظامات و قوانین  ۀهمین عقیده و مفکور بهنظر . یمئدیگر اساس و قانونی را حکمفرما نما

اکنون از  .بنا گذارده ام ( سال بر همین اساس۵ارهای عصر ابتدایه مملکت عزیزم را درینمدت )کو 
له و کدامین اساس معلومات را خواهان و طالب ئشما ذوات محترم معلومات میخواهم که شما در کدام مس

ت و مطرح مذاکرات گردد و اال ئپیشگاه تان قرا  تا همان اساس و همان فقرات ،مذاکره در آن میباشید
ً کومت خود را مالحظ و تطبیق دهیداگر شما بخواهید که تمام نظامات و اساسهای اداری ح  ، پس لطفا

خویش  یات حکومتیعو فرجزئیات تا بر تمام  بیفگنیدکم از کم تا پنجسال رخت اقامت خود را در اینجا 
اطالعات هم بهم رسانید. هر اساس و  ،است که به هزار خون جگر در این مدت تدوین و تنظیم یافته

ید تا در همان موضوع جهت تنویر افکار حضار گفت ئبیان نما ،کاریرا که شما قابل بحث می انگارید
و شنید بعمل آمده و در نتیجه تعدیالت و تغیرات و تبدالت در اساس وشالوده حکومت کرده شود. اگر 

 و حاضر است. اما اول از شما استفسار ،چه به خیال خودم موضوعیکه در آن مباحثه الزم میباشد
ودم را در آخر معروض خواهم داشت. بعضی امورات و مقرارات حکومتی فکر خ ،استخبار را خواهانم

آن آنچنان اساس های ال تغیر حکومت  لاز قبیل مالیات و خدمت عسکریه و محصول مواشی و امثا
اگر شما خواهان تغیر و تبدیل در این  .است و هیچ سلطنت  بدون تقرر و اتخاذ آن جریان پذیر نیست

ً  ،اصوالت باشید در تنخواه مامورین و تعداد عساکر و دیگر تکلیف و اخراجات حکومت نیز  پس لطفا
ود شارع خ اآنر ۀ ازعد امورات سیاسی همن نیز در دخل تقلیل نمایم. باقیماند تا ،تخفیفاتی را وادار شوید

ر شده امقرر و معین داشته است که هیچ مسلمان و صاحب وجدان در آن مداخله کم و زیاد را رواد
زآن برخی ا .نمایدرفتار مجبور است که بر طبق اوامر خداوندی و فرمایشات شریعت نبوی  ،اندنمیتو

ره را من ( د  ۳۹ره را الی )( د  ۳ثالً از )مدر آن تنها حق مداخله را الوالمر دارد ، که تعزیرا ت است
است که بر  عرام در حقیقت تعمیل امر شهعاجز اختیار دارم که بر اشخاص جانی اجرا نمایم که آن
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ش دوران در معرض اجراء آورده شود. اشیای که از و روحسب عادت و اطوار قوم و اقتضای زمان 
 لئید د ر آن مسائدی در آن حق مداخله را ندارد. اگر شما میگوحچه گفتم اندید شده چناحطرف شریعت ت

در  احثه حاضر اند  واینک نسبت بمن علما بیشتر می دانند  و برای مب ،بدست دیگری هم اختیار است
عادت و رفتار اهالی افغانستان  وضع و امورات تعزیری تصویبات را که حکومت شما بلحاظ زمان 

 مقصد اینست که شما اوالً  ،یمئشما مباحثه نما ت عالیه تمیز و خودم حاضرم که آزادانه بائکرده هی
اهش دارید که بحث موضوع مذاکرات خود را تخصیص دهید که در کدام یک اساس و نظام خو

   کنید؟                      

ق وش حگتنقیدات را که بنده در خیال دارم و نظریات را که خواهش رسانیدن آنرا ب ولویصاحب کامه:م
 : نیوش ملوکانه دارم حسب ذیل است

حنفیه  بها ـ نظام نامه جزا در مجلس لویه جرگه سرا پا ملحوظ گردد تا مسایل آن طبق مذهب مفتی۱
 ترتیب و تدوین و تعدیل گردد. 

ـ مسله نفوس است که ما آن خدمت باشرف جهاد را بسر چشم قبولداریم، لکن در آن خواهان بعضی ۲
  .تعدیالت میباشیم

                                                       اشد بودجه عمومی مملکت خویش را مالحظ میداریم.  ی باگراجازه همایون - ۳
                                                                       .در معارف افغانستان بعضی نظریات خود را بعرض می رساینم - ۴
     در اجراءت وزارت تجارت عراءیض خود ها را تقدیم می نمایم.                                                                - ۵
                                                               را تحفۀ حضورمیداریم.در شورای دولت نظریات خیر اندیشانه خود  - ۶

جه هاز این یادداشتهای اجمالی مولوی محمد ابراهیم خان مذبور اظهار خرمی نموده بیک ل :حضرتیاعل
این نظریات خویش کدامش را اوالً خواهش دارید که تحت محبت و شفقت فرمودند که شما فعالً در 

 مذاکره آورده شود؟                                 

تجا حضرات بیشتر از همه الیکه اعل ددبانه تماماً بر پا خواسته بعرض رسانیدنؤوضعیت م بیک :جمهور
جرگه در آورده شود تا  ت علمای لویهئداریم که نظام نامه جزای عمومی تحت تدقیق و مالحظه هی

حنیفه بشکل یک فتوای اسالمیه تدوین  بها ه آن برطبق مذهب مفتیوحل ضعیفه و روایات مرجئمسا
 مانیه ( گذاشته شود . امعظمه نام )فتاوی  ۀلفؤبرآن م .وترتیب گردد

ید آن از هر دهن سخنی و ئبتا ،که معانی فوق بحضور موفورالسرورشاهانه معروض گشتاینبعد از}
از هر چمن سمنی عرض وجود میکرد و هر یک از شرکای لویه جرگه در تعدیل و ترتیب مواد جزایه 

حی ملت افغان بکمال مسرت حضرت م  یی میکردند و اعلأفوق اظهار نظر ر ۀبطریق موصوفه مذکور
 نمنطوقات حضار را سراپا گوشگذار میفرمودند و هر کدامی از مقرریو پیشانی تمام گذارشات خنده و 

را حسب نوبت برطبق مقرارات لویه جرگه وقت وموقع بیان و گذارش را عطا و کرامت میفرمودند، 
حضرت از طرف علما و عماد ملت یبرخی از آن مطالب مهم که در این فرصت بحضور المع النوراعل

                                                                                                                                         ل مرقوم میگردد.اجماالً در ذی ،معروض آمده است

ل عجیبه همایونی و تعریف و تقدیر ئچند اشعار افغانی را در صفات حمیده و خصا پادشاده گلجان : 
 نرا در راه ترقیاتحضرت غازی گفته ضمناً دعای مزید کامیابی و موفقیت شایخدمات فوق العاده اعل

ملک وملت بیان داشته در خاتمه بشدت درخواست این امر را کردند که باید تمام امورات بر طبق 
  گردد.لکافغانیه مانند سابق در ازمنه الحق نیز حل و فصل اه در ممینفحمذهب  امقرارت مفتی به
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ی ل سیاسئامورات دنیوی و مساهم می کنند که و  بعضی از متمدنین دنیا درعصر حاضره چنان ت  ُمال :  
ین تازه را ئضرورت ایجاد قانون جدید و آ ،خطای خویش ۀدر قرآن الهی نیست و آنها بر همین مفکور

جمیعالعلم فی القران لکن تمام امورات جزوی و کلی در قرآن پاک مندرج است.  حاالنکه دعوی میکنند.
                                                                                                       تقاصرعنه افهام الرجال.

بر اقوال ضعیفه  ،نظامنامه از عدم احتیاط علمای تمیز که در اینجا حاضرنددربعضی مسایل  ال :مُ 
 نحاضره امر داده شود که آنها در اصالح آ یاندراج دارد باید از حضور شریعت پرور تان برای علما

            .دنکوشب

له ئید که در کدام ماده و کدام فقره همچه یک مسئل را بگوئمالصاحب شما نظیر آن مسا یس شورا:ئر
          .داخل است هضعیف

میتوانیم ما ن .کتهای روایتی میباشندایس امثال این ابحاث مبنی بر لطافت های علمی و نزئحضرت ر ال :مُ 
قدیر بهر ت .یمئمدقق است در اینجا بنما یکه فی الحال آن ابحاث را که در حقیقت یکی از وظایف علما
                                                                                                                                       .جزا اعطا شود ۀآرزو مندیم که بما اجازهء اصالحات و تعدیالت در نظامنام

عام اینکه  ،استات بر طبق مذهب مفتی بهآمقصد ما صرف بودن اجرا !حضرتایاعل :مالی قندهاری
                                                                               .در مختار وغیره کتب فقیه ۀکنز و هدای ۀبصورت نظامنامه باشد و یا فتاوی و یا ترجم

ی ئما خوب گمان داریم و کامالً معتقدیم که ذات همایونی کامالً پیرو قرآن ویک فدا :مولوی فضل ربی
حضرت تالی احکامات خداوندی و یآ ت و عملیات اعلادین مبین سیداالنس والجان میباشند و همه اجر

لکن بنا بتحریک برخی از دشمنان داخلی و خارجی  ،ر فرمایشات شریعت غرای احمدی استفس  م  
میکنند  ما تنقید ۀسوء ما بر بعضی از مندرجات قوانین امانی عصر حاضر یبهمدستی و پشتی بانی علما

 مشمول است نکته چینی ،ت تمیز ما در آن موجود استئو بر بعضی روایات ضعیفه که از عدم تمیز هی
چنان  ،عیات جمیله همایونی در خاطر داریمبه مساو عالقمندی که ی  زهذا ما از کمال دلسولمیکنند. 

حضرت همایونی مزید بر مزید و احترام شریعت و مقررات اسالمیت را یامید بدل میپرورانیم که اعل
مرکوز نظر کمیا اثر خویش داشته و بقدر یک سرموی از اوامر قرآنی و شریعت احمدی در قوانین و 

در همه دعاوی و فیصله و اید بنمانی خویش تجاوز را نگذارند که احدی نظامات عصر ترقی حصر ام
 مذهب مهذب حنفی کوفی مقرردارند  تا ال مفتی بهئجات مرجع محاکم و قضات خویش را بسوی مسا

یم که نمیگو ست منافقت پرست اغیار در میان حکومت و ملت تفرقه انداز نشود. استغفر هللا من ابداد
ار شریعت پرور ما بر خالف شرع است، بلکه مطلب یگانه ما دفع شقاق و نفاق و نظامنامه های شهری

 موقع یابی دشمنان ملت و اسالمیت است و بس!

دقیق بنظر ت ،بعد از اینکه تمام عرایض و مباحثات را که بیشتر از یک ساعت دوام داشت حضرت :یاعل
نداریم و هر گز  ،استماع ورزیده در خاتمه آن فرمودند: قانون و نظامنامه که عالوه بر قرآن پاک باشد

و  نافذ ،ملت اسالمیه  افغانستان احکامی که ما سوای قران مجید باشد یخواهشمند نمیباشیم که باال
 ،دشرع شریف میباش ۀبحکم و اجازحکمفرما گردد. البته در بعضی امورات سیاسی و تعزیری که آنهم  

 امر و ارادهاحکامات و تحدیداتی را  ،ت عالیه تمیز من عاجز که اولوالامر شما هم می باشمئباتفاق هی
تماماً از طرف اعداء ملت و مملکت  ،افواهی که نسبت به نظامات این دوره طنین انداز است .یمانموده 

یت شهراه تهذیب و مدنو درین دیده ندارند که بدین مراتب عالیه  نها ابداً آفغانستان راآافغانیه ماست که 
یس صاحب عمومی ئو هزیانات دشمنان ر ]افواهات[ هفوات دو ارتقاء گامزن بنگرند. تا هم محض انسدا

تمیز  تئشما به اتفاق هی یوزرا وسا ؤر ،اه تان تمام قوانین و نظاماتی که وکالءگشورای دولت به پیش
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از برد و اشته می شوند، نام میگترتیب داده اند و در مهمات مملکتی تمسک و دلیل ان تا حال تدوین و
هر کدامی آنها که شما مشتبه باشید یا ب  .خلص مندرجات و احکامات آن خودم بشما معلومات می دهم

 را بیرون نویس بدانید که در آن کدام ماده و قانونی بر روایات ضعیفه شریعه مندرج است، همان او
اظهار و بیان دارید تا حکومت باتفاق  ان نظریات و اصالحات و تعدیالت خود ها رآکرده متعاقباً بر

 ه در اصالح آن بپردازد .                                                                           گت عالیه لویه جرئآراء شما هی

میخواند و ذات  ،که در یک ورقه اسماء آنها مسطور بودتمام نظامات دولت را  دولت: ییس شورائر
د آن با خرابی های که در حین عدم انطباع و جریان آن موجود ئد و عوائجهانبانی از مندرجات و فوا

حی که در این ایجهت مزید دانش حضار بیان میداشت تا اینکه تمام نظامنامه ها و قوانین و لو ،بود
خوانده شد و علمای لویه جرگه در آن ضمن تنها شنیدن و استماع  ،ده بودمانیه ترتیب و تدوین شاعصر 

عمومی و جزای عسکری و نظامنامه نکاح و عروسی و  ینمودن و مباحثه کردن را در نظامنامه جزا
ت تصویب نمودند درمابقی یو امور تجاریه و نفوس و قانون تابع ،ختنه سوری و مراسم تعزیه داری

ایجابات سیاسی و و رأی نمودند که دیگر نظامات متعلق به امورات سلطنتی و  اظهار عقیدهآنچنان 
 ز در آن امور مداخله کردن را زیبا و درست نمی دانیم.                              گترتیبات  اداری و لوازم مملکتیست ما هر 

را س ،ه بیرون نویس گردیدو میالن دارم که شما این نظامات را ک ممن هم بسیار آرزومند حضرت:یاعل
ل تان بخاطر آحکومت شما برای اصالح حال و مکه تی حاذرانید و در آن مراعات و اصالگپا از نظر ب

ی ئعلمای تمیز سهو و خطااز یکه یکه بخوانید و در بعضی موادی اگر ،ر آورده استظگرفته و زیر ن
 ،داشته باشید آتیاً در نظرآنرا درست دارید و نظریات و اصالحات و ایزاداتی را که  ،سر زده باشد

                   ید تا آنهم در آن اندراج یابد.                                                                        ئحالی نما بحکومت

ا این معروضه ام ه زیر تدقیق آوردن نظامنامهه ن و بما قبل  از دید !حضرتایاعل :رمال صاحب چکنو
ه ل شرعیه و فقهیئرا حضورت تقدیم مینمایم. در کتب اسالمیه مسطور است که اگر احدی تحقیر مسا

ص خای عصر حاضره مله حضرت میفرمایند که نظامنامهیگنهگار میشود. حاالنکه خود اعل ،را بنماید
ای ه ان مملکتی و اشخاص رعیتی نظامنامهپردازعموم کار ل فقهیه است وئاز مسا ]خالصه شده[ 

عصر امانی را محض فارسی دانسته و در عزت و احترام آنها نمیکوشند و درهر جا دیده شده که 
اگر  .دنبر محالت خوب وخراب استعمال نموده تحقیر مینمای ونظامات را مردم روی دست و بر زمین 

قدر چ ،بزبان عربی تحریر گردد ،تعلق به شرع شریف دارد ل فقهیه نظاماتی کهئمحض احترام مسا
 .خوب خواهد شد

رعیه بزبان شعلماء و بعضی از عمائم لویه جرگه به تائید این قول برخاسته و گفتند باید مسائل جمهور: 
و دیگر کتب معظمه فقهیه که در اعصار سالطین اسالمیه  "فتاوی قاضیان"عربی مرقوم آید بصورت 

ن ی همه گونه محاساباید درین عصر امانیه نیز کتابیکه دار ،تدوین را در بر کشیده اندۀ حلیماضیه 
                    .تالیف آید ]جا و محل[در حیز ،باشد

حکومت شما که نظامات و قوانین ضروریه را از کتب شرعیه بزبان ساده وسلیس فارسی  حضرت:یاعل
گاه ساختن آمطلع نمودن و  زشمنان در آن فقط مقصد اخالف زعم دبر ،بصورت موجوده رواج داده

نین و بس. زیرا بزبان عربی ئعموم است بر وظایف و خدمات مامورین و مکافات و مجازات دادن خا
بهر جا میسر  ،عموم سکنه مملکت نمیداند و اشخاصیکه مانند شما حضرات از آن معلومات دارند

ن معلومات مکفی اقتدار اظهار افکار و آراء خود ها را نیز از آنان با وجود داشت ۀنمیشوند، بلکه عد
او آیه  خطبه نکاحدر  ،د. چنانچه یک قاضی القضات هنگامیکه نکاح هشتمین را می بستنداشته نمیباش

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 6 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

 

د و بر را میخوان )فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع و این خفتم اال تعدلولواحد(شریفه 
( را ۸نکاح ) ،که در صورت عدم عدالت و مساوات  تجاوز یک منکوحه نارواستخالف امر ایزدی 

 له شرعیه  اسالمیه را میئی و بیان مسأدیده و نادانسته کور کورانه می بست و نمیتوانست که اظهار ر
شما این مساعیات عاجزانه این خادم اسالم را که عموم شما را حق اظهار که امروز میبایست   .نمود
ندم و تکالیف و مظالم بی پایان ظالم و مستبدین را از شما مرفوع از حقوق تان دانا راتمام تان هدادی أر

ردید، امروز کسیکه بیرق اسالم را بردوش خود برداشته و آنرا با انظار کاظهار خرمی می ،ساخت
ین علما همین ین شماملت و هممچندی پیشتر از این هم ه .مسلمین بجلوه در آورده )امان هللا ( است

لعین خود میدید و أو بدعت را بر ع و مظالم و بیدادیفضال ، مشایخ و همین رعیت بودید و انواع فجا
اعترض تنقیدات بر کنار ابداً حق تکلم  ،ر و متفکر در اطراف و جوانب آن نگاه میکردیدیمبهوت و متح

از سرتسلیم را  بجز وا و نا روا مت نمیداشتید و درهمه گونه اقدامات روت و عملیات حکاآرا در اجر
ی روائی هااز آن گذارشات و کار ۀچاره نداشتید. اگر من شم ،بزیر افگندن )و امنا و صدقنا( را گفتن

یقین دارم که فی   ،بیان نمایم ،مدآکه در بین شما ازطرف حکام و مامورین ظالم در معرض اجراء می 
لرزه را بر اندام شما خواهد  ،کامالً بخاطر شما استالحال  خوف و هراس و دهشت آن ستم کاریها که 

لکن این عاجز محض عزت و احترام گذشته گان  .انداخت و هوش و حواس را از سر تان خواهد باخت
این قدر بشما یاد آوری میکنم  که در آن وقت  ارا نموده ابداً در صدد مذمت و مظالم سابق نمی برایم ام

ردید؟ و از کدام رهگذر امر کاحقاق را ذهن نشین آنها نمی  اد؟ و چرچرا کام و زبان شما بسته بو
ی المنکر را در طاق نسیان گذارده بودید؟ و اکنون چرا دست و زبان شما  باال عن بالمعروف و نهی

تان  حقوقبدراز گردیده است؟ باید خود را بیشتر شاکر و از من خادم اسالم ممنون باشید که شما را  من
یازات و مراتب عالیه را برای تان اعطا کردم. اگرمن این شیوه انسانیت و حقانیت و رفتار آشنا و امت

امروز  .ل اطالع می دادئکدام شخص شما را تا بروز حشر از این مسا ،دمانیاسالمیت را بشما نمی آموز
د ملت و مباحثه را میدهم و برای اظهار افکار و آرای تان در مفا ۀکه من شما را حق مذاکره و حص

ل شخصی و اغراض ئشما را هم الزم است که مسا ،مملکت و دولت مجلس لویه جرگه را تشکیل داده ام
قایق حجوانب  پرستی و نفاق آفرینی را برکنارگذارده چشمهای بینای خود را باز کنید و اطراف خود و

ویش تقدیم خت مالحظه کرده چنان توضیحات و نظریاتی را بحکومغوص ل را بکمال غور و ئو مسا
یک پدر به پسر و یا برادر به برادر خویش از روی شفقت و نصیحت میگوید. شما را نباید  ید کهئنما

 بمحض سکوت ،که مانند ازمنه سابق  بالکل از اظهار حقایق خاموش باشید و هر چه که بشما کرده شود
اغواء بد خواهان تمام مساعیات و  را تلقی کنید و نه اینطور کنید که بمجرد افواه دشمنان و و تحیر او

ید . وهللا جگرم کباب و ئجگرخونیهای حکومت خود را فقط مخالف گفته از حکومت خود شکایت نما
دیده ام پر آب می گردد، چون آن مظالمی را که بر جان، مال و ناموس شما ملت خویش که سابق بر 

 ،تعظیم یکنفر مستخدم دولتی را ادا نمیکرداین دیده بودم، بیاد می آورم. شخصیکه راه می رفت ورسم 
حبس رها نمیشد که یا می مرد و یا بدن و پاهایش معلی الفور محکوم به حبس میگشت  و تا آن زمان از 

نحیف نمیگشت. بندیخانه ها طوری بود که خوامخواه برای  ضعیف ودر زیر زنجیر و زوالنه خشک و
د یجای بوقلمون را  تولید می کرد. امروز منصف شوون و مصیبت ها در آن گمحبوسین امراض گونا

 ا و سراهای معتبرین نیست وه نهابندیخانه هاي ما کمتر از خ ئیی و زیبائد که انتظام و صفایو بنگر
یفی تکلمشقت و رقم یکبرای محبوسین ما سوا از تکمیل ایام حبس  و اصالح و اطوار آنها دیگر هیچ 

رای ه و بگه زوالنه یک لنجنحبجز از توقیف و برای مجرمین  حتی برای مرتکبین قباحت  .نیست
دانید می زوالنه که سابق برین مخصوص اشخاص معزز بوده تخصیص شده است. گجنایت کاران  دولن

باز هم از   .که دراینصورت برای محافظین و پولیس ما در حفاظت بندیها چقدر زحمت بهم میرسد
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ذارم که برای محبوسین گهمه این تکالیف را متحمل شده نمی ،شفقت و محبتی که با ملت خویش دارم
 ،ه را تخصیص داده بودمگدر ابتدا برای اشخاص جنایت کار نیز زوالنه یک لن .زحمت و اذیتی برسد

ه گا هم زوالنه دولنهشت که باید آنگاما بی انصافی و دست درازی های خود آنها  موجب این امر 
ویش آسوده حالی و رفاه خمت موجوده شما  در همه اقدامات و نظریات ود. خلص اینکه حکنانداخته شو

رفته قدمی بر نمیدارد که در آن ترقی و تعالی شانرا در نظر گل شما ملت را مدنظر آحال و اصالح  م
نمیکند که درآن برای شما تکلیف و زحمتی بهم برسد. خدا شاهد  خودم نظر بدین ری نداشته باشد و کا

ل ئبسا مسادر ت  وزرا ء وشورای دولت بیشتر آرامی و خرمی شما را خوهشمندم  و ئهی ء وو کال
مده ام  و در همه امورات بجز از منفعت آو وزراء بر ءمحض خیر و بهبود شما بمقابل این همه  وکال

عیش و عشرت خودم را همیشه قربان و فدای  نظر قرار نداده ۀرا نقط ر امریگشما و دولت تان دی
به منافع ملت کله جنبانی می کنید. زیرا که حسیات و  ءمان نکنید که شما وکالگام.  آرامی تان نموده

می  ءیشتر از جذبات هزار تنی از شما وکالب عشق و محبت خودم را نسبت برعایای صادقه خویش
ه بذل مساعی می نیرعیه و قواعد اسالمیه و اساس مدز شما در تحفظ مراتب شاپندارم  و من بیشتر 

بزبان نخواهد آورد و نام من در صفحات تاریخ  با  گزیرا که نام شما را احدی بعد از مر  ،ورزم
ت خوب و زشت من قید و ضبط شدنی است. شما بیشتر از یک خانه و چند قطعه زمین آت و اجرااعملی

 ،یدئل شخصی خویش قیام و اظهار جدیت و فعالیت مینمائااینقدر در امورات جزوی و مس  ،ندارید
ونه فدا کاری در راه مدافعه و تعرض آن پا فشاری می گزمین خود را برای همه  محض تحفظ خانه  و

فغانیه  از شما در عقب اکنید، من چطور در مقابل شرف و عزت و نام و ناموس کل مملکت محروسه 
مملکت و منافع دولت خود کار میکنم و از  یه ملت و سرسبزن من محض برای رفاوخواهم ماند. چ

قه ئ) وهللا( معتقدم که بمقصد خویش کامیاب هستم و هیچ عا .خود غرض نفسی و مقصد شخصی ندارم
از مقاصدم مرا باز داشته نمی تواند و ضرور معاونت خداوندی و روحانیت ذات رسالت پناهی   هو مانع

مشت من برابر توپ خواهد کار داد و طوریکه شما جهت نیل بمقصد  رفیق طریق من است. البته که
تان از هر گونه فداکاری و تحمل هر نوع خساره و خرابی خانه و بربادی زمین نمی اندیشید، همچنین 

نمودن مال و جان و هستی و حکومت و مملکت خود  من هم در تکمیل مقاصد اسالمیه خویش از فدا
بیشتر است یا نی؟ باوجود این  ءصف شوید که حسیات من نسبت شما وکالنمایم. پس من مضایقه نمی

از نظریات و افکار و کالی  ،قصد و نیت و عشق و محبتی که در راه ترقی مملکت و ملت خود دارم
ت وزراء خوداری ننموده ئمیز و هیتعالم علمای ادر شورای دولت وجود دارند و از نظریات که شما 

ی نموده ئوارالح مشوره وصواب دید شان چنانچه مکرراً گفته ام اقدامات و کا رام و در همه امور بص
ت  لویه جرگه نیز ئجهت مزید تدقیق و تحقیق از نظریات مفید و مشوره های شما هی نآام. عالوه بر

را الزم  استمداد مینمایم تا اگر در قوانین و نظامات و اساس موجوده خویش اصالحات و تعدیالت
ید که اصالح شود، اینکه نظامنامه ها ی را که شما بیرون نویس ئحقانه به حکومت حالی نما ،انگارید

را هر کدام تان بجایهای خویش از نظر نبرای شما داده میشود تا هر فقره و هر ماده آ ،اید کرده نام برده
یت آن لواز قب ،پنداشته شدقبول نظریات خود را در آن باب برای لویه جرگه  بگوید اگر قابل   هگذرانید

الزم است که یکمرتبه نظامنامه اساسی را سراپا  ،فی الحال چون وقت کم است .خوداری نخواهد شد
بتدقیق بشنوید زیرا که شالوده مملکت عزیز با همین است وقتیکه اساس باتفاق آراء) چنانچه در لویه 

وازم همانا باقی ل ،س و طرح افگنده شودسیأت جرگه سمت مشرقی متفقاً تصویب و منظور گردیده است(
 بود.  و فرعیات آن بالطبع درست و خوب و با اسلوب مرغوب خواهد
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 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

 

 رن دمنتخبه تمام افغانستا یچیزیرا که اعزه ومشایخ و علما و کالی سمت مشرقی و وکالجمهور : 
م و مکرراً خواندن آنرا ما هم تماماً آنرا قبول داری د،یسته انرلویه جرگه جالل آباد بنظر استحسان نگ

شود  خوانده ،امه خوردی که تا بخاتمه مجلس خاتمه یابدنباید دیگر کدام نظام .تضیع اوقات می پنداریم
ت آونظریاتی را که ذات ملوکانه جهت مفاد و آسوده حالی ملت و مملکت خود در نظر دارد و در اجرا

کا مالً ظاهر و هویدا است حاجت  ،عل آورده اندو قوانین و تسهیالت که تا هنوز دراین مورد از قوه بف
عموم ملت از این مساعیات جمیله همایونی اظهار سرور و امتنان دارند و خدمات برجسته  .را ندارد بیان

فرما و یک مدر اینجا در تمام حضار یک ولوله حک}شاهانه را از حد زیاده تقدیر و تحسین مینمایند. 
گانه در صفات عجیبه و خصال حمیده و الطاف و نوازشات ملوکانه بیانات شده هر کدام جدا  رپابغلغله 

مینمودند و حاالت سابقه را با مراعات و عطایا ی حالیه تطبیق داده اظهار دعا گویها و شادمانی می 
میز خود را مکرراً نواخته حاضرین  هنگامه و غلغله به اندازی بلند شد که ذات شاهانه  زنگ .کردند

حضار را بشور آورده بود که  ۀیج  فوق ملوکانه  باندازهلکن این نطق م ،امر میفرمودند را بسکوت
ی همایونی و مزید موفقیت شان در راه خدمت ئی و دعا گوئبخود هر کدام شان در حوصله افزا دخو

ویه سر لار مزید در سرتا صرتا اینکه بعد از ا د،ملک و ملت افغانی نطق ها و مقاله ها را ایراد مینمودن
 .{جرگه سکوت حکمفرما گشت

از امثال این کلمات دعایه و مدح خوانی ها باید ما وشما در این مجلس محترز باشیم و حضرت : یاعل
من هر چه کرده ام برای شما نکرده ام فقط خودم  .ل سطحیه مصروف شودئرا نگذاریم که در مسا ۀدقیق

ح بق  بنه بمدح شما مسرور ونه  ،وظیفه خودم را اجرا کرده ام  و مکافات آنرا از خداوند خویش تمنا دارم
در آتیه با امثال این مقال احدی اقدام نکند. بحث ما همین است که باید نظامنامه  .منکسی از کار باز میما
 د.نخواهد بو ر هم بخوانید که خالی از فایدهگی اساسی را یکبار د

 )ادامه در قسمت دهم(
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