
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 88تر 1 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

                                              2017آگست 19                                                                               کاظمداکتر سیدعبدهللا 

 

ن به مناسبت نود و هشتمین سالگرد استرداد استقالل افغانستا  

غازی  مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا  

ش1303 حین لویه جرگه  

  )اهداء به روان پاک همه شهدای راه آزادی میهن(

 مرام و پیشگفتار:عرض 

" عنوان کتابی است که به حیث یک سند تاریخی یکی از 1303"رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 

 1303جرگه سال مهمترین رویداد های عصر امانی یعنی جریان تدویر، مباحثات و نتایج حاصله لویه 

جوالی  11ش ) 1303سرطان  20بروز پنجشنبه مورخ را به قید قلم آورده است. این لویه جرگه 

نفر و زیر نظر اعلیحضرت امان هللا خان غازی دائر گردید و تا  1054م( در پغمان با حضور 1924

ن مکمل مباحثات به روز دوام کرد. دراین کتاب جریا 20جوالی(  جمعاً مدت  31اسد ) 9روز پنجشنبه 

وسیله کاتبان تحت مراقبت مولوی برهان الدین خان کشککی به اصطالح معمول آنوقت "قلمبند" 

گردیده و بعد از مقایسه یادداشتهای کاتبان و تصدیق صحت آن به تعداد یک هزار نسخه در مطبعه 

 سنگی وزارت حربیه درکابل چاپ شده است.

امانی چه در دوره سقوی و چه بعد از آن احتماالً بطور عمدی جمع  این سند تاریخی بعد از سقوط رژیم

آوری و تدریجاً ازبین برده شد و بسیار کمیاب و حتی نایاب گردید به جز چند نسخه معدود آن که در 

طول  دست بعضی ها باقی مانده بود و در کتابفروشی های قدیم شهر حتی بعضی ها آنرا نمی شناختند.

این مدت بارها به این فکر بودم که فرصت یابم و این سند تاریخی را مطابق به نسخه اصلی بازنشر 

رزو به کمک محترمان محمد ایاز نوری آکه این خوشحالم  کنم که متأسفانه این فرصت میسر نگردید.

میمانه کردند، با من همکاری صآزادی( و نازکمیر زهیر که در کار تایپ آن از روی نسخه اصلی )

بالترتیب در  2016آگست  10به سلسله از تاریخ  صفحه( 452برآورده شد و متن مکمل این کتاب )

 پورتال وزین افغان جرمن آنالین اقبال نشر یافت.

امانی که آنرا میتوان بدون شک "دورۀ انقالب قانون گذاری در کشور" نامید لویه جرگه به درعصر 

ته" سه اولین قانون اساسی کشور بطور"متناوب" یا "موقوان برطبق مقننه ملی افغانستحیث اولین قوۀ 

 بار دائر گردید:

 ل آباد: ش در جال1301لویه جرگه  ـ 1

هنگامیکه اعلیحضرت امان هللا خان به سلطنت رسید، اقدام اول او نه تنها اعالم استقالل کامل داخلی و 

خارجی کشور بود، بلکه گفت که میخواهد کشور را به شاهراه ترقی رساند و همپایه ممالک پیشرفت 
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)ج( در روی زمین شناخته می جهان سازد. در این راستا تبدیل نظام مطلقه شاهی که پادشاه سایه خدا 

شد، به یک نظام  مقدماتی "ملت ـ دولت" یکی از مهمترین اقداماتی بود که قبل از آن در تاریخ کشور 

نظیر نداشت. شاه امان هللا خواست در امور جاریه کشور با انفاذ "نظامنامه ها" )قوانین( ، ازیکطرف 

زطرف دیگر با تصویب قوانین از طرف نمایندگان قانون را جانشین تصامیم شاهان و امراء سازد و ا

ملت به آن مشروعیت بخشیده و نظر مردم را بطور غیرمستقیم در اجرأت مهمه حکومت شریک 

 گرداند.

م( اولین لویه جرگه را به هدف تصویب 1922ش )اوایل سال 1301به تأسی از این هدف در زمستان  

تا آنوقت وزیر را ناظر امور مربوطه می نامیدند( و نظامنامه ها که قبالً از طرف مجلس وزراء )

نفر مشتمل بر  872شورای دولت تائید شده و بوسیله فرمان شاهی نافذ گردیده بودند، به اشتراک 

اعضای حکومت، تعدادی از نمایندگان کابل و والیت مشرقی در شهر جالل آباد دائر نمود.  دراین لویه 

ماده به  73انستان  زیر نام "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" در جرگه که اولین قانون اساسی افغ

تصویب رسید، شاه امان هللا غازی گفت که در نظر است همچو مجلس در کابل هرسال یک بار دائر و 

جمیع مقاوالت با کشور های دیگر، نظامنامه ها و بودجه کشور  جهت تصویب نهائی به آن رویت داده 

ی لویه جرگه آنرا به هرسه سال پیشنهاد کردند که مورد قبول واقع شد. به این اساس شود، اما اعضا

لویه جرگه برای اولین بار از حالت معموله غیرموقوته و عند االقتضائی بیرون شد و شکل "موقوته یا 

متناوب" را به خود گرفت و از نظر ماهیت  و وظیفه شباهت بیک نوع "شورای ملی"  پیدا کرد. 

وتاً چون در این لویه جرگه نسبت سرمای زمستان تعداد وکال محدود به والیت کابل و مشرقی بود، عال

ش  در کابل به شمول نمایندگان همه والیات 1303الزم دانسته شد تا در لویه جرگه بعدی در سال 

 کشور بعضی از مصوبات این لویه جرگه در لویه جرگه بعدی باردیگر مطرح گردند.

 ش در پغمان ـ کابل: 1303جرگه لویه  ـ 2

نفر با حضور  1054ش در پغمان با حضور 1303سرطان  20دومین لویه جرگه عصر امانی  بروز 

اسد دوام کرد که برای اولین بار رویداد  آن بطور مکمل به  9پادشاه و هیئت وزراء دائر شد و تا روز 

ور تحت عنوان "رویداد لویه جرگه قید قلم آورده شد و بعد از ختم جرگه به شکل یک کتاب قط

" در یک هزار نسخه به شکل سنگی در مطبعه وزارت حربیه چاپ گردید. این کتاب 103دارلسلظنه 

یگانه سند مهم تاریخی از جریان مکمل مباحثات آن جرگه بشمارمیرود و هیچگاه قبل و بعد ازآن در 

 هیچ دوره دیگر چنین کاری صورت نگرفت.

 ش در پغمان ـ کابل:  1307لویه جرگه سال  ـ 3

شاه امان هللا غازی به اساس تصویب مجلس وزراء و دعوت بعضی کشورها تصمیم گرفت با ملکه 

دوازده کشور آسیائی و اروپائی رسماً دیدار نماید. این  برای اولین بار به خارج کشور سفر کند  و از

م( آغاز و هشت ماه و چند روز را در برگرفت، 1927نوامبر  29ش )1307قوس  7سفر که بتاریخ 

م( پایان یافت و با دست آوردهای مختلف همراه بود.  1928ش )اول جوالی 1308سرطان  10بتاریخ 

جرگه بجای سه سال پس از انقضای چهار سال دائر شود، لهذا  طول مدت سفر پادشاه موجب شد تا لویه

نفر در پغمان برگزار شد و  1100م( به اشتراک 1928آگست  29ش )1307سنبله  5جرگه بتاریخ 

نظامنامه جدید را پس از غور و تعدیالت الزم  14سپتمبر( به پایان رسید و به تعداد  2سنبله ) 9بروز 

رویداد این لویه جرگه آخرعصرامانی نسبت حوادث بعدی بطور مکمل به  به تصویب رسانید. متأسفانه

 نشر نرسید و فقط جریان مختصرآن در بعضی مآخذ تذکار یافته است.
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 در پغمان 1307و  1303محل برگزاری لویه جرگه های 

ت شاه دست الزم به تذکر است که دراین موقع مخالفان به حمایت و هدایت انگلیسها و با استفاده از غیب

به تحریکات جدی علیه نظام زده و اوضاع را نا آرام ساخته بودند. شاه کوشید طی این لویه جرگه 

ازیکطرف دست آوردهای سفر خود را به اطالع نمایندگان برساند و ازطرف دیگر سعی کرد تا 

جرگه شاه تحریکات مخالفان راعلیه نظام و شخص خود حتی المقدور خنثی سازد. لذا در این لویه 

حاضر شد از بعضی اصالحات که پس از مراجعت از سفر به کشور رویدست گرفته بود، تاحدی 

برگشت نماید. اما برای اینکار دیر شده بود و اوضاع روبه بحران و وخامت میرفت، تا آنکه دراثر 

بدست م( کابل 1929جنوری  17ش )1307جدی  28اغتشاش داخلی و عروج حبیب هللا کلکانی بتاریخ 

قوای سقوی سقوط کرد. شاه امان هللا غازی چند روز قبل ازسقوط کابل و استعفی از سلطنت به قندهار 

رفت و با مشاهده خطر تشدید یک جنگ بزرگ داخلی که درآن احتمال خونریزی بسیار و ایجاد درز 

منصرف و عمیق بین مردم و شقاق ملی متصور بود، برای جلوگیری از این وضع از اعاده سلطنت 

 کشور را ترک نمود.

به وضاحت محتوای  د" میتوان1303"رویداد لویه جرگه دارالسلطنه   عنوان آن کتابمحتوای دربارۀ 

ن کرده با آنکه کتاب از شروع تا ختم موضوعات مورد بحث را زیر عناوین فرعی بیاو  آنرا بیان کند

 است، اما مباحث آنرا میتوان بطور عموم به چهار بخش تقسیم کرد:

شامل تمهید، تسوید اعالن لویه جرگه، گزارشات نماز عید اضحی به امامت  بخش اول ـ  امورمقدماتی:

شخص اعلیحضرت، نطق افتتاحیه پادشاه و دعائیه هیئت لویه جرگه که تا این قسمت مراسم در قصر 

سرطان همه به پغمان رفتند و از شروع تا  22در کابل برگزار گردید. بروز دوشنبه  سالم خانه ارگ

ختم لویه جرگه در آنجا  ادامه یافت که در دو روز اول  مالقاتهای تعارفی هیئت با پادشاه و بروز جمعه 

اعد و پس از ادای نماز جمعه، الیحه نظمیه مجلس  که مشتمل بر نظام مباحثه، چگونگی رأی گیری، قو

سپس هیئت را با محل نشستن هریک در داخل سالون  و نیز جایگاه ضوابط مجلس و غیره مطرح شد، 

 شده بودند، آشنا ساختند. پادشاه، محل رئیس مجلس و اعضای کابینه و شورای دولت که همه قبالً تثبیت 

سرطان اجالس لویه جرگه با نطق اعلیحضرت  28بروز شنبه  بخش دوم ـ مباحثات بالترتیب اجندا:

ً آغاز گردید. سپس رئیس شورای دولت )شیراحمدخان( که ریاست جرگه را نیز بعهده داشت،  رسما

 لی.اجندا را به دو قسمت ارائه کرد: قسمت امور خارجی و قسمت امور داخ
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در قسمت امور خارجی عهد نامه ها و معاهدات جدید دولت افغانستان را که با کشورهای متحابه به 

امضا رسیده بود، هریک  بطور جداگانه مورد بحث قرارگرفت: "عهد نامه افغانیه با روسیه"، "معاهده 

که در موضوع خالفت با جر  ایطالیا  و افغان"، "عهدنامه افغانیه با انگلیس"، "معاهده افغانیه با ترکیه"

سرطان موکول  29و بحث های طوالنی همراه بود و ادامه موضوع به اجالس بعدی روز یکشنبه 

گردید. روز بعد "معاهده ایران با افغانستان"، " معاهده افغانی و فرانسوی"، "معاهده افغانستان با 

واهش "قیام مناسبات افغان و جاپان" آلمان"، "معاهده افغانستان با بلجیک" و در اخیر روی موضوع خ

 مطرح بحث شد که در پایان معاهدات مذکور ازطرف لویه جرگه  تائید گردید.

در قسمت امور داخلی بحث روی چندین نظامنامه متمرکز شد که هریک بطور جداگانه با مناقشات و 

این نظامنامه در لویه  ابراز نظرهای جدی توأم بود. نخست "نظامنامه اساسی" مطرح گردید، با آنکه

جالل آباد به تصویب رسیده بود، اما در موارد مختلف بعضی از اعضای لویه جرگه  1301جرگه 

خواهان تعدیل  برخی از مواد آن بودند که ادامه بحث ها برای روز مابعد موکول گردید. همچنان پس 

عدد زوجات و نکاح صغیره از قرائت "نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری" بحث ها بر موضوع ت

بحث ها بر "نظامنامه  بعدیاوج گرفت و تعدیالت قسمی در آن وارد شد. به همین ترتیب در روزهای 

محصول مال مواشی"، "نظامنامه للمی و مالیه" ، "نظامنامه نفوس" که مشتمل بر اخذ عسکر، تعلیمات 

ه مورد بحث های طویل قرار گرفت و دراخیر "نظامنامه عسکر ، معضلۀ "عوضی" و غیره بود ک

محصول گمرکی" مطرح گردید و با این ترتیب قسمت مباحثات روی اجندا در امور داخلی بعد از ظهر 

 روز پنجشنبه با پایان لویه جرگه همراه بود. 

اگرچه اعلحیضرت در طول جلسات همیشه حاضر مجلس بوده و فعاالنه در  بخش سوم ـ اخذ تصاویب:

اسد اختصاص داده شد تا گزارشات چند روز لویه  جرگه  4مباحثات اشتراک داشتند، اما  روز شنبه 

اسد تمام  5ور رسمی ارائه شود. روز یکشنبه ازطرف شورای دولت به حضور اعلیحضرت بط

اعضای لویه جرگه برای استماع تصاویب و تعدیالت وارده تجمع کردند و گزارش مربوطه را  شنیدند. 

مورد هریک زیر عنوان جداگانه به اعضا ارائه  18اسد( خالصه مباحثات و تعدیالت در  6روز بعد )

پایان محفل برای هریک نمایندگان یک ورق "اعالن لویه شد و تصاویب ازطرف آنها امضا گردید. در 

جرگه" داده شد تا حین برگشت به محالت شان آنرا به اطالع مردم محالت خویش برسانند و نیز وکالی 

لویه جرگه پیشنهاد اعلیحضرت را مبنی برتدویر همچو جرگه در هرسال به دلیل مشکالت به هر سه 

ایان کار رسمی لویه جرگه بود که با بیانیه  وداعیه اعلیحضرت آغاز سال تبدیل کردند. روز سه شنبه پ

و با معروضه امتنانیه اعضا پایان یافت و اعضا روز بعد از پغمان به کابل آمده و هریک واپس به 

 محالت خود تشریف بردند.

شده  و  این لست طویل در ختم کتاب گنجانیده بخش چهارم ـ لست اسامی اشتراک کنندگان لویه جرگه:

نام هریک از اعضا اعم ازمامورین دولت با ذکر مقامهای شان ونمایندگان هر محل با ذکر محالت شان 

 به پایان رسیده است. 453ازهمه والیات کشور درج گردیده و با این ترتیب کتاب در صفحه 

شاه امان هللا غازی  تو بیانابه اوراق این سند تاریخی  دهه 9بیش از چرا پس از گذشت 

 ؟بر میگردیم

کتاب حاضر را که مشتمل بربیانات شاه امان هللا غازی در لویه جرگه  وقتی یقیین دارم که هرخواننده 

تا پایان به دقت بخواند،  ،ش  و سؤال و جوابهای حین جریان آن لویه جرگه صورت گرفته است1303

مطالعه آنرا تائید خواهد کرد، بلکه  آنراآنوقت نه تنها خود به این سؤال جواب خواهد گفت و لزوم نشر 
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مان به دیگران اکیداً توصیه خواهد نمود. این کتاب خصوصیاتی بارزی را بیان میکند که در عصر و ز

آن در بسیاری کشورهای جهان هنوز شاهان و امیران بطور مطلقه حکمرانی میکردند و به رأی و نظر 

مردم  توجه نداشتند. حتی در ممالک پیشرفته آن عصر در اروپا و امریکا مباحثات روی مسائل در 

اع از پالیسی ها صاً برای دفخپارلمان ها بسیار معمول بود، ولی هیچگاه رئیس جمهور و یا شاه آنها ش

و از سهم نگرفته و تحوالت وارده برای چندین روز متواتر در یک مجلس بزرگ از صبح تا عصر 

برنامه های خود با دالیل منطقی مجدانه دفاع نکرده است. در آن کشورها این وظیفه به احزاب و 

مسایه و مسلمان  زیر سال قبل که اکثر کشورهای ه 90نمایندگان سپرده شده است، اما در افغانستان 

یوغ استعمار گردن نهاده بودند، این وضع بیانگر یک انقالب بزرگ اجتماعی و سیاسی بود که در 

و اما باالتر از یک عالم دینی و اجتماعی بود راس آن شخصیتی قرار داشت که فاقد تحصیالت عالی 

و ارائه دالیل بطور فی البداهه و عالی قدرت نطق و بیان دارای حافظه و شهامت قوی و، صاحب دانش

و احساس نیک در برابر وطن  بدون آمادگی قبلی توأم با مالطفت، تواضع و تحمل پذیری زایدالوصف

ای نابکار انگلیس افسوس که دست ه .مردم خود را تبارز دادوطن وبه حیث یک رهبر واقعی  و مردم 

از آستین خود ما دراز گردید و این تحول شگرف را در آن عصر با مشکالت عدیده مواجه ساخت که 

خواننده به سهولت و وضاحت متوجه یک تناقض  این بیانات،فحوای عاقبت االمر به سقوط گرائید. در

که چگونه زیر  جدی بین هوادارن پیشرفت و رهبران محافظه کار و عنعنه گرای جامعه افغانی میشود

چتر لویه جرگه باهم روبرو شدند و چگونه از دین به حیث وسیلۀ قدرتمندی اجتماعی و حیثیت شخصی 

ً درطول چند سال به تخریب نظام واغوای مردم عادی و فاقد  خود استفاده کردند و در نهایت تدریجا

 سواد الزم  پرداختند.

گویند که سخن از گذشته چه میگوئی، به آینده بنگر! اما نگاهی به گذشته برای چشمان پر بصیرت می

میتواند ما را به اشتباهاتی ملتفت سازد که از تکرار آن باید اجتناب کرد.  محتوای این کتاب یکی از این 

زعیمی کرار نکنیم و از نوع پندنامه های تاریخی است که باید از آن بیاموزیم و اشتباهات گذشته را ت

مقام سلطنت خود را در راه اعتال و پیشرفت کشور، برای تأمین حتی که همه دار و ندار خود را  و 

قربان مردم رفاه باالخره و  ، حفظ وحدت ملی، بیزاری از جنگ و کشتار برادر توسط برادرعدالت

 احترام داکتر سید عبدهللا کاظمبا  کرد، قدردانی کنیم و راه  او را  پیش گیریم. 

 

  : هتوجقابل 

متن  ش"1303 غازی حین لویه جرگه مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا" کتاب حاضر محتوای

فرمانها، اعالمیه ها، خطبه ها در وقت نماز جمعه و همه سؤال و جوابها و ایراز نظرهای شاه امان 
 ین فرعی مندرج کتاباوعنمیگیرد و همه زیردربر  نرارگه تا ختم آلترتیب از آغاز لویه جهللا غازی با

 تدوین وترتیب گردیده است.متعافب یکدیگر "1303لسلطنه را"رویدادهای های لویه جرگه دا
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 ش۱۳۰۳تسوید اعالن لویه جرگه 

 یای صداقت شعارم!ـعاکافه ر

بدیهی است که حیات و زندگانی معنوی و فراهم نمودن وسائل سعادت و ترقی و استراحت یک قوم، 
یک ملت، اولین وظیفه و تکلیف واجبی دولت است. باید دولت متحمل این بار گران گردیده وظیفه 

را انجام دهد و از دیگر طرف حتمی است که ملت با حکومت معاضدت ]همکاری[ و مساعدت خود 
نموده در پیشرفت مقاصد و ترقیات دولت خود قوالً و فعالً مسامحه و کوتاهی نکند تا متفقاً به آرزو و 

 مرام خویش نائل و کامیاب شوند. 

اذا ... فتق کل علی هللا( همیشه چنین آرزو لذا باتباع و اقتضای امر موکده ) و شاور ُهم فی االمرو 
دارم که در تمام جریانات مهمه امور مملکت، سعادت و آسایش ملت آرای قومی نیز تا حد ممکن 
شامل و در تحمیل این بار گران علی قدر امکان فکراً و قوالً معاضد و مساعد باشند. چنانچه در 

منتخبه و اعضای طبعیه که اشخاص با تجربه  مرکز سلطنت مجلس عالی شورای دولت را از اعضای
و خیر خواه دولت و ملت هستند، تشکیل داده موجود بودن وکالی شما را در عالقه داریها و حکومتی 
ها و مرکز نائب الحکومه گی و حکومتی های اعلی حتی بشوری دولت حتمی شمرده، احضار کرده 

ام معامالت تان هستند در همه امورات سترگ مشاوره و ام تا با آنها که فی الواقع زبان شما و وکیل تم
 [ و  تعاطی افکار شود.کسب صواباستصواب ]

عالوتاً از چندی است که درین مورد مقصد دیگری را بخاطر میپرورانم که تشکیل یک مجلس )لویه 
ومی و جرگه( است که باید الاقل در سال یکدفعه علی العموم وکال و نمایندگان و کالن شوندگان ق

علمای ملت درآن مجلس اجتماع نموده همه مسایل مهمه و افکاریکه در تعالی و ترقی مملکت خویش 
مد نظر داشته باشم، مواجهتاً بالمشاوره تصویب آراء تصفیه دهیم و بعد استصواب مجلس مذکور در 

ویه جرگه معرض اجرا گذاریم }موعد انعقاد این مجلس عالی را )باستثنای مواقع ضرورت( هیئت ل
بعد از دوره سه ساله تصویب نموده اند، مالحظه شود مذاکرات روز وداع رسمی ب. د{، چنانچه در 

بجالل آباد یک مجلس لویه جرگه را انعقاد نموده چون موقع انعقاد مجلس مذکور در ایام  ۱۳۰۱سنه 
مود از دیگر نقاط زمستان بود و احضاریت تمام وکال و نمایندگان ملت افغانستان اسباب زحمت مین

مملکت تنها بوکالی منتخبه موجوده شان که در مجلس شورای دولت شمولیت داشتند اکتفا کرده از 
اقوام سمت مشرقی که خیلی قریب و سهولت پذیر بود وکال و کالن شونده ها و سادات و علمای شانرا 

وره بود، مذاکره و فیصله جلب نموده بالمواجه او نها در امور مملکت و ترقیات ملت که الزم مشا
نمودیم. برای سالهای آینده بواسطه که انعقاد و مجلس لویه جرگه  سمت مشرقی در ایام سرما واقع 
شده بود و هم بایست این مجلس بزرگ در شهر کابل که نقطه وسطی و پایتخت مملکت افغانستان 

را کابل و موقع انعقاد آن امسال  است، انعقاد پذیرد، وقت و موضع آنرا تبدیل داده مرکز لویه جرگه
بماه ذی الحجه الحرام که هوای کابل مالیم و سازگار و وفور فواکه ]میوه جات[ و خوراکه باب 
میشود، قرار دادیم تا سادات وعلما و وکال و کالن شونده های ملت در محفل لویه جرگه بشهر کابل 

ای صادقه ام و ممکلت عزیز تان بهیئت و اثبات وجود نمایند و راجع بسعادت و ترقیات شما رعای
حیثیت عمومی در مجلس مذکور مذاکره و تظاهر افکار نموده مطالب عمده دولت و ملت را  چه در 
امور خارجیه و چه در امور داخلیه حل و فصل نمائیم و از خداوند توانا و قدیر در ترقی و تعالی 

 مملکت خود  استمداد و کمک بخواهیم.
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مکنونات قلبیه ام آگاهانیده برای عموم }حکام اعلی و نایب الحکومه ها و زمامداران  شما را ازین
محلی تان{ بفرمان جداگانه اشعار نمودم که از وکالی منتخبه آن سمت کشور که در عالقه ها و 
حکومتی ها و مرکز نائب الحکومه گی و حکومت های اعلی هستند، مناصفه را برای اجراآت 

موضع گذاشته مناصفه را با تعدادیکه بفرامین جداگانه بحکام خبر داده شده از سادات  کاریومیه همان
و علما و مشایخ و کالن شوندگان و نمایندگان و روسا از هر محل بقرار تقسیم بتقریب انعقاد مجلس 
لویه جرگه بمرکز )حکومتی اعلی و نائب الحکومه گی ها( طلب نموده بیک موعدیکه بموقع انعقاد 

جلس لویه جرگه بمرکز کابل رسیده بتوانند، روانه دار السلطنه نمایند و خرچ راه و خوراکه آنها تا م
رسیدن کابل از آنجا پرداخته در مرکز کابل از بدو ورود تا اختتام مجلس خرچ و خوراکه آنها را 

بهمین تاریخ منعقد و دولت تدارک و تهیه کرده  بآنها میپردازد و این مجلس )آتیاً( فقط در خود کابل و 
دائر گردیده بتعداد معینه از هر وال نفری بصورت وکالت و نمایندگی برای شمولیت ورزیدن لویه 
جرگه حاضر خواهند شد، و از خداوند تعالی امید قوی داریم که باین مجلس عالی بموافقت آرای وکال 

ات وطن مقدس ما حل و فصل گردیده و نمایندگان ملت نجیب افغانستان بسی مطالبات مهم دائر به ترقی
 صورت انصرام و اجرا پذیرد.

 موضع مهر منور شهریارغازی

 ]امیر امان هللا غازی[

 

 ش(۱۳۰۳)سواد فرمان لویه جرگه 

 .............]مقصد ولدیت است[ هی)القاب .......... )اسماء( ............ زادهء ل

اساس مدنیت و ترقی و تعالی  ق جل و تقدس شانه  چون حکمت بالغه حضرت حکیم علی االطال
بشریت را به اتحاد و اتفاق منوط نموده و برای متحد ساختن افراد متعدد و افکار متضدد، ابالغ احکام 

نیف احمدی )صلوة هللا و سالمه علیه( درین مآیه شریفه ) و شاورهم فی االمر( همه ما متابعان دین 
وما ینطق عن "دارین امر اکید میفرماید، حضرت پیغمبر خود را که [ ]رستگاریاح نجشاهراه فالح و 

 در شان اوست میفرماید که با امتان و پیروان خودت در همه کار ها مشوره نمای.  "الهوی

 "والتحیه علیه االف الثنا"لهذا این کمترین عبادهللا از بدو جلوس خود تتبع به پیروی سنت سنیه محمدیه 
زیز خود را به مشوره وضع نموده در پایتخت عالی بخت مملکت شاهانه خودم اساس سلطنت وطن ع

مامورین دولت  ۀعییتشکیل مجلس شورای دولت که مرکب از وکالی منتخبه شما ملت و اعضای طب
میشود و بعد االتفاق آراء در  ضنموده همه قوانین و نظامات مملکت داری در آنجا غور و خو ،است

ها تا عالقه داریها مجلس  ود. همچنان در مرکز های همه والیات و حکومتیمعرض اجرا آورده میش
ت آن مطابق احکامات الهی بواسطه آمشوره از اعضای منتخبه وکالی شما ملت دایر و همه اجرا

مامورین دولت باتفاق و مشوره وکالی منتخبه اجرا میشود. با وجود اینهمه مجالس مشوره که به 
چون حکومت را از ملت و ملت را از حکومت  ،استا ه مملکت شاهانه اجرپیروی سنت سنیه در هم

ً مساوی میدانم، اراده نمودم که  دانسته و ضرر وطن عزیز خود را بهمه ملت نجیب خود مشترکا
که مرکب باشد از علماء و سادات و مشایخ و خوانین و « لویه جرگه»مکرراً یک مجلس به اسم 

ه کابل انعقاد یافته در همه امورات مملکت داری و پیشنهادات ترقی و لسلطناوکالی همه اقوام بدار
تعالی و تنظیم نظامات و قوانین دولتی و تمام سیاسیات داخله و خارجه بحث و مذاکره نموده شود و 
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آنچه خیر و بهبود اداره حکومت و فوز و فالح اهالی ملت را باتفاق آراء مالحظه نمایم، متفقاً تنظیم و 
ون اول قرتا باشد که باتباع سنت  ئیم،ت آن عزم بالجزم نماآهللا در اجرا فاق آراء متوکالً علیبعد ات

ل شویم، چنانچه از فحوای اعالنات علیحده ئز و نائدین اسالم و ترقیات دینی و دنیوی خود ها را فا
 مستحضر خواهید بود.

در لویه جرگه  شمولیت شما را ،انندن حضور واالی ما چون شما را صادق و خیر خواه ملت میدآبنابر
ب ئیم که سفر خرچ شما را از آمدن الی کابل بواسطه حکام اعلی و نائالزم دانسته ابالغ میفرما
الحرام وارد کابل شده،  ةمیشود. بخاطر جمعی تمام الی روز هشتم ماه ذیحج الحکومه گی آنجا انتظام

نه خود ادا نموده در مجلس لویه جرگه شامل باشید. نماز عید سعید اضحی را با همه برادران دارالسلط
کابل البته مهمان اعلیحضرت ما خواهید بود و بعد از اختتام لویه جرگه خرچ سفریه  قفدر ایام تو

محل دستخط انجم نقط )ید.ئشما را وزارت داخلیه تادیه نموده مع الخیر در مساکن خود عودت مینما
 (همایونی

 اکتناه افغانخطبه اولی پادشاه دیانت 

 بروز عید قربان

نشهد   ط)سه مرتبه( الحمدهلل رب العلمین طوهلل الحمد طهللا اکبر طالاله االهللا و هللا اکبر  طهللا اکبر هللا اکبر
صلی هللا تعالی   طان ال اله اال هللا وحده ال شریک له و نشهد ان سیدنا و موالنا محمد عبده و رسوله 

 طه اجمعین علیه و علی اله و اصحاب

 برادران من! عزیزان من! نورچشمان من! -امابعد:

امروز خدای را شکر گذاریم که ما و شما را بدین مقدس اسالم مشرف ساخته، از پدر پدر بروی دنیا 
اوالد مسلمان آمده ایم و همیشه بدرگاه خالق بی نیاز خویش عرض و نیاز داریم که ما را بدین مبین 

دائم داشته باشد، بروز آخرت نیز ما را بشرف شفاعت )محمدی( افتخار بخشیده سید المرسلین قائم و 
 در زمره مسلمانهای نیکوکار مبعوث دارد.

امروز برای عالم اسالم یکروزی است بسیار مقدس که از برکت آن تمام گناهان و خطاهای را که 
بندگانی که خطا میکنند، یا بدان مرتکب شده باشیم در حج بیت هللا شریف بخشیده و معاف میگردد. 

ً امید و انتظار مغفرت پروردگار را دارند. ذات خداوندی نیز از ل طف و  گنهگار میشوند، عموما
مرحمت خویش بمحضی که بنده عاصی او بصدق دل بدامن خانه کعبه اش چنگ بزند، در همین روز 

است آن مسلمانانیکه درین  اقدس تمام گناهان ویرا معاف و می بخشد. چقدر نیک بخت و سعادتمند
روز بزیارت و لقای خانه خداوندی پذیرفته شده تمام گناهان شان معاف میشود، ازین سبب بلند ترین و 

 مقدس ترین ایام برای عالم اسالم همین روز فیروز است.

عالوه بر اینکه زیارت خانه )کعبه( موجب معافی حقیقی خطا و گناهان ماست، یک خدمت کالن 
را برای اتحاد و اتفاق عالم اسالم مینماید و آن اینست که در ضمن ادای حج و زیارت آن خانه دیگری 

مبارک با مسلمانان رنگارنگ عالم که ما آنها را ندیده ایم و کلمات و گزارشات شانرا نشنیده ایم، بر 
نگان دارند میخوریم و مالقات مینمائیم، حرف های شانرا گوش میکنیم و شکایتهای را که از بیگا

 استماع میورزیم، بمسرت عالم اسالم مسرور و بغم و اندوه شان غمگین میشویم. 
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اگر ما و شما بهمان نیت و مقصدیکه خداوند ما را امر و هدایت نموده بخانه کعبه مشرف شویم و آن 
دارند شکایت و بیدادیهای را که برادران اسالمی ما از دست اذیت ظالمان و بیگانه های دین خویش 

شنیده از حال همدیگر حقیقتاً مطلع و خبر دار شویم، گاهی عالم اسالم باینحال فالکت و مذلت امروزه 
 گرفتار و دچار نمیشد. 

جای شکر و امیدواری است آن عالم اسالمی را که دشمنان دیرنیه او پرچه پرچه کرده در میان 
 خویش تقسیم نموده خوردند، امروزه روز بیدار شده اند.

ای دشمنان اسالم بدانید و آگاه باشید که درینوقت حصه مهم عالم اسالم بیدار شده، مابقی آن نیز 
عنقریب بیدار شدنی است و بپاداش این خواری و زبونی که از دست شما بعالم اسالم رسیده، شما را 

ی عالم اسالم هم بپاداش اعمال تان خواهند رسانید. اگرچه شما در موقع غفلت و نادانی و بی اتفاق
خوب خوردید ما را، الکن واسطه و ذریعه این پستی و تنزل و خرابی تماماً از دست خود ماست که 

 اغراض پرستی و تن پروری و جدائی و نادانی خود ما،  شما را کامیاب داشته است.

 هر چه است از قامت ناساز بی اندام ماست!

یرا که نظر به نفوس آن قطعات عالم اسالم که پامال و اِلې دشمنان بر ما غلبه کرده نمیتوانستند ز
بیگاناگان شده تعداد دشمنان شان، صد یک، هزار یک کرور باشندگان خود آن مملکت نیست، پس چه 

 قسم غلبه کرده میتوانستند!!! 

معلوم است که نفاق و ضدیت شخصی و خرابی های در میانی خود ماست که بیگانه ها را مظفر می 
 سازد. 

ً مسلمان و پیرو پیغمبر و قرآن بوده  کار از اتحاد و اتفاق، دیانت و اسالمیت اگ ر مسلمانان حقیقتا
 بگیرند، ضرور بمقاصد خود کامیاب و در همه جا مظفر و منصور میباشند. 

عجب است که خداوند دشمنان مارا مظفر میسازد و دوستان خود را که بآنها وعده ظفر و منصوریت 
 ر نمیسازد. را نموده، مظف

 باز میگویم که این نیست، مگر نفاق خانگی و خرابی های اندرونی خود ما!

« ال اله االهلل محمد رسول هللا»ازین است که بحضور شما برادران خود عرض مینمایم، حینیکه بکلمه 
 چنگ انداخته ایم و دین مقدس اسالم را یک دین متین می انگاریم، در دنیا و آخرت پیروی او را
باعث نجات و رستگاری خود میدانیم، پس از برای خدا و رسول اتفاق کنید! و جاده نفاق را مپوئید 
]پوئیدن به معنی با شتاب به هرسو رفتن[، همه برادران مسلمان خود را مثل برادر عینی و خون 

 شریک خود پندارید. 

می آورد، خدا شناختن و در حقیقت چیزیکه اتفاق حقیقی را در میان یک مملکت اسالمی بوجود 
پیروی اوامر و هدایات خدا و رسول را نمودن است. وقتیکه یک مسلمان خدای خود را خوب بشناسد 
و به مسلمانی خود بدرستی پابند باشد، گاهی نخواهد شد که نفاق بکند یا حسد و کینه اختیار ورزد و یا 

وی عقیده دارد که این ذلت و خواری  خجالت و شرمسار گردد. چرا هر چیزیکه برای او پیش میشود،
یا خسارت در تجارت و معامالت من که بوقوع پیوسته از...  نفس و یا عدم کوشش من خود من 

 است. وقتیکه یک منفعت یا عزت را ببیند، میگوید که خدا بمن عطیه کرده است. 
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بیچاره باشند، امداد نمائیم و باید با برادران نادار و ناتوان خویش معاونت کنیم و با کسانیکه مریض و 
با برادران اسالمی خویش همدردی کنیم. امثال این رفتار و اعمال اسباب اتحاد و اتفاق را تولید 
میکند، وقتیکه ما اتفاق داشته باشیم، دست اذیت هیچ دشمن باالی ما دراز نمیشود و گاهی ازعظمت و 

 دشمن باالی ما حکمرانی کرده نمیتواند. هیبت خداوندی وبرکت تعمیل اقوال حضرت رسالتپناهی،

این بیانهای را که نمودم نه تنها نصیحت عاجزانۀ من است بلکه اوامر خداوندی و ارشادات نبوی 
 نیزهمچنین است. 

با اینکه در موضوع عید اضحی بار بار بحضور شما تفصیالت را عرض نموده ام و الحمدهلل شما هم 
( ۷۰ومات دارید، باز هم اینقدر عرض میکنم برای هر مسلمانیکه )از احکام مذهبی خود خوبتر معل

روپیه اضافه تر از احتیاجات اصلیه خویش داشته باشد، واجب است که یک گوسفند قربانی نماید. با 
اینکه درین امر دینی ما بسیار منافع و اسرار دینی و دنیوی موجود است، چون هوا گرم و فرصت کم 

 بیان نمایم برای شما تکلیف میشود.است اگر اندکی ازآن 

همه ما وشما میدانیم که قربانی کردن امر خدای ماست اگر خداوند سر ما را، جان ما را، مال ما را، 
اوالد های ما را و هر چیزیرا که داشته باشیم، بخواهد، ما جهت تعمیل ارشادش حاضریم. چون 

مستعد بقربانی باشند، باید به بسیار شوق و  قربانی عوض ذبح اوالد پنداشته میشود، پس اشخاصیکه
 ذوق او را بدست خویش و یا بدست وکیل خود ذبح نمایند.

 ان شأنئک هواالبتر(ط فصل لربک و انحر ط)انا اعطینک الکوثر

اِله  العالمینا ! بحرمت قرآن پاک و بحرمت حضرت )رسول هللا( مبارک و بحرمت کسانیکه به پیش تو 
ند، عالم اسالم را از نفاق و مغلوبیت نگهداری! علی الخصوص ملت افغانرا که عزت و آبروی دار

یک ملت شجاع، دالور، فاتح و مظفر است، سرفراز دین و دنیا داشته باشی و من عاجز بیچاره، 
خدمتگار عالم اسالم  و قوم خود را توفیق عطا کنی تا خدمتی بکنم که در دنیا و عقبی سبب نجات 

آخرت به بهترین جنت ها باشند و دولت علیه ترکیه، دولت ایران و اعراب و برادر  شان بوده و در
های مسلمان ما هندوستانیان و برادر های بخارائی و برادر های چینی ما و تمام مسلماهائیکه در هر 

 نقطه دنیا هستند بحفظ و حمایت خود نگهداری!

ما نظر لطف و مرحمت داشته باشی و بهمان هرچیزیکه میکنی خودت میکنی، باالی   !اله العالمینا
راهی که نجات ما را میدانی ما را ببری، و از دربار خالق بی نیاز خود عسکر افغانستان را به دین و 
دنیا کامیاب خواسته ام! الهی در هیچ وقت سر شان پیش دشمن خم نباشد و همیشه بیدار و فعال باشند 

و جان برای افغانستان خدمت میکنند، معزز دارین داشته باشی و و تمام مامورین و کسانیرا که از دل 
اشخاصیکه تنبلی میکنند آنها را هدایت بکنی و در راه نیک بیاوری، عبادهللا رحمکم هللا ان هللا یامر 

 وهلل الحمد. طهللا اکبر طال اله االهللا و هللا اکبر طهللا اکبر هللا اکبر بالعدل و االحسان...)اآلیه(

 

 اعلیحضرت غازی افغان بتقریب افتتاح لویه جرگه نطق

 بعد از نماز عید قربان در سالم خانه

اوالً بهمه شما برادران و مهمانان عزیز خویش تبریک عید را میگویم و آرزومندم که خداوند بسیار 
اینطور عید های خوب و با شرف را نه تنها برای شما بلکه به تمام قوم افغان عطا و احسان فرماید و 
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کار های خوب از دست شما سر بزند و چنان ترقیاتی را خداوند نصیب تان کند که هر روز برای 
 شما عید باشد. 

بعده ]بعداً[ برای شما مهمانهای عزیز خود خوش آمدید گفته، میگویم که پایتخت افغانستان خانه تمام 
 ملت افغان است همه شما بخانه خود تان خوش آمدید.

موضع تشریف آوری شما مهمانهای عزیزم که درینجا حضور دارید، چیزی عرض  میخواهم در
 نمایم:

خدایرا شاکرم که محض از کرم و الطاف خویش و برکت روحانیت )رسول هللا( درین دوره پنج ساله 
تا توانستیم شب و روز کوشش کردیم و در فراهم آوردن موجبات ترقی افغانستان کوتاهی ننموده ایم، 

ر از خدمت دین و خدمت وطن و حفظ ناموس و شرف افغانستان، دیگر مقصد و آرزوی چون غی
نداشتیم، بهمه خیاالت و مقاصد خویش کامیاب و بهر کاریکه اقدام ورزیدیم بکمال درستی او را انجام 

ئز داده ایم )هلل الحمد( که تا این زمان ما ملت افغان در تمام مطالب و مقاصد خود مان بخوبی تمام فا
 بوده درین عرصه پنج سال کامیابانه کار کردیم.

 عموم حضار: الحمد هلل! شکر شکر!

اکنون خواهشمندیم که یک دوره جدیدیرا شروع نمائیم که کارروائیها و اجراآت آن نسبت به پنجسال 
گذشته اسباب ترقی مملکت و وسیله آسایش و منفعت رعیت ما باشد و درچیزهائیکه ذریعه بهبودی و 

الی ملت پنداشته شوند، کوشش کنیم اگر چه یک لحظه از خدمت شما قوم نجیب خویش باز نمانده ام تع
و کفی باهلل شهیداً بهر صورتیکه توانستم سعی کردم و عرق ریزی نمودم که این ملت پس مانده خود 

ات ملت و را تا یک درجه علیا برسانم. الحمد هلل که از مراحم ایزدی به آرزو های که نسبت بترقی
مملکت خود بدل میپرورانیدم، موفق گشتیم و امروزه روز در تمام مقاصد و مطالب خویش کامیاب 
هستیم و بکمال افتخار میگویم که امروز ملت ما سر فراز ترین ملتهای روی دنیاست! کف زدنهای 

 شادمانی! 

اء و فضال و اعزه ملتم استفاده لهذا درین دوره تازه خواستم تا از اتفاق آراء و افکار شما وکالء، علم
نموده اساس مجدده حکومت را بفکر های متین شما تاسیس کرده ترقیهای فوق العاده و بهبودیهای بی 

 اندازه را برای ملت و مملکت خویش فراهم آوریم. 

مقصدیرا که از شمولیت شما در لویه جرگه در نظر دارم، این است که شما نسبت به این خادم ملت و 
ضای منتخبه مجلس عمومی شورای دولت از عادات و اطوار و افکار و اجراآت و ضروریات و اع

احتیاجات ملت چنان اطالعات و معلوماتی را بدست دارید که ما و آنها نداریم. اگر چه ما هم تا یک 
درجه اجمالی از احوال ملت و مملکت واقفیم، اما آنطوریکه شما واقفید کلی و معلومات تفصیلی 
دارید، ما نداریم. چنانچه یک تولی مشر نسبت به کندکمشر معلومات زیاد به تولی خود دارد و 

 همچنین کندک مشر تا درجه معلومات از کندک خود دارد که غند مشر ندارد. 

چیزیرا که درین روز افتتاح بشما معروض میدارم و شما را بطور یادداشت میگویم، همین است آنچه 
هبودی ملت و ترقی مملکت تان بهم میرسد محضاً برای خدا بگوئید و بغیر از اظهار بفکر شما برای ب

افکار حقیقی خویش لحاظ و خاطرداری هیچ یکی را نکنید که فالن کس اینطور گفته من هم باید چنین 
گویم، نی!هر کدام تان خود ها را وکیل قوم و کفیل مهمات عموم پنداشته فقط رضای ایزدی و رفاه و 

ایش عمومی را مد نظر گرفته آنچه بفکر تان برسد، حقانه بگوئید، زیرا که اگر قوم ما به آسایش آس
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بلی! اگر خدا « چه خانې په یارانې»باشد خود ما نیز آسوده حالیم، چنانچه افغانان در َمثل میگویند! 
ن هستیم. بنابرین ناخواسته قوم ما غریب، بیکار، بی علم، پریشان و ناتوان باشد ضرور ما هم پریشا
 محض استرضای خداوند آنچه درآن فائده عموم باشد، آزادانه در مجلس بیان نمائید.

این خادم ملت از اول جلوس بر تخت سلطنت تا حال خیر و بهبود عموم ملت افغانستان را یکسان زیر 
صد خواستم که نظر گرفته هیچگاه بدون صالح و مشوره کاریرا ننموده ام و شما را هم محض بدین مق

 صرف جهت مزید منفعت و آسودگی عموم ملت افغانستان با شما مشوره کنم. 

اقوام دانستۀ ما خوب میدانند که این کار ها و خدمتهای را که ما میکنیم، تماماً برای منافع و رفاهیت 
یج و عموم سکنه افغانستان است، الکن بعضی از اشخاص که تا حال فکر شان چندان بلند نشده نتا

ثمره این افکار و خیاالت ما و شما را بخوبی احساس و درک کرده نمیتوانند، بازهم ما خود داری 
نموده فقط بغرض حصول رضای خدای خود و منفعت قوم و سر سبزی مملکت خویش کوشش ها 

 میکنیم، مشوره ها می نمائیم تا ملت خود را بدرجه های بسیار عالی برسانیم.

نمیخورد، اما بهر طوریکه ممکن باشد او را دوا میخورانند. یک پسر خورد بلی! یک مریض دوا 
برضای خویش هر گز مکتب نمیرود، مگر پدرش او را برفتن مدرسه مجبور میسازد. اگرچه پسر در 
آوان نادانی ازین اوضاع پدر خود میرنجد، اما چون فائده او در آتیه بدو عائد است در حق پدر خود 

 . دعا گوئی میکند

باید علماء فضال، سادات، مشایخ، روسا، دانشمندان و پادشاهان کسانی را که از حقایق اطالع ندارند و 
ً بفهمانند و در زیادت جذبات و  خیر و شر خود ها را بطوریکه الزم است بخوبی نمیدانند، نصیحتا

مت مقدس تکلیفی زنده نمودن حسیات آنها کوشش ورزند. اگر چه فی الحال برایش در انجام این خد
عاید خواهد شد الکن زمانیکه مردم به حقایق و مفاد خویش دانسته شدند، خاکش را توتیای چشم خود 

 مینمایند. 

باین سبب برای آسایش ملت خود هر چیزیرا که شما علماء و دانشمندان بگوئید و هر خیر و منفعتی 
شما که به امر خداوند امروز پادشاه شما را که شما الزم میدانید، بیان کنید تا من عاجز خدمتگار 

هستم، بجا بیاورم تا درین دورۀ جدید بهترین اصول و طرزی را که برای خیر و آسایش عموم ملت 
 باشد بسازیم و بروی کار بیاوریم. 

در خاتمه کافه ملت افغانستان را مظفر و کامیاب و بهترین سکنه تمام ک ره دنیا از خدای خود  خواسته 
 دای ما قادر است که ملت ما را بهترین و کامیاب ترین ملل روی دنیا بگرداند. ام. خ

اگر چه این سخن را شنیده بعضی خواهند گفت چطور میتواند شد که این ملت پس مانده افضل و اعلی 
تمام ملل دنیا شود، الکن آنها عالقمندی مرا با ملتم بطوریکه دارم نخواهند دانست که از فرط عشق و 

بت خود برای آنها تمام خوبی ها و ترقیها را که در دنیاست، خواهانم و عقیده دارم که خداوند مح
 مهربان است و ضرور این عرض و التجای ما را قبول کردنی است. ]پایان خطابه اعلیحضرت[

 ]خطاب به حضار[ :ـ اعلیحضرت غازي

مه تان احوال پرسی و عید مبارکی نمایم زیاده تر شما را تکلیف نمیدهم و نه امروز میتوانم که با ه
زیرا الحمد هلل بسیار هستید و از خداوند شما را بسیار تر میخواهم. پس فردا عموم شما را بترتیب 
ً میخواهم که مالقات و معانقه و مصافحه کنم، بعد ازآن بیک  ً شخصا والیات و حکومتی ها شخصا
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دعا میکنم کسانیکه برای عالم اسالم خدمت  تاریخ متبرک چیزیکه مقصد است، شروع خواهد شد.
میکنند، آنها را برفاهیت داشته باشی! الهی دشمنان اسالم را بقهر و غضب خود گرفتار کنی و بدست 
خود ما دشمنان و اعدای دین ما را هالک بگردانی و از خدای خود این طور رجا دارم که این قسم 

 ی تمام عالم اسالم خصوصاً از افغانستان باشد.کار از دست من سر بزند که درآن خیر و خوب

 خطبه اولی

نشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شریک له و نشهد ان سیدنا و موالنا محمد عبده و   طالحمدهلل رب العلمین
 طصلی هللا تعالی علیه و علی اله و اصحابه اجمعین   طرسوله 

 اما بعد:ـ ای برادران وعزیزانم!

که پیغمبر آخر زمان و  اذاریم که ما را در دین اسالم حیات داشته و باز پیغمبر مشکر گرا خدای 
 شفاعت گر همه عاصیان است، میباشد. 

سته مطابق یرفتن آن بدست خود ماست، زیرا که اگر ما افعال شا ،اگر ما بخواهیم که در جنت برویم
د، چرا جنت از مسلمانان است، شریعت )احمدیه( نمودیم، در آخرت به بهترین جنت ها خواهیم بو

 ن حق ندارد. آکسی دیگر بغیر از اسالم در

همه تان میدانید که نماز از طرف خالق ما باالی ما فرض گردیده اگر ما این امر خدای خود را که 
ض شمرده میشود، بجا بیاریم در آخرت و دنیا با عزت با شرف خواهیم بود. یاول ترین و اهمترین فرا

پابند باشید،  ،بر نماز های خود قرار احکام خداوندی بکمال جدت و پافشاری تا بتوانیدعرض میکنم 
 نماز خواهد بود. ،چرا اول چیزیکه خداوند در روز آخرت از ما میپرسد

 روز محشر که جان گداز بود
 اولین پرسش از نماز بود

م خداوندی و ایجابات شریعت در نماز خود سست نباشید. امید میکنم که در تمام احکا ،ین سببابنابر
حتی اگر شما فقط بنماز خود  پابند بوده او را همیشه در  .احمدی همه شما فعال و بیدار و جدی باشید

 نه در دنیا و نه در آخرت پیش کسی خجالت خواهید کشید.  ،وقت بخوانید پنج

میکنم که از دربار خالق خود  اگر کسی تا حال بنماز خود پابندی نداشته باشد و یا بترتیب نخوانده امید
 شود. چون خدای ما مهربان است امید]خواهان توبه[ ب ئمعافی گذشته را خواسته بصدق دل ازان تا

نصوحا( اگر از دل و جان صاحب حسرت و خجالت و امیدوار مغفرت  که قرار آیه )توبو الی هللا توبة
آینده تا بتوانید در پابندی نماز خویش زیاده تر بر گناهان ما قلم عفو کشیده میشود و در  ،خداوند باشیم

کوشش ورزید، اگر شما حقیقتاً خواهان ترقی و برتری باشید پس در تعلیم و تعلم آموختن علوم و فنون 
زیاده بر زیاده بکوشید. امروز که ما شما علماء و فضال را بنظر عزت و احترام مینگریم، تماماً از 

 بیش در تحصیل آن بکوشید.باید بیش از  ،برکت علم است

علم یواسطۀ ی خداوندی را داشته باشد، برزوی خشنودی و رضای الهی و شناسائهر کسیکه خیال و آ
بینید و خجالت نمیکشید  بر مقصد خود کامیاب نخواهد شد. گویا نجات آخرت ما علم است. آیا نمی

ل هستند بر ما فخر ها ن اشخاصیکه نسبت به ما و شما عالم و صاحب کمال و عزت و اجالازآ
 میکنند. 
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حقیقتاً برای شان نظر بدین ایجابات محیرالعقول که به آسمان و زیر بحر میروند و مسافت بسیار بعید 
طی میکنند ماشینها، توپها، تفنگها، صنعتها، حرفتها و غیره ]باسرعت[ زمین را بکمال مسارعت 

باین  .، میزیبد که بر ما تنبلها فخر کننداختراعات عجیب و غریب را در معرض اجراء می آورند
لحاظ باید تا جان داریم در پی بدست آوردن همچه یک نعمت عظمی که این ترقیات را موجب است از 

 یکه میتوانیم علم بیاموزیم، علم است که خداوند را بما می شناساند. ئدل و جان کوشیده تا جا

، وطن و مملکت میسازد. علم است که نه تنها علم است که ما را موفق بحافظت اسالم و شریعت
]دشمنان[ عزت و حرمت اسالمی ما را ادامه بلکه ما را برای  مدافعه دشمنان و تعرض بر اعدای 

 مان مقتدر میدارد. 

علم است که نسبت بدان پیغمبر ما میفرماید، علم گم کرده مسلمانان است باید که در پی تحصیل آن 
 ید. بکوش ،یکه باشدئبهر جا

دین ما گاهی بما اینچنین تعلیم نمیدهد که عالوه بر علوم ا خروی در مفاد دنیوی خود نکوشیم. دین ما 
ابداً اجازه نمیدهد که قوت و آالت قاتله دست دشمنان ما بوده آنها را بر علیه ما استعمال کرده و ما 

 ن محروم باشیم. آاز

خوار خواهد بود. از برای خدا علم بیاموزید تا خدا را شخصیکه علم ندارد گویا در دین و دنیا ذلیل و 
 بخوبی بشناسید چرا که )بی علم نتوان خدا را شناخت(. 

حکومت شما و من عاجز کوشش ها کردیم و مکتب ها از برای تحصیل علم جهت اوالد های شما 
 ورزید.  و در اخذ تعلیم تنبلی می مائیدملت تشکیل دادیم پس جرا کاهلی مین

و خصومتی را که دشمن های شما در دلهای تان می اندازد که در مکاتب شما علم دنیا جاریست،  عناد
ید و خوب میدانید که فقط علم دنیا بمدارس ا کامالً غلط است )الحمد هلل( همه شما عاقل و صاحب فهم

خوبی و درستی  د اسالمیه در آنها بکمالئرویه و عقاخل ا  ئما جریان ندارد بلکه تعلیمات دینیه و مسا
ر مکاتب ما نسبت بطبقه ئیه سائتعلیم داده میشود، چنانچه حاال معلومات دینیه عموم طلبه صنف ابتدا

جهت  عامه بعضی علمای عصر حاضره کمتر نخواهد بود و ما علوم ا خرویه و فنون دنیویه را ازین
و دشمنهای ما فقط در دنیا و یکجا در مکاتب خویش جاری داشته ایم که ما در دین و دنیا کار داریم 

 د. ناز آخرت محروم و بی نصیب ا

 ،است ]کوتاه[امروز دشمنهای ما به آسمان و بزیر زمین که فکر و خیال از دیدن و شنیدن آن مقصر
پرواز و رفتار دارند. بدا بر حال فالکت ما اسالم در ک نج گ م نامی و بدنامی خزیده بر خالف فرموده 

که )و اعدولهم ما اسطعتم من قوة و من رباط الخیل...االیه(، دست دشمن های خود خدا و پیغمبر خود 
 یم. مائرا بر سر خود دراز مین

محض جهت حفاظت دین مقدس اسالمی و ترویج شریعت غرای نبوی و اعالی کلمته هللا بر همه ما 
باشیم، تا آن چیزیرا که  ضرور و الزم است که علوم دینیه را بیشتر خوانده علم دنیا را هم یاد داشته

نگ آریم و آن چیست، توپ، تفنگ، چبواسطه اش دشمن خود را مغلوب و مفتوح سازیم نیز ب
 کارطوس، باروت و دیگر آالت جارحه. 

آیا دشمن  ،اگر خود ما چنین اشیای قاتله را نداشته باشیم و بر ساختن و پیدا نمودن  آن مقتدر نباشیم
کارطوس خوب خواهند داد که بواسطه آن  خود شان از دست ما خراب و های ما برایما توپ اعلی و 
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ابتر شوند؟ نی! گاهی بما نمیدهند بلکه خود ما را هدف اسلحه آتشین خود نموده هستی و زندگانی ما 
را بخاک برابر مینمایند. اگر چه حافظ دین اسالم خود خداوند است باز اگر ما و شما فعالیت و جدیت 

]فریب[ خالی از فایده نیست، با اینهم خدا را شکر میگویم آن عالم اسالم را که همیشه  را بکار بریم
)الحمد هلل( فی الحال  ،پرورانیدند کفار خورده بودند و خیال پریشانی و تباهی شانرا همواره بدل می

 بیدار شده متحداً بشاهراه ترقی خود ها پویانند و دشمن و دوست خود را بخوبی می شناسند.

در حقیقت جمیع علوم و فنون که امروز بنظر ما میخورد و دشمنان ما را برایجادات  غریب و  
عجیب موفق ساخته همه از عالم اسالم بود، چه شد که اسالم  به عیش و ساعت تیری، نفاق خانگی، 

شه در استراحت و تنبلی گرفتار شده آن میراث خود را واگذار شدند. آن دشمنهای عالم اسالم که همی
از دست غفلت خود ما اسالمیان سلطه و اقتدار پیدا  ،صدد همین امر بودند تا به علیه ما کامیاب گردند

 کردند.

ین مقدس خیر گذشته گذشت و آینده باید از مکر و خدعه دشمن هوشیار باشیم با اینکه حافظ و ناصر د
آن عزت و شوکتی را که خداوند بما ا هم باید ما و شما بیشتر بکوشیم تا نبوی خود پروردگار است، ب

تا مسلمانان آینده بگویند که ترقی اسالم  آید مسلمانان وعده فرموده از دست ما و شما در معرض وجود
ئ و ترویج دین مبین سید االنام در عصر من عاجز باتفاق، اتحاد و جان فشانی علماء، فضال و روسا

ا یک نام نیک و نشان خوبی ازین سلطنت و ملت ید در معرض وجود آمده است تئاین زمان که شما
شما وکالء و فضالی  ،حاضره ما در صفحه روزگار بطور یادگار باقیماند، بنابرین من خادم اسالم

ملت را خواستم تا کوشش کنید، عموم افراد ملت را بطرف علوم و فنون میالن بدهید تا آن چیز هایرا 
اوشان پس بگیریم. فعال، بیدار، شجاع، صاحب عدل و  از ،که دشمنهای ما از ما غضب کرده اند

 و جالل از دست رفته خویش مجدداً بشویم.  هانصاف و مالک جا

فرزند خویش در خانه تعلیم دهد یا معلمی را  یک شخص نمیتواند که همه علوم را برای یک
ً برای وی تخصیص کند، ازینرو حکومت شما برای تان مدارس متعددی طرح اف گند و مخصوصا

ن جریان داده، مصارفات علوم دینیه و فنون دنیویه را درآ را در آنها مستخدم نموده و معلمین مزیدی
خدا  ن تعلیم دهید. از برایبکمال اطیمنان فرزندان خود را درآو پول آنرا دولت متعهد گشته تا شما 

و دلسوزی حکومت  اوالد های خود را چرا در مکاتب داخل نمیکنید و در مقابل اینهمه زحمات
خویش، شما چرا تنبلی و کاهلی نموده بر حیات و زندگانی آینده پسران خویش حسرت نمیخورید و 

خود را بدست  ،دلسوزی نمیکنید که بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. )وهللا( اگر شما بمکاتب نرفتید
 ید. ئخود خراب مینما

در تحصیل علوم و فنون و چه در امورات دینی و را که خداوند ما بر ما میفرماید چه  هر امری
ً برای فا ده خود ماست. خداوند تعالی بروزه و نماز ما احتیاج ندارد و نه عظمت و ئدنیوی تماما

جبروت او از عصیان و نافرمانی ما کم میگردد، فقط هر چه میکنیم و هر اوامرش را که تعمیل 
ده اش برای خود ما و شما است. ئیم و یا روزه میگیریم فایم برای خود میکنیم. اگر نماز میخوانئمینما

باید در ارشادات الهی یک جدت و فعالیت فوق العاده را بکار برده گاهی از احکام خداوندی و از 
اوامر حضرت نبوی انحراف نورزیم و دشمن خود را بر خود غالب و فاتح نگردانیم. الزم است که 

قطره آخرین خون خود در راه عالم اسالم ]ریختاندن[ تا ریزانیدن اسالم کوشش کنیم و  یدر راه ترق
حاضر باشیم و روی خود را از دشمنان اسالم نگردانیم و سر خود را پیش اعدای مسلمانان خم نکنیم. 
پیغمبر ما میتوانست که به بسیار سهولت و آسانی بیک اشاره تمام عالم کفر را مسلمان ساخته دین 
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اما باین لحاظ درین موضوع  .و روشن میساخت، چراغ کفر را خاموش میگردانیدمبین خود را منور 
از روحانیت، عصمت و عظمت خود کار نگرفت و هر چه کرد بزور شمشیر و سعی و کوشش خود 
در ترویج دین اسالم کوشید تا تعلیم جدت و فعالیت و مقاومت را به امت خویش آموختانده آنها را 

 شویق ننمودند. بعیش پرستی و تنبلی ت

اگر چه امیدواریم، وعده که خالق بی نیاز ما با ما کرده در آخرت در جنت خواهیم بود و بقدر گناه و 
نافرمانی که از اوامرش کرده باشیم در دوزخ خواهیم سوخت اما در خاتمه اطمینان  داریم که در 

اعت پیغمبر خود از تمام جنت میرویم، الکن از لطف خداوندی آرزو داریم که در روز محشر بشف
 و در بهترین جنتها برویم. گناهان مغفور

عرض آخرین من چنین است که ما و شما باید کوشش کنیم و جان خود را فدای دین سازیم، خونهای 
را که دشمنان از ما سلب نموده اند به فدا کردن سر خود از  خود را در راه او بریزانیم تا آن چیزهای

گاهی در راه خدمت  ،. مسلمانی که صادق و در اسالمیت خویش محکم و پابند باشداو شان باز گیریم
ی توپ و تفنگ باشد زیرا میداند که ااسالم تنبلی و کاهلی نمیکند، اگرچه بداند که در میان باران گله ه

بی اجل مرگ نیست. )وهللا( اگر خودم در میان آتش تفنگ باشم، گاهی خوف و هراس را به دل خود 
د نخواهد شد، ینمیدهم. میدانم تا زمانیکه اجلم نرسیده باشد یکقدری برایم ضرر و نقصانی عا جا

 چنانچه آیه شریفه مبارکه است که )اذاجاء اجلم الخ(

یم تا در مقاصد دین و دنیوی خود ها کامیاب باشیم. ما ئید که کوشش کنیم و سعی نمائای برادران بیا
بغیر اسالم دیگران بکار دنیا  .خود یمیکنیم و هم برای دنیامسلمانها هم برای آخرت خود کار

هللا تعالی از آخرت بی نصیب شان کرده و هر ترقی و بهبودی که است فقط در دنیا ،مشغولیت داشته 
دیده سینه خود را چاک کرده میگویم از برای خدا ای عالم گربرای شان داده است. وهللا جگرم کباب 

که به کنج کسالت خموده اید، آن  غفلت غنوده و چه پیش آمد شما را بخواب هاسالم چه شد شما را ک
عالم اسالم چه شد که همیشه دشمن خود را مغلوب میساخت؟ آن عالم اسالم کجا شد که ممالک اعداء 
خود را بزور سوته مفتوح میگردانید؟ که امروز نسبت بعالم اسالم یک بیوه زن شرف و عزت دارد؟ 

ات عبرات از چشم نرگس وش شاهانه ترشح نموده گ ل عارضش را آبیاری مینمود( از )درینموقع قطر
اق و اتحاد را با یکدیگر بدهید که دشمنان تان در پی انهدام و خرابی فبرای خدا و رسول خدا! دست ات
م ید تا به پیش خدای خود عرض کنیم، ای خدا! تو دیده بودی آن اسالئشما همیشه جاهدانه میکوشند. بیا

ی زیبای اسالمیت را بر دوش همت خود بر روی ارا که در اوج ترقی و تعالی عروج داشت و لو
عالم بر افراشت و دشمنان خود را از هیبت وسطوت اسالمی در لرزه می انداخت، از برکت  

را  تروحانیت حضرت رسول مقبولت مجدداً باز آن اتحاد و اتفاق، فعالیت و شجاعت، هیبت و سطو
ین باز ماندگان بیچاره اسالمی عطا و مرحمت و کرامت فرما، مخصوص قوم افغان را در نصیب ا

 دین و دنیا س رخرو و کامیاب گردان ـ اللهمه ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی االخرة حسنة االیه.

 بعد خطبه ثانی:

ً برای قوم افغان ترقیهای! ینامله العالا   دانی نصیب بگردانی. را که تو می برای عالم اسالم خصوصا

بحضوربرادران خود عرض میکنم که بیدار شوید اگر چه الحمد هلل این جوش و خروش را که در بین 

 امید وار میشوم که بیدار خواهند بود.  ،عالم اسالم میبینم

کسیکه بی نصیب از حضورت  ،گشتهباز نخدایا به دربار تو امیدواریم که کسی از بارگاهت بی نیاز 

رو و با عزت بداری، دعا میکنیم  شیطان است، ما را در آخرت پیش خودت و آنحضرت سرخیده دگر
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که برادر های تُرکی و دولت ایران، ترکستانیها، هندیها، مسلمانان چینائی و عموم ملت اسالمیه را که 

در دین و دنیا با عزت و با شرف و نیکنام بداری. الهی بحرمت حضرت  ،در هر نقطه دنیا باشند

، علی الخصوص قوم افغان را ]بیرون کنید[ رسولت عالم اسالم را ازین حال فالکت و پریشانی بکشی

و من عاجز را که خدمتگار دین مبین سید المرسلین میباشم توفیق خدمت عطا کنی، تا در راه اسالم یک 

باشی و سرش را خدمت شایان تقدیر ابراز نمائیم و عسکر افغانستان را همیشه مظفر و کامیاب داشته 

نی و همیشه نوک برچه  شانرا بنوک چشم دشمنان الله سان بداری. بارک هللا لنا و اپیش دشمن خم نگرد

 .لکم الخ

 ش ۱۳۰۳سرطان  ۲۸نطق اعلیحضرت غازی قبل از آغاز لویه جرگه بروز شنبه 

از همه چیز مکرراً  بنام خدای خود این مجلس عالی را آغاز میکنم. پیشتر  طبسم هللا الرحمن الرحیم 

 .شما را در پایتخت مملکت عزیز تان خوش آمدید تقدیم مینمایم

در مباحثات این مجلس همه شما حقوق دارید و هر چه که بفکر شما درست و سودمند و مفید پنداشته 

ی أید. اگر رئی حقانه خویش هیچ کوتاهی ننماأید و در اظهار رئشود، آنرا بی کم و کاست آزادانه بگو

همانا که مقبول میگردد و اگر یک رای خراب و مسله ناصواب  ،شما خوب و افکار تان معقول باشد

 ول نخواهید بود، فقط منظور نخواهد گشت. ئدر اظهار آن شما مس ،باشد

ل داخلی و ئگه در ترقیات مادی و معنوی و مسااشخاص فهمیده و دانسته ما بخوبی میدانند که بدین جر

بعمل می آید و بعضی  ،افغانستان ابحاثی که مفید حال ملت و مملکت و دولت باشد خارجی و اقتصادی

از ذوات محترم چنان دارند که مقصد از اجتماع اینقدر اشخاص معزز و جماعتهای بزرگ از اطراف 

و والیات، حکومتیها و پایتخت افغانستان از چه است؟ آیا کدام مشکلی عظیمی بحکومت ما الحق شده 

 مورد ازین حضرات مدعوین امداد میخواهد و یا با او شان دران موضوع مذاکره مینماید؟  که دران

عرض مینمایم که هلل الحمد امروز تمام کار های شما بکام شماست و هیچگونه پریشانی و آنچه که مردم 

 موجب انعقاد این مجلس نگردیده است.  ،بخیال دارند

ای بهبودی مملکت و رفاه ملت و مفاد دولت بهمراه شما فقط امروز این خادم دین و ملت محض بر

چرا که حیات شما، عزت شما، شرف شما درین مملکت است. چیزیکه درین موضوع  ،مشوره مینماید

بفکر های تان برسد اظهارات او را آزادانه نمائید زیرا در نیکنامی و بد نامی، عزت و مذلت افغانستان 

 م.همه ما و شما با هم شرکت داری

را بدون مشوره شما در  اگرچه از اول جلوس خویش این خادم اسالمیان الی االن هیچ کار و امری 

ت و آمعرض اجراء نگذارده ام و با وکال و اعضا و رئیس شورای دولت و هئیت وزراء در همه اجرا

ت و مقاصد  احکامات خویش استشاره و صوابدید خواسته ام و از افکار عالی آنها به بسیاری از ترقیا

باز هم چون در افغانستان اساس وکالت و نمایندگی تا بدین درجه مستحکم و  ،خویش نائل گردیده ایم

هایرا که برای حکومت از طرف ملت  مضبوط نگردیده است که وکالی محترم آن افکار و بهبودی

 فوراً آنرا بملت و قوم خویش معلومات و اطالعات بدهند.  ،خود مشوره میدهند

ه و عزخ کرام، فضالی عظام، خوانین، ایابرین خواستم که از علمای مکرم، سادات معظم، مشابن

ها و اطراف افغانستان بعد از اجتماع شان بمرکز حکومت و آرائی را  اشراف تمام والیات، حکومتی

 نسبت بدین مقاصد عالیه اخذ نمائیم. 
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( ساله ابتدائی ممالک ۵اهی این دوره )حانیت ذات رسالت پنوباز میگویم که از لطف خداوندی و ر

افغانی بکمال خوبی و کامیابی انجام یافته در آینده نیز امیدی می پرورانیم که از حسن افکار و آراء شما 

 ملت بترقیات فوق العاده دیگر نائل گردیم. 

ذل  مقدرت اگر شما هئیت لویه جرگه درین مسائل مبحوثه آزادانه رای ندهید و در مفاد ملت و دولت ب

همانا که بنزد خدا و رسول و من عاجز که اولواالمر شما و عموم ملت که شما نمایندگان  ،نورزید

 ول و جوابده خواهید بود. ئحقیقی آنها میباشید، مس

از برای خدا بکوشید و بیدار باشید و دقیقه از دقایق خیر خواهی و خیر اندیشی ملت و مملکت و 

 !گذار نشوید که بد نام دنیا و آخرت خواهید بود. باید که محض بلی! بلیحکومت متبوعه تانرا فرو 

بلکه هر آن چیزی را که نسبت بترقیات ملت  و مملکت  ،نگوئید و نه فقط بکلمات نافیه طرفداری کنید

 خویش بفکر دارید آزادانه و حقانه به آواز صاف و بلند بیان نمائید. 

دارم که احدی از شما وکالء و حضار مجلس به اندازه من خیر خواه  اگر چه خوبتر میدانم و کامالً یقین

یش عموم ملت هستم و برای برتری و تعالی چرا که من طرفدار آسا، و خیر اندیش ملت نخواهید بود

عموم ملت و تبعه افغانستان بذل مساعی میورزم و خواهان ترقیات و آسوده حالی شخصی خود ابداً 

! شنیدن میخواستم و طرفدار ترقیات شخصی می بودم نعوذ باهلل خود سرانه، نمیباشم. اگر بلی! بلی

 جابرانه کار میکردم. 

نی! میخواهم هر کاریرا که بکنم بمشوره ملت باشد و خواهش ندارم که هیچ اساسی بر خالف شریعت 

یعت و این است که بر طبق شر ج باشد، بلکه همواره نقطه نظرمیغرای احمدی در ممالک افغانی را

شات اصول اسالمیت کار نمایم. اما اینقدر عرض میکنم باندازه که شریعت اختیار را به پادشاه یفرما

داده من هم خود را تا بهمان اندازه صاحب اختیار می انگارم نه علماء را چنانچه دیروز در مسجد 

واهد بود و خود را جامع امانیه پغمان در ضمن موعظه یک مال صاحب گفت، البته درینجا هم حاضر خ

میشناسد که شریعت بعلماء سپرده شده است و بمال ها کامالً تعلق دارد ـ نی! شریعت مال خداست )انا 

 .( البته علماء بیان کننده و روشنی دهنده آن استطزلنا الزکرو انا له لحافظون ن

یگذاریم کامالً باید مطابق چون امروز اولین روز بود اینقدر توضیحات دادم تا بدانید اساسی را که ما م

، اکتفاء خواهم «بنام خدای خود آغاز میکنم»شریعت اسالمی باشد، آینده در آغاز مجلس فقط بگفتن 

له که باشد بران بحث رانده خواهد شد. الیوم فقط بر مسائل خارجیه خویش بحث ئکرد. بعد هر مس

چرا میدانید اول باید مناسبات خارج ما  بمذاکرات و مباحثات داخلیه خواهیم پرداخت. اً مینمائیم بعد

مضبوط و خوب باشد، داخله بدست خود ماست، هر قسم که بکنیم میتوانیم کرد }ذات ستوده صفات 

ل جلوس خویش استحصال استقالل و ارتباط مناسبات خارجیه را یاعلیحضرت غازی ما چنانچه در اوا

را بر سر سعادت افسر خویش گذاشته بودند، اوالً در زیر نظر گرفته و بشرط حصول آن تاج سلطنت 

خارجیه را تحت مذاکرات  لیهمچنان درین ابتداء دوره دویمین نیز از همان نقطه نظر اولین تصفیه مسا

س صاحب شورای دولت بر پا ایستاده خطابه ذیل را ئیذات همایونی ر]نطق[ بعد از منطوقه ند{آورده ا

 .ایراد نمودند

 معاهده افغانیه با ترکیه

نیز مانند دیگر  ،رات لویه جرگه را که در عهد نامه ترکیه نموده اندبایست که ما صورت مذاک می}

مذاکراتیکه در معاهدات دیگر بعمل آمده است، نمی نوشتیم اما از آنجا که پیشتر درین معاهده مورد 
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له خالفت و ادامه روابط و عدم قیام مناسبات ترکیه و افغانیه بوده است که با همچه ئمباحثه و مذاکره مس

ل تمام اسالم عالقمندی دارند. ازین جهت ما بتذکر تمام گذارشات و مباحثات آن بذل مقدرات مسائ

 . ]یعنی برهان الدین کشککی[{یم. ب. دئمینما

ذات جهانبانی نسبت بدین معاهده فرمودند که سفارت سیار ما بعد از عقد معاهده انگلستان و افغانستان 

انیه موفقیت حاصل نموده است. این معاهده نظر بتمام معاهدات بانعقاد عهد نامه متحدانه با دولت عثم

افغانستان یک معاهده با شان و شرف بوده، دو کتله عظیم الشان اسالمیان از روی آن با هم در غم و 

 ....شادی متفق و متحد شده بودند. 

فیر ترکیه در بعد از اختتام عهد نامه و تشریحات مکتوب آقای فخری پادشاه س مولوی صاحب کامه:

افغانستان، جناب مولوی صاحب کامه برپا خواسته عرض نمود که این معاهده نهایت با شرف و سراپا 

له خالفت که خود ترکیه ئن مراعات اصول مقدسه اسالمیه به مقررات اخوت مرعی میباشد، تنها مسآدر

له ئبحث ولی تنها این مس له ایست قابلئدرین معاهده امریست اهم و مس ،موجب الغای آن گردیده است

ن حق اظهار آراء و افکار شانرا دارند، تنها افغانستان حل و آمهتتم بالشان را که تمام عالم اسالم در

له خالفت از هند و سند، مصر و الجزائر، تونس و مراکش، ئفصل نموده نمیتواند. باید برای تصفیه مس

یز علمای جید با افغانستان مدعو شوند و یا علمای عرب و شامات و عراق و دیگر نقاط الزمه اسالمیه ن

له مهمه را ئرفته تا با آراء متفقه این مس ،افغانستان بهر موضعیکه علمای جهان آنرا تخصیص فرمایند

 .فیصله نمایند

ازین مفکوره مولوی صاحب اظهار بشاشت و ُخرمی کنان فرمودند:ـ به اندازه افکار من  اعلیحضرت:

مسله بیان نمایم همانا سامعین  نمن خیاالتم را در خاتمه مبحث دریتحاد دارد که اگر و حضرت موالنا ا

خواهند کرد که ضرور من با این مال صاحب قبالً درین امر مذاکرات و سر گوشی نموده ]واهمه[ م هو

 .......باشم

دید کدام فائده را من نمیدانم که مقصد از خالفت چیست؟ و خلفای اسالمیه درینقدر مدت م وزیر مالیه:

د این مقال است که خلفای اسالمیه بعد از ؤیبعالم اسالم عائد نموده اند. صفحات تاریخ شاهد حال و م

قرون اولی بُجز از عیاشی و تن پروری کاری نکرده اند و کوشش باجتماع مسلمان و در اتحاد افکار و 

یغ داشته و در پریشانی رمعاونت را د آراء اسالم عملیاتی ننموده اند، همواره در مصائب با آنها

اطالعات از احوال آنها اکتساب نکرده است. از طرف دیگر مسلمانان عالم نیز در مواقع عسرت و 

 .......مغلوبیت

له خود را ئوزیر صاحب من درین نظریه با شما متفق نمیباشم و گاهی طرفدار این مس اعلیحضرت:

م در ازمنه سابق کاری ننموده است و مسلمانان جهان در مواقع نمی پندارم که خالفت ُعظمی برای اسال

الحق با ترکیه حق همدردی را ایفاء نکرده اند. آیا به لکها روپیه اعانه از افغانستان و هندوستان و 

دیگر حصص جهان در مواقع مداخله ترکیه در محاربه عمومیه ارسال گشت، از کدام رهگذر بود؟ و 

احتجاجاتیکه بر علیه متحدین از هر گوشه و کنار ممالک اسالمیه برداشته شد،  یالی واجزع و قرع و و

 ً درینموقعیکه یک رقم کشیدگی بعد از نا کامیابی مجلس نخستین لوزان در  علتش چه بود؟ مخصوصا

بین اتحادیون و کمالیون بوقوع پیوست، افغانستان حق اسالمیت و اخوت را به اندازه با ترکیه بجا آورده 

ت که اگر انگریز حسب خواهش ترکیه بر طبق آمال عموم طبقات اسالمیه دوباره سلسله چنان اس

مصالحه با ترکیه نمیگشت و میدان مجادله را با ترکیه ترتیب میداد، علی الفور افغانستان نیز با انگریز 

دمتی را دست بگریبان میشد. بهر تقدیر خ ،( میل است۶۰۰در سرتاسر سرحدات خویش که پیشتر از )
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که ما با برادران اسالمی ترکیه خود کرده ایم ما بر آنها احسان نمیگذاریم زیرا ما مقررات دینیه خویش 

 .......را تعمیل نموده ایم

تا حال حسیات خودم را نسبت بخالفت ُعظمی و ترکیه ضبط نمودم. اکنون خواهشمندم که  اعلیحضرت:

رایتان بگویم. خالفتی را که تا هنوز ملت دور دست ما ق را بی پرده بیمحض جهت استحضار تان حقا

حقیقتی ندارد. در واقع خالفت برای منفعت اسالم تا هنوز کار ننموده است فقط  ،تعریف میکردند

بوده است و بس. یک عده از ملت و اعضای دولت ما چنانچه  ءخالفت درین قرون اخیره آله دست خلفا

د خان مرحوم را چنان میشناختند که تمام روز در امورات دولت و همه تان مسبوقید، خلیفه عبدالحمی

مهمات شریعت و کار های سلطنت بذل مقدرت نموده شبانگاه از بوریا بافی قوت و معاش خود را 

ثق و مقدس عقیده داشته افعال و اعمال او را مساوی به ؤاستحصال میداشت و او را از افراد نهایت م

از جمله قصص مشهوره که نسبت به سلطان عبدالحمید خان مرحوم در  صحابه کرام می نگاشتند.

یده میشد، حکایه بنای مسجدیست که برای نهادن سنگ تهداب آن شخصی را خواهش ئافغانستان سرا

نمودند که در تمام عمر از وی نماز تهجد فوت نشده باشد. هر چند تجسس بکار رفت سودی نبخشید. 

اد آن مسجد را گذاشته تشکر کرد که از من تا حال تهجد فوت نشده است. الخره خود سلطان وضع بنیاب

حاالنکه مسلمانان ترکیه وعموم ارباب خرد عالم اسالم سلطان موصوف را شخصی میپنداشتند عیاش 

که دراستبداد مرتبه اولی را اشغال داشت و پانصد زن را نگهداشت مینمود و هزار ها نفر را قتل 

سلطنت خود چیز های را نموده که ذکر آن جگر را میخراشد. شما را بخاطر خواهد  میکرد! او در ایام

( چقدر یک مرد مقدس تصور داشتیم ۱۳۰۰بود که ما و شما این مصطفی کمال را در خشک سالی )

النکه این جناب چون احتی در حین صلوة استسقاء شمشیربران او را بحضرت کبریاء شفیع بردیم، ح

علی الفور با اخراج خلیفه و خاندان آل عثمان  ،معاهده لوزان را منعقد ساخت بمقصدش کامیاب و

پرداخت و او را بطور از مملکت آبائی وی بیرون کشید که موجب افسوس و حسرت عالم اسالم گشته 

مورد سخریه و استهزاء دشمنان گشتیم. امروز با اینکه خلیفه اسالم بکمال عسرت و افالس و یکعالم 

باز هم حکومت مقامی آنجا وی را محض بدین ُجرم که صاحب دو  ،سوئزرلند اقامه دارد ُغربت در

ن مملکت میدهد. از طرف دیگر در عموم اماکن خود اعالن نمودند که آعیال است حکم اخراج را از

جمیع ادیان آزاد است، ستر را از میان برداشتند و بسوی مکاتب دینی و اسالمی توُجهی نمی گمارند. 

صحنه تمثیل و تیاتر زنها و مردها پهلو به پهلو مجالست میورزند، هر چه است از قامت ناساز بی  در

از مفاد رقبه حمکرانی  ءاندام ماست. من به آواز بلند میگویم که خالفت بطرز و صورتی که بود و سوا

مواقع سه  نقطه نظری بخود نداشت و بدرد و مصائب عالم اسالم نمی پرداخت، )چنانچه در ،خویش

گانه تغلب انگلیسان بر افغانستان هیچ صدا و ندای نداد( و با اجتماع عالم اسالم کوششی بعمل نیاورد، 

هیچ بدرد نمیخورد و بکار نمی افتد و باید هم که خلیفه در امورات دنیوی مسلمانانیکه در تحت 

ً و عقالً مداخله نورزد و اگر بنماید آیا ایران، هند، مصر، مراکش، تونس،  حکومتش نباشند طبعا

]فرمانبرداری[  امتثالالجزائر، افغانستان، چین و غیره مسلمانان عالم بال عذر و ضرر و تکلیف ب

اوامرش پرداخته میتوانند؟ نی ابداً! بخیال عاجزانه ام  که درین دوره خالفت بدرد نمیخورد و خلیفه 

دیگر فائده را به  ،بگرداند ءدف اسهام اعدابُجز ازاینکه خودش و مملکتش را دوچار مصائب کبری و ه

فسار شود، علی الفور بجواب تنخواهد کرد ) چنانچه اگر فعالً ترکیه موجب الغای خالفت اس ئداسالم عا

باید که ما و شما درین مبحث قبل از وقت مذاکرات ننمائیم و اوقات  قایمهمین کلمه را خواهند گفت(. 

العلماء نخستین وظایف خالفت و متعاقباً  ةار کار علما است. باید جمعین ضایع نکنیم. این کآخود را در

فوائدش را با اسالم و تکالیفی را که  بر مسلمانان عائد میکند و حقوقی را که مسلمانان بر خلیفه دارند، 
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ن موضع و شخص او را طوری تعین دارند که موجب نفاق و تفرقه اسالم نشود آتوضیح دهند. سپس از

حل و فصل آن علمای اعالم عالم اسالم باید باب مذاکرات را مفتوح سازند و چنانچه قبالً چندی و جهت 

له اظهار افکار نمودند باید این وفد از طرف علمای افغانستان و جمعیت لویه ئاز حضرات بدین مس

ت را ایفا یعرش اسالمیت و حق   جرگه به افغانستان مدعو شوند و درین مراتبه آخرین یکمرتبه دیگر داد  

نمایند. باقیمانده مسائل سیاسیه ما و ترکیه با اینکه فعالً ترکیه خودش خود را از ما دور کرده میرود و 

باز هم باید ما این کشیدگی ُجزوی را  ،مناسبات در میانی خود را با ما یک رقم درست نشان نمیدهند

عائد نکنیم. زیرا  ، زمام کار بدست شانستعائد بملت غیور ترکیه ننمائیم و آنرا بطرف اشخاصیکه فعالً 

که از خرابی یک و یا دو نفر نباید عموم ملت ترکیه چنانچه وزیر معارف گفت، مذمت کنیم. )مالحظه 

شود اطوار و کردار حضرت نبوی و اعراب حجازی و اعمال و رفتار ابو جهل و ابولهب(. ما را نباید 

لکه از حوصله و استقامت کار گرفته مانند سابق مناسبات خود ب ،بمقابله بدی آنها با اوشان بدی کنیم

داد ] خوبی و م داریم و امید وار باشیم که عماُ قریب پیش از پیش براه صالح و سئمانرا با اوشان قا

رفتار خواهند کرد و ما را از رفتار حسنه و مناسبات اسالمیت کارانه خویش مسرور خواهند  درستی[

اینست که لویه جرگه بتوسط وزارت خارجیه حکومت ترکیه را مطلع سازند که فقره داشت. لهذا بخیالم 

ن شما را سبکدوش می پنداریم. مواد بقیه آما هم از ،مقتدابها و خالفت را خود شما چون لغو نموده اید

 معاهده ما با شما الی دو سال و چند ماه دیگر نیز قابل  تعمیل است. بعد از دو سال وزارت خارجیه

له خالفت همان است که ما و ئمجدداً دروازه مذاکرات و تجدید معاهده با ترکیه را بکشاید. در باب مس

شما آنرا فیصله کرده نمیتوانیم بلکه آن کار، کار علمای جهان است. هر شخص را که آنها بخواهند بعد 

 ...........از تعین وظایف و تکالیفش معین خواهند کرد

زینکه ما علمای جهانرا دعوت دهیم و از عموم شان لزوم و عدم لزوم خالفت را بدون ا  اعلیحضرت:

استفسار نمائیم چه طور بر طبق افکار یکعده از علمای افغانستان فیصله این امر بزرگ را نموده 

خواهیم توانست. چیزیرا که حضرات علمای ما نسبت به دعوت نمودن علماء جهان به افغانستان بخاطر 

امالً درست است. باید علمای ما وفد خالفت را چنانچه اظهار کردند، دعوت دهند و از تکالیف دارند، ک

ومت شان هر گونه تسهیالت و تکلیفات آنها را محض کمیزبانی و قدردانی آنها مطمئن باشند که ح

با خاطر داری علمای افغانستان و عزت و توقیر خالفت ُعظمی متعهد میشود. )درینجا ذات همایونی 

: چقدر نیکبخت و محبوب القلوب هستید شما (علماء مخاطبه کنان الفاظ مزاح آمیزی را بیان داشته گفتند

 .که خرچ همقطاران و مهمانان شما را نیزاخالص مندان تان متحمل میشود ءعلما

 خرچ اگر از کیسه مهمان بود
 {ب.د}حاتم طائی شدن آسان بود. 

اگر واقعی مسلمانان عالم چنان که گفته میشود،  !طرفدار مستوفی صاحبم. بلیمن هم  اعلیحضرت:

محض باسم خلیفه را مقرر میداشتند و از معاونت و طرفداری او غفلت میکردند پس این ملت مظلوم 

اسیر هندوستان چرا باین اندازه پولها به ترکیه میفرستادند و در همه گونه معاونت و طرفداری او 

و چرا همین اعانه و مراعات را با دولت همسایه اسالمیه خود مملکت افغانستان نمی نمودند؟ میکوشند؟ 

و چرا وفدی را که جمعیت هالل احمر ترکیه جهت جمع آوری اعانه اطفال یتیم و بیوه زنان و 

لت فرستاده بود، بمحض استماع الغای خالفت نا کامیاب فرستادند و منا بازماندگان شهداء محاربه سمر

افغان از کدام رهگذر اعانه میداد و جشن سرور و محافل دعائیه فتح ترکیه و مجالس تعزیه داری 

ی عالم اسالم بمقام خالفت هسالطین معظمه مرحومه ترکیه را قائم میکرد؟ خلص اینکه معاونت و همرا

فت در همه حالت در همه وقت ظاهر و باهر و قابل تقدیر است و وجود خال ،تا جائیکه امکان پذیر است
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از عدمش اولی است و در شرافت، نجابت و فداکاری ملت ترکیه جای شبهه نیست. افغانستان ضرور 

این معاهده اش را که با ترک دارد تا زمانیکه خود ترکیه خواهش تبدیل و تغیر او را نکند، بر حال 

خود را اظهار دارد و همین  له خالفت نیز تا بتواند فداکاری و جذبات اسالمیئخودش بگذارد و در مس

ً در افغانستان دعوت دهند که آنها در تعین حقوق واردات و مخارجات و وظا ف یوفد خالفت را حتما

بدانند، مشخص  "خالفت"شخصی را که علماء قابل  ،خلیفه بحث و مذاکره نموده با اتفاق عموم اسالم

را خلیفه  بدید علماء احدیادون صالح و صوعلمای خود تن تنها ب یدارند و اال اگر ما طبق مقوله بعض

 .....دوگوش در میدان خواهد ماند و مقرر داریم مانند شریف مکه خلیفه معینه ما هم بیک سر

]وقار نی! ما فقط بغرض اظهار خلوصیت و عقیدت خودمان بمقام خالفت، عزت و توقیر اعلیحضرت:

اسالمیه افغانی خویش دعوت میدهیم. اگر  علمای اسالمی وفد خالفت را در مملکت مستقلهبخشیدن[

اوشان دعوت مارا نشنیدند و موضع مذاکرات را بدیگر نقاط اسالمی معین داشتند البته که هیئت علمای 

 ......ما بسروچشم بغرض شمولیت آن مجلس مبارک اعزام خواهند یافت

ده افغانیه و ترکیه اید و در معلوم شد که عموماً شما طرفدار بر حال ماندن معاهده موجواعلیحضرت: 

 .در بحث قانع شدند ،خواستن وفد خالفت به افغانستان کامالً متـفقید و اشخاصیکه مخالف بودند

 (ند کشور دیگر نوبت به امور داخلی میرسدچپایان بحث بر روابط با ترکیه و بعد از )

ور شما خوانده شد و از بحض ،مقصد اینکه معامالت خارجیه ما که تا حال نموده بودیم اعلیحضرت:

مالحظه شما کامالً گذشت و از افکار آرای تان فوائد گرفتیم. اینقدر قطعی بحضور تان عرض کرده 

میتوانم که مناسبات خارجیه ما به فضل خداوند خوب است. اگر چه نسبت به آرزو و خواهشات خودم 

عریف و توصیف، الفاظ و عباراتی نهایت کم است ازخداوند بیش از بیش خواهانم. من مستحق اینقدر ت

 من گفته میشود، نمیباشم.ب که نسبت

البته اینقدر معروض میدارم که این عاجز مقصدی به ُجز از خدمت به اسالم، ملت و وطن در نظر 

 ندارم تا خدا از من رضا شود. 

احثه مزید از حد مرغوب که حاجت به مذاکره و مب ۀبهر تقدیر معامالت خارجیه حسب مطلوب به طریق

نیفتاد و مهره های سیاه و سفید ما بکار نیاید زیرا که فکر ملت و دولت یکسان بود، خاتمه پذیرفت و هم 

( ۲ساعت پوره شده فی الحال شما تشریف برده به صرف طعام و ادای صلوة پرداخته پس از ساعت )

یصله خواهیم نمود که در آتیه معامالت داخلیه ما آغاز میشود. هر مبحث را از اتفاق آراء شما حضار ف

ش و رفاه ملت و مملکت خود را پیشبینی نمائیم. یکدامین طرز عمل را اختیار داریم و چطور اسباب آسا

هلل الحمد بخوبی صورت انجام را پذیرفت. در مسائل داخلیه  ،مسائل مهمه ما که مناسبات خارجیه بود

ر و پسند نمایند و اساسی برای خویش اتخاذ را که عموم منظو اختیار بدست خود ماست. هر امری

شنیده میشود و  ،همانا که در اجراء و قبولیت آن مضائقه نخواهد شد و اگر اعتراضاتی نمایند ،ورزند

 .....اشکاالتی را که در راه ترقیات خویش بنگرید، آزادانه بگوئید که من برای استماع آن حاضرم

 ل داخلیهنظریات و مشاورت لویه جرگه در مسای

( سرطان بعد از ظهر۲۹روز یکشنبه )  

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
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داشت عرض میدارم که شمایان د رکدام 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 
اسالمیه مرعی و  ۀمی افغانی ما بر همین اصول مقدسی این مملکت اسالئررواکات و عملیات و آاجرا

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

 .( سال بر همین اساس بنا گذارده ام۵عزیزم را درینمدت ) ارهای عصر ابتدایه مملکتکقوانین و 
له و کدامین اساس معلومات را ئاکنون از شما ذوات محترم معلومات میخواهم که شما در کدام مس

ت و مطرح ئپیشگاه تان قرا  تا همان اساس و همان فقرات ،خواهان و طالب مذاکره در آن میباشید
واهید که تمام نظامات و اساسهای اداری حکومت خود را مالحظ و مذاکرات گردد و اال اگر شما بخ

ً تطبیق دهید و جزئیات تا بر تمام  بیفگنیدکم از کم تا پنجسال رخت اقامت خود را در اینجا  ، پس لطفا
اطالعات هم  ،است یات حکومتی خویش که به هزار خون جگر در این مدت تدوین و تنظیم یافتهعفر

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

حاضر است. اما  ،حکومت کرده شود. اگر چه به خیال خودم موضوعیکه در آن مباحثه الزم میباشد
فکر خودم را در آخر معروض خواهم داشت. بعضی  ،استخبار را خواهانم و ا استفساراول از شم

آن آنچنان  لامورات و مقرارات حکومتی از قبیل مالیات و خدمت عسکریه و محصول مواشی و امثا
اگر شما  .اساس های ال تغیر حکومت است و هیچ سلطنت  بدون تقرر و اتخاذ آن جریان پذیر نیست

ً در تنخواه مامورین و تعداد عساکر و دیگر  ،و تبدیل در این اصوالت باشید خواهان تغیر پس لطفا
 همن نیز در دخل تقلیل نمایم. باقیماند تا ،تکلیف و اخراجات حکومت نیز تخفیفاتی را وادار شوید

خود شارع مقرر و معین داشته است که هیچ مسلمان و صاحب وجدان در  اآنر ۀ ازعد امورات سیاسی
مجبور است که بر طبق اوامر خداوندی و فرمایشات  ،ر شده نمیتواندامداخله کم و زیاد را رواد آن

در آن تنها حق مداخله را الوالمر دارد ، برخی ازآن که تعزیرا ت است .نمایدرفتار شریعت نبوی 
م همایم که آنرا من عاجز اختیار دارم که بر اشخاص جانی اجرا ن د ره( ۳۹را الی )د ره ( ۳ثالً از )م

ش دوران در و رواست که بر حسب عادت و اطوار قوم و اقتضای زمان  عرادر حقیقت تعمیل امر ش
دی در آن حق حچه گفتم اندید شده چناحمعرض اجراء آورده شود. اشیای که از طرف شریعت ت

بت بمن علما اینک نس ،بدست دیگری هم اختیار است ئلید د ر آن مسائمداخله را ندارد. اگر شما میگو
بیشتر می دانند  و برای مباحثه حاضر اند  و در امورات تعزیری تصویبات را که حکومت شما 

ت عالیه تمیز و خودم حاضرم که ئعادت و رفتار اهالی افغانستان  وضع کرده هیو بلحاظ زمان 
صیص دهید که موضوع مذاکرات خود را تخ مقصد اینست که شما اوالً  ،یمئشما مباحثه نما آزادانه با

   در کدام یک اساس و نظام خواهش دارید که بحث کنید؟                      

وش گتنقیدات را که بنده در خیال دارم و نظریات را که خواهش رسانیدن آنرا ب صاحب کامه: ولویم
 : حق نیوش ملوکانه دارم حسب ذیل است

حنفیه  بها دد تا مسایل آن طبق مذهب مفتیـ نظام نامه جزا در مجلس لویه جرگه سرا پا ملحوظ گر۱
 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
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                                                       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

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

 ...تحت مذاکره آورده شود؟ 

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

 ،ملت اسالمیه  افغانستان احکامی که ما سوای قران مجید باشد یهر گز خواهشمند نمیباشیم که باال
شرع شریف  ۀنافذ و حکمفرما گردد. البته در بعضی امورات سیاسی و تعزیری که آنهم  بحکم و اجاز

امر احکامات و تحدیداتی را  ،شما هم می باشم ت عالیه تمیز من عاجز که اولوالامرئباتفاق هی ،میباشد
تماماً از طرف اعداء ملت  ،افواهی که نسبت به نظامات این دوره طنین انداز است .یمانموده  و اراده

ً آفغانستان را دیده ندارند که بدین مراتب عالیه آو مملکت افغانیه ماست که  شهراه و درین نها ابدا
و هزیانات دشمنان  ]افواهات[ هفوات دن بنگرند. تا هم محض انسداتهذیب و مدنیت و ارتقاء گامز

 یوزرا وسا ؤر ،اه تان تمام قوانین و نظاماتی که وکالءگیس صاحب عمومی شورای دولت به پیشئر
اشته گت تمیز تا حال تدوین و ترتیب داده اند و در مهمات مملکتی تمسک و دلیل انئشما به اتفاق هی

هر کدامی ب  .واز خلص مندرجات و احکامات آن خودم بشما معلومات می دهم برد می شوند، نام می
آنها که شما مشتبه باشید یا بدانید که در آن کدام ماده و قانونی بر روایات ضعیفه شریعه مندرج است، 

اظهار و بیان  ان نظریات و اصالحات و تعدیالت خود ها رآرا بیرون نویس کرده متعاقباً بر همان او
                                                                      .....ه در اصالح آن بپردازدگت عالیه لویه جرئید تا حکومت باتفاق آراء شما هیدار

 ،و میالن دارم که شما این نظامات را که بیرون نویس گردید ممن هم بسیار آرزومند حضرت:یاعل
ل تان آحکومت شما برای اصالح حال و مکه تی حاید و در آن مراعات و اصالذرانگسرا پا از نظر ب

علمای تمیز سهو و از یکه یکه بخوانید و در بعضی موادی اگر ،ر آورده استظبخاطر گرفته و زیر ن
داشته  آتیاً در نظرآنرا درست دارید و نظریات و اصالحات و ایزاداتی را که  ،ی سر زده باشدئخطا
                   ید تا آنهم در آن اندراج یابد.                                                                        ئحالی نما متبحکو ،باشید

ا این معروضه ام ه زیر تدقیق آوردن نظامنامهه ما قبل  از دیدن و ب !حضرتایاعل :رمال صاحب چکنو
ل شرعیه و فقهیه ئمیه مسطور است که اگر احدی تحقیر مسارا حضورت تقدیم مینمایم. در کتب اسال

ای عصر حاضره ه حضرت میفرمایند که نظامنامهیگنهگار میشود. حاالنکه خود اعل ،را بنماید
 ان مملکتی و اشخاص رعیتی نظامنامهپردازل فقهیه است و عموم کارئاز مسا خص ]خالصه شده[ مل
در عزت و احترام آنها نمیکوشند و درهر جا دیده شده ای عصر امانی را محض فارسی دانسته و ه

 .دنبر محالت خوب وخراب استعمال نموده تحقیر مینمای وکه نظامات را مردم روی دست و بر زمین 
 ،بزبان عربی تحریر گردد ،ل فقهیه نظاماتی که تعلق به شرع شریف داردئاگر محض احترام مسا
 .چقدر خوب خواهد شد

شرعیه ضی از عمائم لویه جرگه به تائید این قول برخاسته و گفتند باید مسائل علماء و بعجمهور: 
و دیگر کتب معظمه فقهیه که در اعصار سالطین  "فتاوی قاضیان"بزبان عربی مرقوم آید بصورت 
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ی همه گونه اباید درین عصر امانیه نیز کتابیکه دار ،تدوین را در بر کشیده اندۀ حلیماضیه اسالمیه 
                    .تالیف آید ]جا و محل[در حیز ،اشدمحاسن ب

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

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

از آنان با وجود داشتن معلومات مکفی اقتدار اظهار افکار و آراء خود ها  ۀجا میسر نمیشوند، بلکه عد
خطبه در  ،ضی القضات هنگامیکه نکاح هشتمین را می بستد. چنانچه یک قانرا نیز داشته نمیباش

را  )فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع و این خفتم اال تعدلولواحد(او آیه شریفه نکاح 
 ،میخواند و بر خالف امر ایزدی که در صورت عدم عدالت و مساوات  تجاوز یک منکوحه نارواست

له شرعیه  ئی و بیان مسأکور کورانه می بست و نمیتوانست که اظهار ر ( را دیده و نادانسته۸نکاح )
شما این مساعیات عاجزانه این خادم اسالم را که عموم شما که امروز میبایست   .اسالمیه را می نمود

ندم و تکالیف و مظالم بی پایان ظالم و مستبدین را از حقوق تان دانا راتمام تان هی دادأرا حق اظهار ر
ردید، امروز کسیکه بیرق اسالم را بردوش خود برداشته و کاظهار خرمی می ،ما مرفوع ساختاز ش

ین شماملت و همین مچندی پیشتر از این هم ه .آنرا با انظار مسلمین بجلوه در آورده )امان هللا ( است
لعین أبرو بدعت را  ع و مظالم و بیدادیعلما همین فضال ، مشایخ و همین رعیت بودید و انواع فجا

اعترض تنقیدات بر  ،ر و متفکر در اطراف و جوانب آن نگاه میکردیدیخود میدید و مبهوت و متح
 مت نمیداشتید و درهمه گونه اقدامات روا و نا روا وت و عملیات حکاآکنار ابداً حق تکلم را در اجر

از آن  ۀگر من شمچاره نداشتید. ا ،از سرتسلیم را بزیر افگندن )و امنا و صدقنا( را گفتن بجز
 ،مدآی که در بین شما ازطرف حکام و مامورین ظالم در معرض اجراء می روائی هاگذارشات و کار

یقین دارم که فی الحال  خوف و هراس و دهشت آن ستم کاریها که کامالً بخاطر شما   ،بیان نمایم
لکن این  .اهد باختلرزه را بر اندام شما خواهد انداخت و هوش و حواس را از سر تان خو ،است

این  اعاجز محض عزت و احترام گذشته گان را نموده ابداً در صدد مذمت و مظالم سابق نمی برایم ام
احقاق را ذهن نشین  اقدر بشما یاد آوری میکنم  که در آن وقت چرا کام و زبان شما بسته بود؟ و چر

نکر را در طاق نسیان گذارده بودید؟ الم عن ردید؟ و از کدام رهگذر امر بالمعروف و نهیکآنها نمی 
دراز گردیده است؟ باید خود را بیشتر شاکر و از من خادم  ی منو اکنون چرا دست و زبان شما  باال

حقوق تان آشنا و امتیازات و مراتب عالیه را برای تان اعطا کردم. باسالم ممنون باشید که شما را 
کدام شخص شما را تا  ،دمانیسالمیت را بشما نمی آموزاگرمن این شیوه انسانیت و حقانیت و رفتار ا

مباحثه را میدهم و  ۀامروز که من شما را حق مذاکره و حص .ل اطالع می دادئبروز حشر از این مسا
 ،برای اظهار افکار و آرای تان در مفاد ملت و مملکت و دولت مجلس لویه جرگه را تشکیل داده ام

صی و اغراض پرستی و نفاق آفرینی را برکنارگذارده چشمهای ل شخئشما را هم الزم است که مسا
مالحظه کرده غوص ل را بکمال غور و ئقایق و مساحجوانب  بینای خود را باز کنید و اطراف خود و

یک پدر به پسر و یا برادر به برادر  ید کهئویش تقدیم نماخچنان توضیحات و نظریاتی را بحکومت 
گوید. شما را نباید که مانند ازمنه سابق  بالکل از اظهار حقایق خویش از روی شفقت و نصیحت می

را تلقی کنید و نه اینطور کنید  بمحض سکوت و تحیر او ،خاموش باشید و هر چه که بشما کرده شود
که بمجرد افواه دشمنان و اغواء بد خواهان تمام مساعیات و جگرخونیهای حکومت خود را فقط 

ید . وهللا جگرم کباب و دیده ام پر آب می گردد، چون آن ئشکایت نمامخالف گفته از حکومت خود 
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مظالمی را که بر جان، مال و ناموس شما ملت خویش که سابق بر این دیده بودم، بیاد می آورم. 
علی الفور محکوم به حبس  ،شخصیکه راه می رفت ورسم تعظیم یکنفر مستخدم دولتی را ادا نمیکرد

حبس رها نمیشد که یا می مرد و یا بدن و پاهایش در زیر زنجیر و زوالنه مز میگشت  و تا آن زمان ا
نحیف نمیگشت. بندیخانه ها طوری بود که خوامخواه برای محبوسین امراض  ضعیف وخشک و

د که ید و بنگریون و مصیبت ها در آن جای بوقلمون را  تولید می کرد. امروز منصف شوگگونا
ا و سراهای معتبرین نیست و برای ه نهادیخانه هاي ما کمتر از خبن ئیی و زیبائانتظام و صفا

  .تکلیفی نیستمشقت و رقم یکمحبوسین ما سوا از تکمیل ایام حبس  و اصالح و اطوار آنها دیگر هیچ 
ه و برای جنایت گه زوالنه یک لنجنححتی برای مرتکبین قباحت بجز از توقیف و برای مجرمین 

میدانید که  سابق برین مخصوص اشخاص معزز بوده تخصیص شده است.زوالنه که  گکاران  دولن
باز هم از شفقت   .دراینصورت برای محافظین و پولیس ما در حفاظت بندیها چقدر زحمت بهم میرسد

ذارم که برای محبوسین زحمت گهمه این تکالیف را متحمل شده نمی ،و محبتی که با ملت خویش دارم
اما بی  ،ه را تخصیص داده بودمگرای اشخاص جنایت کار نیز زوالنه یک لندر ابتدا ب .و اذیتی برسد

ه انداخته گا هم زوالنه دولنهشت که باید آنگانصافی و دست درازی های خود آنها  موجب این امر 
ویش آسوده حالی و رفاه حال خمت موجوده شما  در همه اقدامات و نظریات ود. خلص اینکه حکنشو

رفته قدمی بر نمیدارد که در آن ترقی و تعالی شانرا در نظر گملت را مدنظر ل شما آو 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 ءبهبود شما بمقابل این همه  وکالمحض خیر و 

عیش و عشرت خودم را همیشه قربان و فدای  نظر قرار نداده ۀرا نقط ر امریگشما و دولت تان دی
و  به منافع ملت کله جنبانی می کنید. زیرا که حسیات 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 نیز شما در تحفظ مراتب شرعیه و قواعد اسالمیه و اساس مداپندارم  و من بیشتر 

خ  با بزبان نخواهد آورد و نام من در صفحات تاری 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 آت و اجرااعملی

ل شخصی خویش قیام و اظهار جدیت و فعالیت ئاینقدر در امورات جزوی و مسا  ،زمین ندارید
 ونه فدا کاری در راه مدافعه و تعرض آن پاگزمین خود را برای همه  محض تحفظ خانه  و ،یدئمینما

فغانیه  از افشاری می کنید، من چطور در مقابل شرف و عزت و نام و ناموس کل مملکت محروسه 
مملکت و منافع دولت خود کار  ین من محض برای رفاه ملت و سرسبزوشما در عقب خواهم ماند. چ

) وهللا( معتقدم که بمقصد خویش کامیاب هستم  .میکنم و از خود غرض نفسی و مقصد شخصی ندارم
از مقاصدم مرا باز داشته نمی تواند و ضرور معاونت خداوندی و روحانیت ذات  هقه و مانعئهیچ عاو 

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

نمودن مال و جان و هستی و حکومت  اندیشید، همچنین من هم در تکمیل مقاصد اسالمیه خویش از فدا
بیشتر است یا  ءنمایم. پس منصف شوید که حسیات من نسبت شما وکال و مملکت خود مضایقه نمی

ریات از نظ ،نی؟ باوجود این قصد و نیت و عشق و محبتی که در راه ترقی مملکت و ملت خود دارم
ت ئمیز و هیتعالم علمای ادر شورای دولت وجود دارند و از نظریات که و افکار و کالی شما 

وزراء خوداری ننموده ام و در همه امور بصالح مشوره وصواب دید شان چنانچه مکرراً گفته ام 
وره های جهت مزید تدقیق و تحقیق از نظریات مفید و مش نآی نموده ام. عالوه برئواراقدامات و کا ر
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ت  لویه جرگه نیز استمداد مینمایم تا اگر در قوانین و نظامات و اساس موجوده خویش ئشما هی
ید که اصالح شود، اینکه نظامنامه ئحقانه به حکومت حالی نما ،را الزم انگارید اصالحات و تعدیالت

را هر نقره و هر ماده آبرای شما داده میشود تا هر ف ،اید ها ی را که شما بیرون نویس کرده نام برده
نظریات خود را در آن باب برای لویه جرگه  بگوید اگر   هکدام تان بجایهای خویش از نظر گذرانید

الزم است که  ،فی الحال چون وقت کم است .یت آن خوداری نخواهد شدلاز قبو ،پنداشته شدقبول قابل 
الوده مملکت عزیز با همین است وقتیکه یکمرتبه نظامنامه اساسی را سراپا بتدقیق بشنوید زیرا که ش

سیس أت اساس باتفاق آراء) چنانچه در لویه جرگه سمت مشرقی متفقاً تصویب و منظور گردیده است(
همانا باقی لوازم و فرعیات آن بالطبع درست و خوب و با اسلوب مرغوب  ،و طرح افگنده شود

 ..بود. خواهد

نمود که این نظامنامه درغیاب من ترتیب شده و بعض ( اعتراض 2برمادۀ ) لوی عبدالواسع:مو

مسائل ضعیفۀ شرعیه در آن داخل است اکنون باید اصالح شود. درین ماده بعد از لفظ آداب عمومی 
عالمات فارقه شرعی نیز ایزاد گردد تا در بین اهل هنود و مسلمانان مانند سابق فرق و امتیازی که 

    از آن ظاهراً شناخته شوند، باشد.

مملکت افغانی عطا  یحضرت غازی بهندو هالیمراعات و نوازشاتیکه اع فیض محمد وکیل:
لکه در جمیع بتنها درمملکت همسایه ما هندوستان ه مرحمت فرموده اند بهمه شما معلوم است که نو

ما آن رنموده است. اکنون اگ اهل هنود جهان قدر وقیمت و عزت و شرف افغانستان را  دو چندان
 را یرعات را که وجود آن در امورات مذهبی و اصول مقدس دینی ما هیچیک نوع خرابی و ضرمرا

هل هنود افغانستان در این باب هیچ داد و امعلوم است که  ،از سر آنها برداریم ،د نمیکندئکه عا
د جهان ولکن اثرات این مفکوره ما در هندوستان و بنظر دیگر اهل هن ،فریادی را نخواهد برداشت

  .د کردنبسیار خراب آمده بجای منافع در سیاست برای ما مضراتی را تولید خواه

مسلم وید فیض محمد خان پرداخته یک بیانیه مطولی را در اتحاد هندو ئنیز بتا حضرت : یعلا
هل هنود را بامسلمانان در موقع جنگ جهانی عمومی و اد آن و ذکر همدردی ئهندوستان و فوا

ریک خالفت و در حصول استقالل هند و افغانستان ایراد  کنان  فرمودند: اگر ما  ل ترکیه و تحئدرمسا
  ،یمئدو باره مانند سابق اجراء  نما ،یماتکلیفی را که  از  آنها  مرفوع  ومراعاتی را که بدانها داده 

شقاق نمیشود  برعکس آن خدا نا خواسته افغانستان موجب نفاق و   ۀمعلوم است که در آن چیزی فاید
هندو ومسلم هندوستان خواهد شد و دشمنان دراین موقع دست یافته  باندازه ۀ اتحاد و همدردی موجود

شان نوع بشری را از هم دور و با همدیگر خواهند انداخت که یکی بخوردن خون ال مظیع ۀاین دو کتل
یم  و ئآنها معامله نمابا الزم نیست که ما وشما برطبق مقررات دینی خود  !نی .دیگر آماده خواهند شد

یم  باید از آنها بر نداریم و ما آنها را جهت امتیاز هندو و مسلمان امر امراعاتی را که به آنها داده 
یم و محض جهت مراعات جذبات شما علمای اسالم اعالم  آنرا از بستن ئتاکید قشقه  زدن را بنما

مراعات هندوهای آفغانستان از ملت و یا   دستار سفید نیز مانع خواهیم شد. تصور نکنید که از این
قوتی را اکتساب خواهد کرد و روزی آنرا برخالف مسلمانان  حکومت سرکشی خواهند نمود و یا

زیرا هنود افغانستان مانند دیگر سکنه افغانستان کامالً حب  وطن و تحفظ  نام  ،استعمال خواهند نمود
چنانچه در موقع جهاد همین هندوها بهمراه  .یکنندو ناموس و شرافت افغانی را حمایه و حفاظت م

بودند و در همه گونه خدمات و بر داشت تکالیف یک گام  هغزاه و عساکر ما بمقابله انگلیس رفت
 ......از تبعه افغانستان همیگذاردند. پیشتر
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انه ذات ملوک بر دوش وزراء بودهولیت ئکه درآن بار حکومت و مس ۀت مادئبعداز قرا حضرت:یاعل
ولیت را  مجلس شورا و وزراء بر خالف ئفرمودند که این لفظ غیرمس ،ل قرار داده شدهسئومغیر

 ً ً  خواهش من و میل من ایراد نموده اند. حاالنکه من خودم را ایماناً و وجدانا ول در ا ئغیرمس و عقیدتا
ً میگویم در صورت عزل ونصب و تنزیلاجر و ترفیع   آت سلطنت و مملکت نمی انگارم و انصافا

نیکنامی آنها نیز خود را بدرجه اول  ی وبدنام رباید ضرور د ،وزراء و مامورین را خودم مینمایم
 تاگارم. خدای خود را شاکرم که مرا یک پادشاه عیش پرست، تنبل و کاهل نیافریده است نول بائمس

های مملکت را خودم در خانه نشسته مشغول لهو ولعب و ساعت تیری بوده متسلی باشم که کار 
خداوند شاهد است )و کفی با هللا شهیدا( خودم بنفس خود در هر وزارت طوری  !نی .وزراء میکنند

ولیت در اینجا بیمعنی ئکار میکنم که یک وزیر بسیار جدی و فعال کار کند. از این رو این لفظ غیرمس
ول گفته نمی ئدوش و غیرمساست و من خودم را بهمین یک لفظ از این بارگران امانت خالق منان سبک

 ....شر خواهد پرسیدحتوانم زیرا که مردن دارم و خداوند از من بروز 

مولوی عبدالواسع را مخاطب کنان فرمودند اعتراض شما بیجا ست و کار های عموم  حضرت:یاعل
اب خوب است و درست، تنقید را که سوء انتخ ،بشری متحمل شده می تواند ۀیکه قوئوزارت ما تاجا

جداً قابل اعتراض است زیرا  ،ید و عدم تطبیق مرض و معالجه را بیان داشتیدئوزارت داخلیه مینما
انتخاب مامورین تنها تعلق به وزیر داخلیه ندارد بلکه مجلس مامورین آنرا انتخاب و وزیر آنرا 

 ارۀذگاز  ام انتخاب و منظوری هیچ یک از مامورین بصفات و خصالیکه بعدگتصویب میکند و در هن
یکسال بعضی آز آنها بدان مشتهر میشوند، دیده نشده است. در صورتیکه یک حاکم و مامور در حین 

اری آن د آیا ذمه ،کار خراب بکند اشخصی درست و متدین وذی اخالق بنظر می آید بعده ،مقرری
و یا آ ن  بدون تصویب مجلس مقرر کند د بحکومت است؟ در صورتیکه تنها وزیر داخلیه او رائعا

کمه و استنطاق نیاورده ارا زیر مح ز شکایت و خرابی آن اواراً خراب گفته شود و یا بعد همامور ظا
ول است  ئمعلوم است که وزیر داخله مس ،م بجزا ننموده باشدوز اثبات جرم او را محکاباشد و یا بعد 

وی بمحل ماموریت  ،ردو اال اگر قاعدةً یک شخص درست ثقه را به تصویب عمومی بکاری بر گما
ل آن حکومت است؟ پس چرا اولیاء هللا و ئوخود رفته بر خالف توقع یک کار خراب بکند آیا مس

دفعتاً در آخر عمر و یا در  ،وجود ریاضت کثیر و عبادت بسیار اشخاص صاحب دیانت و با صفا با
  وقت نزع گمراه و پیرو شیاطین میشوند.

 ++ پس بهر دستی نباید داد دست()ای بسا ابلیس آدم رو که هست +

آنچه که نسبت بمعارف گفتید بخیالم بجز از اینکه وزیر معارف شما را از شعبه کار خود موقوف 
د میکنید، دیگر امری نخواهد بود، ئشکایت شخصی خود را بصورت تنقید بروی عا و شما نموده

ی او تما ماً قابل تقدیر ئکارروا )دشمن طاوس آمد پر او( زیرا تا حال امورات معارف بسیار خوب و
مرجع و  ،ولیت بیایدئزیر دیگر مسه است. سلمنا اگر یکی از وزراء مرتکب جنحه و جنایت و یا ب

ه محل باز پرس آن مجلس دیوان عالی است نه شما. پس از کدام رهگذر شما میخواهید وزرایم را ب
که اعترض مال عبدالواسع خارج از مبحث میکنید. مطلب این اتنقید بر آنه و زیر استنطاق بیاورید

 ...د مجلس بحث کنیداه است. در مواست و تنقید را که نموده مال خبط و خطا کرد

                             هندبعضی ازحضرات خوا :که در آن ذکر صدراعظم بود فرمود ۀدر ذیل از آن ماد حضرت:یاعل
است و نشانی از آن بنظر نمی اید، لهذا معروض میدارم چون گفت که در این نظامنامه نام صدراعظم 

لعاده را نسبت بخدمت ملت و مملکت خود دارم و هم ا خودم یک مرد جوان و شوق و محبت فوق
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واهشمند خسراغ ندارم و هم  ،را که متحمل همچه یک بار گران مملکت شده بتواند رجال دانشمندی
از اینرو فعالً تا وقتیکه میتوانم این کار  ،لی در میان باشدئحاسد و  کنیستم که مابین من و ملت من ی

چنانچه فعالً این کاری را که در لویه جرگه  ،رفته امگرا عالوتاً بر ایفای وظایف امارت بردوش خود 
حیثیت صدارت عظمی را دارد و اموراتیکه بعد از فراغ مجلس در شب و صبح و  ،باشما مینمایم
وظایف پادشاهی است و من شاکر که اکثری از مامورین به همین خیال و  از ،ء میکنماعصر اجر

یس صاحب ئمسلک من رفتار داشته شوق مزیدی در انجام مهام مملکت خویش دارند، چنانچه ر
عمومی شورای دولت هم کارهای وزارت خارجیه را بصورت و کالت مینماید و هم امورات  شورایه 

 ..اصالت ایفا مینمایند.را بقسم 

معروض داشت که مقصد از لفظ آزادی  ،که در آن ذکر آزادی عامه است ۀدر ذیل ماد مولوی کامه:
در اینجا فقط آزادی شخصی و ذاتی عموم افراد آفغانستان بر طبق شریعت و فرمایش حکومت است. 

رود ز آزادی، آزادی ادیان و افعال غیرمشروع و رقص وس  الکن در عوام چنان افواه است که مطلب 
 .استوو نواهی و اعمال نار]جمع لعب[ و مالعب 

عاده ایراد فرموده لا سف آوری از حد طویلی را بیک جدیت فوقأت ۀدر این جا یک بیانی حضرت:یاعل
آزادی است که بر طبق مقررات شریعت غرای احمدی و هدایات  ،گفت: که مقصد از این آزادی

رمشروع دیگر افراد آزاد و کا مالً حریت شخص ر شخص از مظالم و دست اندازیهای غیهحکومتی 
یکه سابق برین بر مال و جان و ناموس و شرف ئخود را مالک باشد تا آن خرابیها و دست درازیها

ملت در  ۀذاتی اشخاص رعیتی هر روزه از طرف مامورین دولت و اشخاص صاحب رسوخ و اعز
بسوی سازها و س رودها و مطرب ها و  بعد کالمش را .ع گرددومرفوع و مدف ،می آمدء معرض اجرا

قاصی ها و دیوانه رنموده  ذکر لواطت و  ،شتندابازیگرانیکه در اعصار سابق کسب شدت و کثرت د
فت: گبچه های بخارا را که  یگانه موجب تباهی و خرابی آن مملکت شد از همان اعمال است فرموده 

 عمومی برای عمومی جزای مۀآیا در نظامنا؟ بازیگریرا احدی بجای می بیند محکومت ۀآیا در دور
ست؟ آیا طالب و از عدهء علمای نادان اکفی معین نگشته ل نامشروع مجازات م  اعماانسداد امثال این 

را بروی  ۀها و بازار ها نمیرقصیدند و رقصهای فاحشه آوان در مساجد و بساتین حتی در کوچ ندر آ
ویالت أحقیقی مواد نظامنامه متوجه شوید و اال اگر ت ینی معاوکار نمی آوردند؟ شما راست که بس

نات خالص نشده، مردمان منافق و خود غرض ئویالت کالم پاک و خالق کاأید پس از امثال این تئبنما
ویل نموده برای افعال نا مشروع خود تمسک میگیرند، پس احکام أات او را از خود ترجمه و تنیآیات ب

بهمین واسطه تفرقه و تشتت را در میان ما وشما  ؟ط نخواهند کردمن عاجز را چطور تعبیرات غل
 ۀنخواهند انداخت؟ یکی از ثمرات لذیذه آزادی این است که شما علما و فضال و مشایخ و وکالء و اعز

ر شما بدین آزادی گملت امروز بحضورم حاضر و آزادانه اظهار آفکار و آراء خودها را می دارید. ا
اجازه بدهید مجلس را فتح  ابسیار خوب اینک مر ،رضا مند نباشید ،رعی استامر شاوکه بر طبق 

چیزی  ور احدی به پیشگاهم بیاید گکارکنم . ا ،اهش داشته باشمخو هود رفته هر چخنم و بقصر ک
تا گوشهایش پاره کرده  علی الفور مانند زمانه های  سابق دهانش ،مخالف و رضایم بعرض رساند

واهشاتم را خت و آاجرا مانواع و اقسام بقتل برسانم و تمابشب بصد ها نفر را ز و هر وهر ر ،شود
گذارم که احدی را طاقت چون و چرا نباشد نه تنها از افغانستان بلکه  ءبچنان قطعیت در معرض اجرا

ابداً من از این لفظ آزادی آن معانی را که دشمنان ما انتشار  !ارض هیچ و هراسی ننمایم. نی ۀرکاز 
) وهللا (  وبخیال ندارم و یک سری موی از احکام شرعیه تخلف و تجاوز را روادار نیستم  ،اده اندد

و پادشاه  و حاکم ن مسلمانآبر و  خود را پاکیزه تر از عموم شما میدانم ۀکه ایمان و اسالم و عقید
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و باید  اختیار کنداسالم هزار هزار بار لعنت میگویم بر خالف شرع انور کار نماید و یا رفتاری را 
و  نمینمایم  ]عمل تمثیلی[ شما ملت خود سیاست و انتریک هاین سخن را هم بشما بدانانم که من همرا

بخدا چیزی که بدل دارم همه آنها را بزبان  آورده بگوشهای تان میرسانم و باز اگر بر کدام فکر و 
قه و موانع ئف من شود و یک جهان عاقایم گردم اگر عالم بر خال ،ی که مفید دین و ملت من باشدأر

) وهللا( که از این فکر خویش  ،به پیشگاهم حاضر شود و باالی من بارانهای گله و توپ و تفنگ باشد
نخواهم گشت. پس بدانید و خوب بفهمید کلمات و اتهامات را که بدخواهان افغانستان در میان ملت و 

ی ما وشما است. اکنون که شما از خیاالت من مطلع ی  و خرابئحکومت تان افگنده سرا پا بغرض جدا
ه عموم را بیک راه و یک  دضرور عموم ملت ام را نیز از حقایق اطالع دا ،و حسیاتم را درک کردید

 .....فکر وخیال متحد و متفق خواهید کرد.

 نداشتهپ مسلم را خود خویش بعقیدۀ که مذاهبی آن اخراج جهت باید  !اعلیحضرتا : وکیل محمد فیض
 دین فقرۀ اخیر در (۱)بماده میشوند، ی(محمد) ناجیه امت بین در افگنی نفاق موجب حقیقت در

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

 اسالم دراهل بندیها فرقه ذکر آن در که شریف مشکوة الفتن بکتا از  را حدیثی یک  :ترکستانی مالی
 و مسلمانان بین در فتنه ظهور و احمدیه امت میان در مشروع نا مسلکهای و باطله ادیان خروج و

 مذهب تحدید بر ضرور باید که داشت اظهار اخیر در کنان ترجمه و قرائت بود، اواالمر اطاعت عدم
  .شود کرده تصریح ادیان و مذاهب دیگر رواج عدم و اسالم حقه

 جدیده مذاهب تمام خرافات و بطالت درآن کنان ایراد را مطولی بیانیه یک  :ربی فضل مولوی
 ً  امثال و قادیانی اسالم کتب که نموده مسئله برین را خود کالم ختم در و نموده ذکر قادیانی مخصوصا

 مسلمان اند، آمده شهود بمنصۀ اسالم عالم ائیجد و تفرقه مزید بغرض مجدداً  که را مذاهبی دیگر آن
 هرکس است، نبوت ختم منکر که را قادیانی اند نموده فیصله چنین ما اسالم علمای حتی انگارد، نمی
 جدید اخراج برای الفاظ دیگر وایزاد قید حاجت لهذا است، کافر نیز شخص آن بگوید، مسلمان که

 .....ندارد  لزومی کافرند، که الظهور

 را شیعۀ اینقدر آیا کنیم، تحریر را الجماعت و سنت لفظ خویش اساسی دستور در اگر : اعلیحضرت
 معمول و مرعی را برادرانه شیوۀ و معامله کدام بدانها و گفت خواهیم چه میباشند، ما بدولت که

 ایران دولت با شما دیگر طرف از شد، خواهد تولید ما خود بین ما نفاق یک ضرور داشت؟ خواهیم
 دیگر جانب از و اید نموده مستحکم را [دوستی]وداد و محبت روابط کرده برادرانه و دوستانه معاهدۀ
 .مینمائید تحریر را الفاظ همچه آنها اخراج جهت

 افغانستان در که قدیمه مذاهب که شود تحریر اینجا در لفظی چنین باید خودم بخیال: اعلیحضرت
 بر میان از نیز الخروج جدید مذاهب دیگر و بیایند تامین تحت نیز هاآن ها شیعه مانند اند، موجود
  .باشد مسدود مان مملکت در آن اشاعت و تبلیغ و شود داشته

ً  عموم ازطرف شده مطلع را جرگه احساسات العموم علی خودم : اعلیحضرت  میدارم عرض وکالتا
 در. است حاضر برایتان مذاکره و باحثهم میدان باز الی و ( المطلوب منع) افتد تان خاطر پسند اگر

 در و است حنفی مذهب آن رسمی مذهب و اسالم دین افغانستان دین که بنویسد اساسی نظامنامه
 اشاعت و تبلیغ خیال افغانستان در و کند ظهور نو که باطله ادیان برای عمومی جزای نظامنامۀ
 ......دارید عینم و مقرر شریعت برطبق را مجازاتی بنماید، را خود مسلک
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 باید که گفت کنان اعترض است، وزراء مجلس و دولت شورای ذکر درآن که ماده بر پادشاه گلجان:
 را دینیه کتب مقررات و اسالمی مسائل مراعات و پاس تا باشند حاضر نیز علماء مجلس این در

 .مایندن بحث گرفته نظر زیر ترقیست، موجب مسلمانان برای که چیزهایرا کنان مالحظ

 وزیر هر البته غافل، خویش دینیه احکام از یا و اند جاهل ما وزراء که نیست اینطور آقا :اعلیحضرت
 عالوه و نکند کار شرعی مقررات خالف بر که است عالم درجه تایک مشوره مجلس هرعضوی و

 این ،میباشند وزراء عالی مجلس اعضای از یکی نیز کابل بازار شور صاحبان حضرات جناب برآن
ً  اوشان چرا که بکنید آنها از شما باید که سؤالیست  و نمیشوند حاضر وزراء عالی مجلس در منتظما

 . نمیگیرند حصه

 درست کارروائیهای و خدمات حس صله در مامورین دیگر طوریکه !اعلیحضرتا : کامه مولوی
 های حکومت و گانه سه های حکومت و عالقداریها و مشوره مجالس وکال چرا یابند، می ترفیع ترقی
 کنند حاصل را نیک نامی خویش خدمات حسن در صورتیکه در گیها الحکومه نائب و اعلی و  کالن
 حسن صورت در قانونیکه بایستی کنند، نمی ترقی الترتیب حسب عالیه بمقامات المراتب حسب علی

 دولت شورای عمومی بمجلس تا داری عالقه از وکیل یک ، کالء و فعالیت و لیاقت ابراز و خدمت
 شود، دستیاب فضال، و علماء حینیکه تا مشوره مجالس در نیز و شود وضع بتواند، کرده ترقی

  .ننمایند منتخب وکیل را دیگری

 یا فقیر، یا باشد مال که دارد اختیار ملت است، ملت کار کالء و انتخاب  !صاحب مال : اعلیحضرت
 دیگر ما خیر از بدون که بداند و باشد مطمئن برآن ملت که را شخص هر باالخره عامی شخص یک

 هر بلکه نیست مداخله حق هیچ انتخاب مسئله در را حکومت. کند مقرر وکیل سنجد، نمی چیزیرا
 بنظر حکومت ، جوال یا باشد، دالک و مال باشد، سید اینکه از عام کند منتخب ملت که را فردی
 باید هم اینرا و میفرماید اعطا را رأی اعطای و مجلس شمولیت حق را او نگریسته او بسوی احترام
 ً  بد و هنجار بد و کردار بد ضرور اعزه و خوانین سردار، عالم، فاضل، مال، سید، در که بگویم ضمنا
 او صفای و خوبی و راستی تصدیق ملت از غفیری [جم]جمع یک که وکالء الکن میشود، پیدا سلوک

 میدارند، مقرر کفیل خود مهمه های آمد پیش بر و کیل و خویش هآتی مقدرات بر را او و میکند را
 زیرا. غلط بالکل بکنند ترقی حکومت بواسطۀ وکال باید فرمودید اینکه و توانند نمی شده بد گاهی
 بدون که ضروریست و حتمی باشد، دوخته را خود نظر عمومی شورای مجلس تا ترقی به که وکیلی

 مفاد و نمیکند کاری میداند، خود ترقی ذریعه را آنها که حکام و اریهاد عالقه هدایات و اشارات از
 نا و جائز فرمائشات گونه همه بمقابل و میگیرد نظر در را خود فائده و انداخته پای بزیر را ملت
 من ملت تلفی حق نتیجه در که کند می خم را تسلیم سر باشد، ملت بضرر چه اگر داران، زمام جائز
 و گردد نابود و سلب شخصی اغراض بر بنا افغانی تبعه از یکی حقوق که نمیخواهم اً ابد من و شود
 شان اشارۀ و ایما به و باشد داشته امیدی بحکام که وکیلی آیا. آید عائد ملتم برای خواری نخواسته خدا
 هوابست وکیل یک ترقی فقط شود؟ تلف که ماند نخواهد را ملت حق و گفت خواهد حق باز کند، کار

 اگر حتی کرده انتخاب کیل و باز مکررا   را او ملت که ملت برای اوست جوی منفعت و خدمات بحسن
ً  مراتب سلسله بدون که نیست شک دیدند، بسیاری فائده  ارسال دولت شورای عضویت به را او دفعتا
 دارد کسی یگراند از بیشتر را انتخاب حق هم ملت میان در که نگذاریم ناگفته  باید هم را این. دارند
ً  یا و میدهد را مواشی محصول یا و گمرکی حق یا و مایه یا و محصول دولت برای که  شخصا

  .میدانند شریک را خود حکومت مضرت و منفعت در آنها که زیرا مینماید، خدمات بحکومت
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 مالبک مبحث این کنان قبول را شهریار قیمتدار نظریۀ این شادمانی و سرور بکمال : جرگه لویه
 .یافت خاتمه خرمی زدنها کف و مسرت

 خرج و دخل تعین یعنی بودجه چیست؟ که میدانید آیا را بودجه  د:فرمودن بودجه مادۀ در :اعلیحضرت
 چرا است، دولت ضروریات از یکی این مخارج، اندازه بکدام و دارم دخل چقدر بداند که مملکت یک
 زمان در افغانستان در. میتواند کرده رهگذر کدام از خرچ نداند، را خود دخل حکومت که تا

 و نشدند موفق نباشند، اضافه دخل از خرج که کنند معلوم تا سنجیدند خان شیرعلی امیر اعلیحضرت
 بسیار به بداند را خود خرج و دخل حکومت تا کردند کوششها بسیار والدین ضیاءالملت قت و در هم

 و کوششها باینقدر .میگفتند ( نویسی خالصه) آنرا که کردند اختراع را یکطرزی تکلیف و زحمات
 خرجش و دخل (هرات) یک از تنها نمودند، روانه آنرا اوراق والیات درهمه چون شان های سعی
 کار ها روز و ها شب کردم کوششهای عاجز من. میساختند را خالصه که نتوانستند جایها باقی رسید،
 به آن از حال فخرانه گردیده کامیاب خود بمقصد که هللا مدالح و دادم ترتیب را بودجه این تا کردم
 یا و نشسته خود خانه در کس هر سابق در که است این اش فائده .میگیریم کار آسانی و سهولت بسیار
 اش بخانه سال در روپیه ها بهزار رایگان و مفت دولت از و میداشت مشغولیت ها کار دیگر در

 و میکردند جمع خود پیشانی ریزی بعرق و زحمات بسیار به یچارهب ملت آنرا پیسه یک که میرفت
 که مینمایم بدولت خدمت چه آیا که گفت نمی خودش ظالم آن که افسوس هزار. مینمودند تحویل بدولت
 را پیسه یک  باحدی که دهد نمی اجازه بودجه حال .میگیرم خود الزحمۀ حق آن مقابل در را پیسه این
 گوی و گفت بودجه باب در حال کسی اگر. شود داده کند، ملت و دولت ایبر خدمت یک آنکه بی

 ما چرا که بود نخواهد موزون بخیالم فرصت دراین بود گفته شما از یکی قبالً  چنانچه باشد، داشته
 و شما وکالء همین زمان آن در و ایم داده ترتیب (۱۳۰۲ ) حمل ماه ابتداء سرسال از را بودجه
 کرده آن در که چیزیرا است سال میانه حال و نمودم امضاء آنها ازتصویب بعد و بوده حاضر وزراء

 از بعد باشد، داشته را مباحثه خواهش موضوع این در کسی اگر اینهم با. شود نمی تغیر و تبدیل ایم
 مباحثه باو که هستم حاضر آینده سال ابتداء در بیاورد، بدست موضوع آن در را کافی  معلومات اینکه

 ... .نمائیم رفع شانرا شبهۀ مودهن

 بسیار به  پنجسال مدت این در که هائیرا اساس و قواعد که میگویم شکر را خدای :اعلیحضرت
 انصاف بنظر قدری اگر. رسید ملت شما بفکر یکدرجه تا  بودیم، نموده ترتیب ریزی عرق و زحمت
 این از بعد و است نکرده رفتار فشری شرع خالف و شما بمضرات امری هیچ در شما حکومت ببینید
 که است شاهد خدا. رفت نخواهد و نرفته یکراه هیچ به اسالم دین راه از بغیر و کرد نخواهد هم

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

 نظامنامه نکاح....

 علماء آن در که ایست مسئله این عسکری، جزای و عمومی جزای نظامنامۀ میماند باقی : اعلیحضرت
 بفقره فقره اگر حاال نمیرسد، مسائل به دیگران فکر ما علمای از بغیر که چرا کنند، مذاکره و بحث

 مسائل این تا بمانید معطل کابل در ششماه کم از کم باید شود، مذاکره و بحث مجلس در و شود خوانده
 را آنها رفته خود جایهای در که میشود داده  شما برای فیه مبحوث نظامات مجلس آخر در. شود تمام

  .کنید مذاکره فردا پس یا فردا باشید، داشته بحث که فقره در و کنید مطالعه
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 بسیاست، هم و دارد بشریعت تعلق آنهم دوی هر که داری تعزیه مراسم و عروسی معامالت باقیماند
 باشد شریعت راه و امر و ملت بهبودی و خیر آنچه تا شود نموده مذاکره و بحث اش ماده در بایستی
 وزراء و اعالم علمای و ملت خادم این نظامنامه در که است شاهد و واحد خداوند چه اگر. شود گفته
 آنچیز و ایم گرفته خود بر را زحمات و یما کشیده خوابی بیدار شبها و ایم خورده ها جگر خون تان
 نظامات دیگر رسیدن تا ، ایم آورده فراهم است، بوده آن در ملت گی آسوده و آسایش که را های
  .میکنیم نکاح نظامنامۀ در بحث و شروع دولت

 و عطا زن بچهار تا را نکاح اجازه مسلمانان بما مجید قرآن در همچنانیکه پاک ایزد : اعلیحضرت
 میان در را مساوات و عدالت تأکید خود گان بنده بر آن از بیشتر بلکه همچنان است، فرموده رامتک

  که را العالمین رب کالم حصه این مسلمانان از اکثر زمان این در اسفا و .است نموده شان ازواج
ً است، ( رباع و ثلث و مثنی النساء من لکم طاب ما نکحواف)  حصه آن از و  بینیم می قبول بنظر تماما

 این وضع از عاجز این.  ایم نموده نظر صرف کامالً ( واحدةً ف تعدلو اال خفتم نا و) که آن مهمۀ
 فاحش خطای این بسوی را مسلمانان نمودن متوجه و قدیر رب احکام تنویر و تعمیل از بجز نظامنامه

  .نداشتم نظر رد چیزیرا پروردگار، حکم بدین نمودن مکلف و داشتن موفق را آنها و شان

 از بغیر آالن الی خویش گی شهزاده زمان از عاجز من که است آن نظامنامه این وضع از مقصدم بلی
 .بینم نمی و ام ندیده  چیزیرا دیگر دادن دختر و گرفتن زن درخصوص قتال و قتل و افغانیه ملت نفاق
 مراسم باشد، ائزح را جانبین خوشی که مرغوب روش یک و خوب طریقۀ بیک که دارم آرزو

 دیده وهللا .بگذرد یکرنگی و خوشی باتفاق تان معیشت صورت و گذاره و حیات تا بنمائید را ازدواج
 برادر آن راه، در اکر که شده پیدا عناد و عداوت اینطور زن یک خصوص در برادر دو مابین که ام

 نیز صغارت نکاح همچنین و نمیشود سرد دلش کند، قطع را سرش آنکه بجز  ببیند، را خود دیگر
 را دختر این که میگوید خواسته بر یکی چنانکه .است شده شنیده و دیده مناقشات و مشاجرات موجب
 پیدا نزاع یک داماد خانۀ در هم اینصورت در که است کرده نامزد من برای صغارت وقت در پدرش
 خواهش و داشت کزنی شخصیکه خصوص در .آمد می بوجود منافرت عروس خانۀ در هم و میشود
 بانصاف و عادل شخص که بیاورد شاهد نفر دو دوم، نکاح در که کردیم چنین مینمود، را ثانی نکاح
 دچار زحمات عالم یک با که است معلوم بیاید، زن بروی صورتیکه در بیچاره اول زن آن چرا .است

 که تعدی و ظلم قدر هر نمیرسد بجای آوازش و نمیکشد صدای شوهر مظالم خوف از لکن .میگردد
 و میرفت پرده بی ها محمکه در زنها بعضی این با و میکرد تحمل زده فلک بیچاره مینمود [شوهر]

  آورده بمحکمه را او زنش که بواسطۀ برآمد، می قشنگ خیلی وضعیت یک با بیرون که شوهرش
 ازدواج در آنرا تأکید ندخداو که عدالتی شدن قائم و مظالم این اندفع فقط .شنید می طعن و لعن هزار

 از قبل دارد، را ثانی نکاح به میل مردیکه آن نامه تصدیق یک و شاهد یک گفتیم کردیم، چه فرموده
 خود ملت خیر من نکته این در ، مینمایم عدالت دیده نظر بیک را ثانی و اول زن که  بدهد عروسی

 در که چیست میرسانند، بخوبی را یهمال میدهند، کم بسیار مردم را زکوة امروز مثل دانم می را
 طرف از نظر مورد شخص بخانه که است عسکری یا پولیس همان مقصد]محصل زکوة حصول
 .است موجود مالیه بر و نیست مقرر [بپردازد خود دین ادای به شخص تا میشود فرستاده حکومت

 نظامنامه که جهالت و خوانی نا بر افسوس هزار میشود، گفته مساوات و عدالت محصل مصدق گویا
 گرفته زن دیگر احدی نباشد، اول زن رضای تا کرده، امر حکومت که کردند چنان ندیده و نخواند را

 بین در همیشه که زن چهار آن از لکن بگیر، زن چهار بکن الت، عدبکن مساوات آغا ! نی.  نمیتواند
 گرفتن در که نگفته گاهی شما ومتحک. است بهتر یکزن بخیالم باشد، قتال و قتل و جدال و جنگ شان
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 و کند امر را خود شوهر دیگر، یکزن بگرفتن که است زن کدام. است بکار اول زن رضای ثانی زن
 دیگر زن شوهرش که نیست خوش امر این به گاهی باشد، هم کور و لنگ زن یک اگر حتا باشد رضا
 .بگیرد

 باز و بگیرد دیگر زن که نیستم راضی گاهی باشد، نداشته مساوات و عدالت مرد یک وقتیکه در اما
 داشته نظامنامه برین تنقید و مذاکره و بحث که کس هر .شوند حاضر جات محکمه در شان دوی هر
 کنید نویس بیرون  را طلب بحث فقرات و بشنوید میشود، خوانده پا سرا برایتان نامه نظام اینکه باشد
 بعداً }  .کنم گو و گفت موضوع آن در تان همراه که حاضرم من . نمائیم وشنید گفت بران خاتمه در که
 و نکاح نظامنامۀ خواندن از بعد .کرد آغاز خواندن بلند آواز به را مزبور نظامنامه مجلس منشی 

 {د.ب .است ذیل حسب مجمالً  آمده بعمل شنید و گفت و اعتراضات برآن فقراتیکه عروسی

 و شریف شرع که چیزی .بدهیم رأی و فکر یک اینکه زا مقصریم ما !اعلیحضرتا : قندهاری وکیل
 شریعت اوامر همه ما کنیم عمل ما تا بگویند دارند، معلومات آن از ما علمای و فرموده منیف احادیث

  .داریم قبول چشم بسر گفته صدقنا و آمنا را

 مساوات عدم صورت در است، زن یک از بیشتر نگرفتن ذکر آن در که مادۀ در :مشرقی سمت وکیل
 حکومت  .زن چهار یا میکنند یکزن خواه که است مرد بدست حکم اینجا در که گفت کنان اعتراض و

 زن مساوات، و عدالت عدم صورت در نشده موقوف شریعت در که چرا  .کند منع که ندارد حق
 قحقو و بکند مباحثه شوهرش همراه تا میگیرد وکیل یا و میرود محکمه در خودش که است مختار
 .بدهد بدستش را آنزن حقه

 نشان شما برای دولت قانون گاهی و است نکرده منع گرفتن زن چهار از را شما کسی : اعلیحضرت
 گردیده عوام زد زبان که افواه این  .باشید نمی ماذون عیال دیگر بگرفتن یکزن از بغیر که دهد نمی
 از و اید داده گوش خود دشمنان ولبق یکطرف از که شماست خود بیخبری از و اعداء تبلیعات از

 کدام در حکم این آیا که برید نمی بکار را دقت و نمیکنید الطفات دولت نظامات بطرف دیگر جانب
 البته  .است نشده مانع را ازواج تعداد شما حکومت ابداً  است، مندرج نظامنامه صحیفه کدام و ماده
 طبقه بین در حقیقی مساوات و عدالت پاک ایزد فرمایش طبق بر که آنست حکومت خواهش یگانه
 حباله در را زن یک از بیشتر اشخاصیکه است بدیهات از این و باشد معمول و مرعی اناث و ذکور
 خود شوهر زن دیگر اطفال زن، یک اوالدۀ و نمیکنند را انصاف و عدل مراعات ابداً  میگیرند، نکاح
 همین از رفته رفته نگریسته حسد و بغض بنظر وا طرفین و اقارب با اند، برادر حقیقت در که را

 ایزد که اوامری برضد میآید بوجود نزدیک اقارب بین در بیگانگی و نفاق یک چنان ازدواج تعداد
 تمحکو رو این از  .میآید بمیان گوار نا عملیات است، کرده دعوت اتفاق و باتحاد را ما بار بار پاک
 بی و مظالم باوجود که است داده اجازه یکسره را آنها نه و هکرد ازدواج تعدد امتناع حکم نه تان

 عدالت شواهد و عالمات و مصداق بدون که بنمایند زن چند پیشگی [کردن ستم] اعتساف و انصافی
 رابکند، ناکح عدالت و مساوات و انصاف تصدیق کسی اگر البته .بتوانند گرفته را زن یک از بیشتر
  .نمیشود مانع منکوحات تعدد از را او حکومت گاهی

 عدالت عدم صورت در داده را زن چهار گرفتن اجازه پاک ایزد که کرد عرض :ربی فضل مولوی
 حدیث در نه و قرآن در نه مصدق لفظ و بشرط مگر  .است نفرموده اجازه را زن یک از بیشتر البته
 را خود زنان از یکی حق مرد صورتیکه در بلی است، موجود ثانی نکاح برای فقهیه کتب در نه و

 حق و مظالم استغاثۀ و است داده اجازه بدو شریعت که را خود شدۀ تلف حق مظلومه آنزن کند، تلف
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ً  را خود شوهر تلفی ً  یا و شخصا  خطاب برآن عالوه بنماید، شرعیه محاکم در اقاربش از یکی وکالتا
 را مداخلت حق هیچ پادشاه الهذ. االمر اولی بر نه است شوهران برای العزت رب طرف از عدالت

 در مرد باوجودیکه است بدیهی هم این و داشت نخواهد عدالت شرط و مصداق بتقرر نکاح تعدد در
 نکند عدالت اگر نکاح از بعد است وقت از قبل چون بنماید، را خود عدالت تصدیق خویش نکاح موقع
 است سود بی ازدواج تعداد در مصدق شرط وجود نقالً  و عقالً  پس .نیست بعید عقل از

 و وکالء و علماء از کسی هر برپاشده مصدق تقرر خالف بر غلغله یک اینجا در : جرگه یهلو 
 هم و میداد خاتمه مصدق تقرر برعدم  را خویش مختصرۀ و مطوله نظریات خواسته برپا سادات
 ً ً  کرده یئسرا زمزه بود، مقرر المراتب حسب رابع و ثالث و ثانی نکاح بر محصولیکه از ضمنا  متفقا
 پیشانی خندۀ و بشاشت بکمال همایونی ذات و یابد الغا باید دو هر محصول و مصدق که داشتند اظهار
  .میداد گوش کدامی هر بسخن النوبه حسب

 را مذاکرات این تمام نتیجه بازار شور حضرت مآب فضائل باالخره : شوربازار صاحب حضرت
 باشد که توانم نمی گفته هیچ خودم شخص مصدق باره در  :هک رسانید خویش شهریار بخدمت چنین
 شده مقرر مجدداً  سال این در چهارم و سوم دوم، بنکاح برشوهران محصولیکه آرزومندم لکن یانه،
  . گردد معاف است،

 از و کنان ثابت نقالً  و عقالً  دارد مردان باالی نسوان حقوقیکه در را بیانیه یک اینجا در : اعلیحضرت
 بمیل که را آنها اهالی، از عدۀ و آید می وارد ازدواج تعداد همین بواسطۀ گان بیچاره بران که الممظ

 بیک مینمایند، نگهداشت زار حالت به و مینمایند مبادله حیوانات به و میفروشند نباشد، شان خاطر
ً  شما و ما که فرمودند خاتمه در و داشته بیان آور رقت نهایت الفاظ  از بجز که اناثیه قۀطب از تماما
 ما جبین چین و پیشانی خنده شان غمگینی و مسرت اسباب و شناسند نمی دیگریرا ما نگاه و چشم

ً   .مسئولیم است، مردان  و رفاه از چنانچه شمایم، پادشاه خداوندی الطاف که خودم شخص مخصوصا
ً  نیز خود اناثیه رعایای از تر بیشتر مسئولم، مردان شما آرامی  که بخدا.  مسئولم نقالً  و عقالً و شرعا

 از عدۀ یک نفسانی خواهش بواسطۀ محض که نیست وادار امر بدین گاهی من وجدان و وجان دل
 بیزبان مظلومه رعایای از یکدسته بر را مذلت و ها پریشانی همه این صفت [حیوان] بهیمه مردان
 فضالء و علماء شما که نمیگذارم هگفت نا هم را این و  .شوم روادار است، مستورات طبقۀ که ملتم

 خدا برای از  .بود خواهید مسئولیت این بار زیر تر زیاده داخلم، مسئولیت این در من که همچنان
 و کنید رعایت را حق آن است، گذاشته شما ذمه به خداوند را آنها نگرانی و معیشت ترتیب کسانیکه
 زندگانی  .برید بکار را وقت مسئله اصل در ینب حق بچشم کرده دور خود از  را صفاتی بهیمه عینک
 چقدر باشد، داشته را متعددی السیرت مختلفة زنهای اشخاصیکه به نسبت باشد، داشته یکزن که مردی
  .است متفاوت

 تعدلو تسطیعوان ولن)است شریفه آیۀ از که میکنم عرض ازدواج تعداد در :حسینخان محمد مولوی
 زنها میان در شما که شود می استنباط (کالمعلقه فتذروها المیل کل تلوم فال حرصتم ولو النساء بین

 اگر (ایمانکم ملکت او فواحدة تعدلوا اال خفتم ان و ) شده بیان بیشتر نمیتوانید کرده عدل گز هر متعدد
 چون کیف بهر . هایتان کنیز یا است بس زوجه یک پس توانست، نخواهید کرده عدل که کنید خوف

 نشود عدل اگر و آمد الزم هم عدل شرط شد، جائز چهار البدی و ضروری اسباب ضیبع بر بنا
 بینهما شقاق خفتم وان) است وارد آیت دردیگر .نهد می رو وشقاق نفاق شوهر و زن درمیان الجرم
ً  فابحثو ً  و اهله من حکما  حکم یک پس میترسید، یکدیگر عداوت و شقاق از شما اگر (اهلها من حکما
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 خیال واحده ازدواج از بعد مرد صورتیکه در لهذا . کنید مقرر زن  جانب از دیگر و وهرش طرف از
 پس میشود، الحق شقاق اندیشۀ آن عدل عدم از و است محال عدل چون باشد، داشته را زن دیگر
 بعمل شانرا اصالح تا باشد مقرر پیشتر زن اهل از دیگر و مرد طرف از نفر یک مزید ازدواج هنگام
ً  نفر دو این و  آرد  که تجویزیست یک این . باشند طرف دو هر احوال منفعت و مراقب و ضامن دایما

 ....میتوانند کرده آنرا تردید یا تطبیق علماء البته است گذشته من فاطر بخاطر

 که را آیاتی دیگر و وغیرمسافحین محسنین شریفه آیه  غازی اعلیحضرت بتائید   :بشیر محمد یمولو
 و خوانده منیف روایات در شریف احادیث با بود، اناثیه طبقۀ بر داشتن رحمت نظر و شفقت مورد در

ً  پرداخته العاده فوق خروش و جوش بیک آن فهم عام بترجمۀ  ( کهص)اکرم رسول حدیث آن مخصوصا
 فرموده لطیفه اجسام بدین مردان نمودن توجه عطف و نسوان مراعات به نسبت الوداع حجة موقع در
 روادار الحال فی خویش متعدده ازواج بر موجوده رجال که هایرا بیدادی و مظالم این از بندی با ،اند

 برای محض صحابه زمانۀ در  را ازواج تعدد فلسفۀ داشته ایراد شور پر نهایت بالفاظ میشوند،
  ذاشتند،میگ ها بیوه خود از تعداد به و میکردند فات و شان شوهران جهاد در که بیوگانی سرپرستی

 در بوده شان مقصود کردن پوره را نفسانی میل گرفتن زن چهار از مقصد اینکه نه  :گفت کرده بیان
 بجانب حق را ملوکانه حضور اند، فرموده ازواج تعدد بر خسروانه ذات  بستیکه و قید این در خاتمه

 ....آید بعمل نسوان عاتمرا حال در باید که دادند توجه امر بدین مؤدبانه بلفظ که را علماء گفته

 را مصارف و کمتر عائد از را مبلغ چیزی مالیه وزارت بودجه، ترتیب حین در امسال : اعلیحضرت
 بر اگر نیافتند را ممری،  سنجیدند چند هر مخارج آن تعمیل برای وزراء مجلس . داد نشان بیشتر
 میشد، گفته اندازی بار و ظلم ظاهراً  افزودند، می دولتی محصوالت دیگر بر و گمرک یا مالیه

 مامورین بنزد مردم که عرایضی بر اوالً  گردد، ایزاد شعبه دو بر مبلغ که سنجیدیم چنان باالخره
 میشوند، دولتی مامورین اوقات تطمیع و اهالی حق نا گردانی سر موجب نموده حق نا و حق دولتی

 باشد، سرگردانی و آزاری مظلوم نشا مقصد صورتیکه در عرایض گرانی بواسطۀ مردم تا افزودیم
ً  چون رابع و ثالث و ثانی نکاح برای دوم . نشوند پرداز عریضه  عیاشی و نفسانی میل بغرض عموما
ً  میکند، متعدد نکاح کسیکه ظاهراً  و میباشد  شخصیکه برای و افزودیم میباشد، داشته هم زیاد پول حتما
 مصدق از هم و داشتیم معاف را محصول این د،میکن ثانی نکاح خانگی های مجبوریت بعضی بنابر
 مقامات و خزانه حفاظت برای چنانچه بود، مرحله اول از مساوات و عدالت ادامۀ و مظالم رفع مقصد
 شما که کنونا . نکنند تردد اکناف و اطراف درآن دزد تا میشود مقرر دار پهره  ابتداء از الزمه
 شکایت زن باب در مساوات و عدالت دوام برای هم و یدمیباش محصول معافی خواستار اعالم علمای
 عدالت مراعات خویش ازواج بر شخصیکه بمجازات را حکومت هم و دادید عدلیه بمحاکم را نمودن

 دزدی که بودم کرده مقرر دار پهره اول از من گویا .است مطلب یک دو هر دادید اختیار نمیکند، را
 روی از باز گشت، غایب مال و شد دزدی اگر ندارد حاجت که دمیگوی شما و نیاید بنظر دزد و نشود
 شریف شرع خادم این .  میدهم مجازات هم را دزد و میکنم پیدا هم را مال امارات و دالیل و تفتیش
 را استغاثه حق مظلوم نسوان برای همواره که شما پسندی حق این از و مسرور شما نظر این بر نیز
 این و بود نظامنامه در که اولیه قید حکومت برای میکنم، تشکر دادید، شان ظالم شوهران دست از

 از تر زیاده پیشتر نسبت بلکه نمیکند، فرق دادید رأی الحال فی همیشه بجهت شما که را قیدی
 مینمایند را عدالت ترقب حکومت
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 شرعیه محکمهب استغاثه از را خود مظلوم زنان شوهرانیکه بر هم باید ضرور  !بلی  !بلی یک وکیل:
 و بیمروتی باز مکرراً  حکومت تنبیه وجود با که مردی بر هم و مقررگردد مجازات میشوند، مانع
 در وی مجازات قدری باید برسد، بحکومت وی دست از استغاثه باز و نشود واگذار را پیشگی مظالم
  .نماید وشدت زیادت کسب المراتب حسب( ۳( و )۲)مرتبه 

 فرموده منظور قبول بنظر را جرگه لویه نظریۀ این شادمانی عالم یک با نیهمایو ذات  :اعلیحضرت
 ....یافت خاتمه شادمانی بکمال مبحث این کرد او نمودن بند بقلم امر را مجلس منشی

 ( سرطان۳۰ظهر دوشنبه )

قلیل بکار  ۀحضرت دیندار ما پوره بوقت موعود حاضر شده بعد وقفیبوقت پیشین عموم حضار و اعل}
            ب.ی.{غاز نمودند. آ

ی عمومی و أبنام خداوند مهربان آغاز میکنم. بحث ما در تعدد ازواج بود که قرار ر ضرت :یاعلح
تا بر آن گفت و شنود  ،ید بکدام یک ماده آن بحث داریدئحنفی فیصله شد، حاال بفرما ال مفتی بهئمسا

                  بعمل آید.                                       

دی را که ذات معالی صفات پادشاهی ئد و عوائبکمال ادب بر خواسته بعرض رسانید فوا یکنفر مال :
فاما بعضی از مردمان منافقت   .برهمگان ظاهر است و نمایان ،در توقیف نکاح صغاره سنجیده اند

یقت در تنقید خویش حق بجانب نیز پیشه و دشمنان افغانستان برین حکم همایونی تنقید مینمایند و در حق
 شمرده میشوند. آرزو دارم که نکاح صغیره ممنوع قرار داده نشود.                            

در زیر نظر دارم و از خداوند را این خادم ملت همواره آرامی و آسوده بودن شما  حضرت :یعلا 
ق و وفاق کلی حکمفرما بوده خداوند نفاق و همیشه خواستارم که در بین عموم ملت افغانستان یک اتفا

ی و خرابیها را از عموم سکنه افغانستان دور داشته باشد. معلوم است که یگانه موجب بغض و ندو
بعمل می آید. دو نفر باالی یک  اتعداوت و فرقه بندی در این سر زمین افغانی اکثر از نکاح صغیر

جایز و نا  ئلدعوی میکنند و هر کدام وسا ،خواستار نیستدختر که آن بیچاره قلباً یکی از ایشان را 
جایز را برای بدست آوردن مدعای خود بکار میبرد. اما چون آن دخترک مظلومه در صغارت 

نکاح داده شده است و یا  او به بصورت مشروع یا غیرمشروع بیکی از این دو نفر از طرف اولیای
ناحق برآن مظلومه دعویرا اقامه داده بعد تضیع  دلکن این مر ،احدی ازاین دو مدعی داده نشده ه ابداً ب

ممکنه که  ۀاز آنها بهر ذریع ا یکیراوقات و مصارف بسیار و مشاجرات و مناقشات زیاد آن دخترک 
برین امر  ،حریف مقابل او را که زنرا باخته است ،در حباله نکاح خود می آورد و اثرات آن ،باشد

               له رفته رفته کسب وخامت میکند.                                                                                                ئالی و جانی این مرد بکوشد، واین مسوادار میکند که  بضرر م

و  مظلومه که جبراً بزور پول و شاهد و گواه و حکم نهاد های حکومتی ۀاز طرف دیگر آن منکوح
چون طبعاً و قلباً این مرد را بنظر اکراه مینگرد و  ،ار داده شده استرق دعیال برای آن مر ،محکمه

ض میباشد و نه در همواره عیش و حیات هر دویشان منغاز این رو ،بدل نمی پروراندرا محبت او 
                            شان برکت و منفعتی چنانچه شاید و باید بعمل می آید.          مال و نه در اوالد

عد از ایجاب و قبول زمان صغارت بیکی از طرفین عوارض جسمانی و مادی هم رسیده در یه بثرکا
د میشود یا ئداغهای چیچک که بر رخسار هایشان عا ۀرا بواسطمرد زمان بلوغ مرد زنرا و زن 

گر اسبابیکه حتماً در این قدر مدت افالس و یا دی ۀسوختگی و یا از بام افتاده گی و یا بواسط ۀبواسط
تالفی که از ئو مقصد و ا نفعبنظر نفرت نگریسته  ،واقع شدنی است ،که طرفین بسن بلوغ میرسند
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بمنافرت و مشاجرت  ،بلکه بجای دوستی و محبت هر روزه ،در آن فوت میگردد ،ازدواج است
 میپردازند. 

اما در کالنی این صغیره  ،در طفلی بنکاح داده است با اینکه صغیره را اولیای او بسیار دیده شده است
خود  ۀبهزار حیله و بهانه خود را از همدیگر جدا کرده اند و در بسا اوقات ولی بعد از اعطای صغیر

در قید ]ولی[  نچو ،ن دختر دعوی مینمایدآبیک نفر وفات میکند و دیگر از این موقع استفاده کنان بر
له بمنازعه می انجامد. و ئاز این رو مس ین دو نفر را تصدیق کند،یات نیست که قول یکی از اح

اما چون از افالس  ،اکثریه برخی از مردمان دنیا دوست با اینکه صغیره خود را بیک نفر نامزد میکند
خود  ۀعلی الفور از وی دلسرد شده بهزار حیله و بهانه آن صغیر ،اعمال او مطلع می شود یو بعض

 ۀروی او را میدهد. از این ،ده بدیگری که صاحب ثروت و ما ل وهستی میباشدرا از وی خالص کر
 عندهللا مینماید.                                                  مأخوذخود را با صغیره   ،نامرضیه

امر این خیر خواه و منفعت پسند بملت خویش  ،از آن تلمیح رفت ۀبنا بر این فقرات و اسبابیکه به شم 
به سه سال باید خاتمه داده شود و در محاکم عدلیه  ،نمود که مناکحات صغاریکه ما قبل از این شده اند

شنیده نمیشود و در  ،رفته اگر دعاوی آنها که عموماً ناحق و بجز از تضیع اوقات دیگر ثمری نمیدهد
                                         آتیه باید بنکاح صغیره اقدام ننمایند.                               

نظر شفقت وعاقبت اندیشی خیلی  ۀحضرت غازی فرموده اند از نقطیچیزیرا که اعلحضرت صاحب :  
ل فقهیه است و در آن ابحاث مطولی در ئدرست است، فاما نکاح صغیره از مهمات بزرگ مسا

ز مرتاضین نکاح صغیره را براینکه ا ۀحتی عد ،معرکته األرای در کتب فقهیه مرقوم آمده است
 ،ه )رض( را در صغارت نکاح کرده اندیقشه صدئحضرت رسالت پناهی ام المومنین حضرت عا

لذا رجاء میشود که نکاح صغیره جائز و دعاوی آن در محاکم مسموع  ،نیز شمرده اند]سنت[ مسنون 
 گردد.                          

 ،حکمی که در انسداد نکاح صغیره شده است: ضرت صاحب گفت در جواب ح :لوی عبدالواسع مو

را در بر میگیرد، زیرا ]واجب بودن[  وجوب  حکم  سائلمر در مثال این مالاولوا درست است  و امر

 ،وجوب میرساند ۀالواالمر بمرتبوا یل را امرلاصول است که قول ضعیف و لفظ ق ۀلمس  له مُ ئاین مس

وجوب  ظاهراً حکم  ،اواالمر انضمام یافت چون باین فعل مباح امر. ستحاالنکه نکاح صغیره مباح ا

رو باینکه نکاح صغیره در کتب فقهیه صرف جواز داشت چون برخالف آن ناز ای .را دریافته است

ً  ظاهراً ، شد صادر حکم همایونی  گردید. ممنوع وشرعا

ل ضعیف و خیاالت سخیفه خود ئچیزیرا که شما و امثال شما در نظامات کور کورانه از مسا : ءمال

تنها مظلمه وگناه آت . حقیقتاً مالمتی بر ذات ستوده صفات امیر معظم غازی ما نیست ،داخل کرده اید

آیا شما نمیدانید و از زبان حضرت صاحب نشنیدید که حضرت ختمی . بر شما و امثال تان است 

از اهل سلف و خلف براین امر دوام  ۀشه را در آوان صغارت نکاح کرده است و عدئمرتبت سیدنا عا

پس چگونه سنت بقول اولواالمر نه . ورزیده اند و این نکاح صغیره نیز از امور مسنون شمرده میشود

 گردد.بلکه بر خالف آن حکمی اصدار  ]ساقط[ مسنونیت اسقاط ۀتنها از رتب

نکاح صغیره را  ،هشما در تعریف سنت سهو کردید و بر مغالط! مالصاحب  :لوی عبدالواسع مو 

طعام ( ص)چنانچه حضرت رسول اکرم. که آن از سنن عادی و طبیعی است امسنون قرار دادید زیر

ً بااتتناول فرموده و خفته اند و تفریح مزاج و غیره امور کرده اند،  ،یک انسان ملزوم است یکه طبعا
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ت یک امر مسنونی را استخراج پس از آن عادت و طبیعت نبایس .ضمناً صغیره را نیز نکاح فرموده اند

  . دکر

بر علیه مولویصاحب بر پا خواسته بیانیه طوالنی  ،که یکی از اعضای تمیز است  :رشید لضی عبداقا

را در عدم جواز امتناع نکاح صغیره و سهو و مغالطه مولوی عبدالواسع ایراد نمود که روح کالم او 

نها ای از حقوق و والیت پدر و مادر کالن است که بداین الفاظ است که بنکاح دادن صغیر و صغیره یک

شارع این حق و امتیاز را محض بدینواسط که آنها کمال شفقت و مرحمت را نسبت به پسر و نواسه 

پس اواالمر و یا دیگریرا چه حق است که این حقوق حقه را ، خود مرعی میدارند، ارزانی نموده است

امثال ما را نباید . اقط کند و عدم جواز نکاح صغیره را اعالن کندداده س جوباب وکه تمام کتب فقهیه ب

ل کج و روایات معوج برای مافوق خود که ما را ئمحض بغرض رسوخ و اعتبار و تشخیص خود مسا

  .یمئل نماؤتقدیم نموده به نزد عموم خود را مس ،وکیل و کفیل در امور شرعیه مقرر داشته است

ت تمیز سابق در بعض نظامات ئداشت بعض خطاء و یا سهواتیکه از هی گویا قاضی عبدالرشید توهم}

لواسع است که خود را بامثال این اقوال بنظر اذمه داری آنها تنها بر مولوی عبد ،است هبوقوع پیوسط

بر علیه دیگر اعضای خویش که تماماً  ،ت تمیز بودئحظار با اینکه یکی از اعضای مهم همان هی

ی و ئنشان داده صفا ،الواسع مهر سکوت را بر دهان مبهوت خود گذارده بودندباستثنای مولوی عبد

ی خود را برحضار حال مینمود بلکه بزبان حال تقاضای این امر را شاهد مینمود که در آتیه ئدانا

تنها خودم مستحقم و ازین رو  ،ت تمیز را نطر بدین معلوماتیکه دارم و حقایقی که میسرایمئریاست هی

  . ب.د.{او گفته شد در جواب

العموم چنان مفهوم میشود که این نظامنامه را تنها  قاضی صاحب ازین بیانیه شما علی :حضرت یاعل

شما و باقی . مولوی عبدالواسع بر طبق شریعت گفته و تصویب نموده امر بانطباق آن داده است

االنکه تمام نظامات بعد از ح. اخله ننموده ایدداعضای شما در مالحظه و تصویب و تدقیق آن هیچ م

 ،و دستخط های شما مطابق شرع شریف انگاشته میشود ءاینکه از مالحظ شما گذارش می یاید بامضا

اسطه مهر و ومتاسفانه در این نظامنامه نمیدانم که بکدام  .سپس از آن در محل اجراء گذارده میشود

خدا کند که کدام لفظ و یا عبارت و  ،ستامضای شما نیست خیر، در دیگر نظاماتیکه مهر جناب عالی ا

هم را گردد تا منهم طوریکه خودت اظهار کردی شما  "لویه جرگه" یا مضمونی مورد تنقید و تردید

   .باالیت اجراء گردد ،ه مجازاتی را که در خور باشیدتحت استنطاق آور

شرعیه در این نظامنامه  نموده فرمودند که امورات "لویه جرگه"باز عطف توجه شاهانه شانرا بطرف 

ر نظامات محول بدین علمای تمیز بوده است، که به پیشگاه شما حاضرند و یگانه نصیحت و ئو در سا

همین بود که باید هیچ یک اساس و شالوده را که بر خالف شریعت  ءاحکام و سپارش من نیز به علما

از امثال این روایات ضعیفه و  اکنون آنها. در نظامات نگذارند که داخل باشد ،باشد( ص)محمدی

باینکه من عالم و قاضی و  .قیاسهای سخیفه را که به پیشگاهی ما وشما بحث میکنند، کار گرفته اند

خوبتر دانستم و فهمیدم که اینها از  ،یک خادم و محافظ و سرباز شما میدانم تنها خود را ،مدرس نمیباشم

انگ دهل ظاهر و کار نگرفته اند و بب ،توصیه نموده بودمنها بار بار اامانت و دیانت نصیحتیکه من بد

این بحث را که سابق  .لیت آن بر ذمه و رقبه خود آنهاستئوعالنیه و پیشروی شان میگویم که بار مس

برین خودم در مفاد نکاح کبارت و مضار مواصلت زمان صغارت نمودم از روی علمیت و شریعت 

ی خویش الی آالن بخدمت گاز مدت درازی از زمان شهزاده  نبود تنها از تجربهای شخصی خودم که

ی و تصور گل عقلی و مسموعی و دیدئاز روی دال .شما ملت مشاغلت دارم، بحصول آمده است
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 ۀید و تصدیق همین علماء که به نزد شما حاضر نشسته اند جامئشخصی من بوده که رفته رفته از تا

  .تصدیق و صورت یقین را در برکشید

له یکی از عقاید ال تغیر من است که دین اسالم و شریعت سیداالنام یک دین بسیار مقدس و مسئه این البت

ل آن در جای شده و یا یاز حد مکملی است که نه در سابق و نه در ازمنه ال حق نظیر و مث ۀیکطریق

هر نقص و  لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا(یوم اکملت . ) خواهد شد

  .در حقیقت تماماً نقص و خرابی خود او از اشخاص است ،آیند خرابی که در امورات ما بنظر می

 اسالم بذات خود ندارد خللی ـــــ هر عیب که است در مسلمانی

این چند مبحث خودغرضی وحقیقت پوشی مالصاحب های تمیز ظاهر شد که خوب  ۀنچه از تصفیچنا  

من نیز در انسداد  آن رضامند نیستم و سر از حال حکم  ،غیره را مانع نشدهاست چون شریعت نکاح ص

لکن نظر بدعاوی و مشاجراتیکه در مواصلت های صغارات بوقوع انجامید و  .جوازش را نافذ میکنم

ذارید چون گن آدکی قیود شرعی را برنا ،فت وشنید و مخاصمت متمادی استگنکاح صغیره موجب 

ر خواه حقیقی عموم ملت افغانی میدانید و این یکی از وظایف پدر به پسر و مهتر پدر معنوی و خی ا مر

به کهتر از مضار و معایب و نقصانات او را پیش بینی نموده اطالعات بدهد از این رو عرض میدارم 

صغارت  ید با اینکه شرعاً نکاحئکه شما حضار و کالتاً این درخواست مرا به عموم ملت من ابالغ نما

 آن بدعاوی و مشاجرات و مناقشات و منفرات طرفین می انجامد حتی ۀفاما چون نتیج ،ز استئجا

 .....الوسع باید از مواصلت صغارت به پرهیزند

ذات شاهانه قطع کلماتی را که در مدح و صفت شان از هر گوشه و کنار در گفتار  زبا :حضرت یاعل

ل ضعیفه و روایات مروجه کار نکنند و ئا بر مسانموده فرمودند که محض جهت اینکه علماء م ،بود

ی میخواهم أاز لویه جرگه در انسداد آن نیز ر ،امثال آن کلمات را در اساس نظامات ما در آتیه نگذارند

نمی انگارم بلکه عموم شما را  ءزیرا که خودم و امثال من در ظاهر هیچ فرق مابین یکی از شما علما

مسلمان و متدین صاحب  ،در باطن هر کدام تانرا صادق ،مسلمان استهر فرد  صۀاز حسن ظنی که خا

وجدان و خادم شریعت و ملت و اسالمیت و مملکت تان می انگارم و در ظاهر نیز ماشاء هللا عمامه و 

توجه و موجب  بجال{ د .ب .در اینجا تبسم فرمودند }جبه و قبه هر کدام مخصوصاً از علمای تمیز ما 

ل ضعیفه را ئتا در آتیه هر کس بنابر اغراض نفسی و تشخیص پسندی خود این مساحیرت و دقت است 

 یض و سخن و نکته گیراباب غرض و معاندین را جای اعتر در قوانین اسالمیه داخل نکنند و هم از

 ...د.مجازات بنگرن ،بدست نیفتد و اشخاصیکه قصداً بگفتار امثال این اقوال اقدام کنند

ات شاهانه قطع کلماتی را که در مدح و صفت شان از هر گوشه و کنار در گفتار ذ زبا :حضرت یاعل

ل ضعیفه و روایات مروجه کار نکنند و ئنموده فرمودند که محض جهت اینکه علماء ما بر مسا ،بود

ی میخواهم أاز لویه جرگه در انسداد آن نیز ر ،امثال آن کلمات را در اساس نظامات ما در آتیه نگذارند

نمی انگارم بلکه عموم شما را  ءا که خودم و امثال من در ظاهر هیچ فرق مابین یکی از شما علمازیر

مسلمان و متدین صاحب  ،در باطن هر کدام تانرا صادق ،هر فرد مسلمان است صۀاز حسن ظنی که خا

عمامه و وجدان و خادم شریعت و ملت و اسالمیت و مملکت تان می انگارم و در ظاهر نیز ماشاء هللا 

توجه و موجب  بجال{ د .ب .در اینجا تبسم فرمودند }جبه و قبه هر کدام مخصوصاً از علمای تمیز ما 

ل ضعیفه را ئحیرت و دقت است تا در آتیه هر کس بنابر اغراض نفسی و تشخیص پسندی خود این مسا

 یسخن و نکته گیرض و اباب غرض و معاندین را جای اعتر در قوانین اسالمیه داخل نکنند و هم از

 ...د.مجازات بنگرن ،بدست نیفتد و اشخاصیکه قصداً بگفتار امثال این اقوال اقدام کنند
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ی ئحاجت بدعا گو. سخن های خارج از مطلب وقت را ضایع میکندکه  هبشما گفته شد  :حضرت یاعل

را که من در این چیزی. ی و نکاح از نظر تان گذشته مورد قبول شدسخوب شد که نظامنامه عرو .نیست

چون او  ،خالف ام شوندرنظامنامه بشدت گرفته بودم و خواهش داشتم که اگر تمام لویه جرگه در آن ب

 ]قید کردن[ عدم تقید( ۱)له بود ئرا من بر خالف مفاد ملتم می پندارم من آنرا قبول نخواهم کرد دو مس

 .ید  باز ترویج ب   سر از نو( ۲)هر له م  ئمس

و همانا د   ،برای اقتصادیات ملت مظلوم وارد آورده الی مادام الحیات زهر قاتل بودمدهشی که  ۀضرب

قبل از اینکه مرد مظلوم از اهرهای عروسیهای بود که مو اضافه و زیاده ستانی م  ]باالبردن[ بازی 

لت و نا نیز از بیرحمی و عدم عدا نه تنها مرد بلکه همخوابه او ،عیش و راحت دنیا تمتع و استفاده نماید

فالکت و ادبار  ۀپابندی والدین دختر برسوم و رواج قدیم نامشروع دچار ورط   ۀی و باالخره بواسطئروا

ن بر باد کرده آو افالس وضیق معیشت گردیده با یک مردیکه وی نیز تمام هستی و ثروت خود را بر

د که چه مجالس ها و چه همه تان بخاطر داری. دچار شده امرار حیات سرا پا عسرت را مینمودند ،است

هر ها قبل از این احکام تحدید مهر بعمل تضیع اوقاتها و چه گفت و شنید ها و چه سخت گیریها در م  

هر" زبان زد یکه در آن اوقات ئحتی از ضرب المثل ها ،می آمد در موقع کثرت و زیادت "حق و م 

م بخاطر دارم. در مجلس هائیکه "پدر وکیلها" و "خسرخیل ها" بود، چند مثل مشهور آنرا نیز خود

مباحثات طویل و مذاکرات مدید ازطرف خسرخیل و خواهش تقلیل آن از جانب داماد خیل بعمل می 

آمد، بعد گفت و شنید و عذر  و معذرت بسیار "پدر وکیل" و یا خسرخیل علت خواستن آن مبلغ هنگفت 

اد فوق العاده مهر آنست که دختر ما باالی و وجه بسیار معینه مهر را میگفت که یگانه مقصد ازین ازدی

داماد، صاحب عزت و مرتبت باشد و میگفتند ازین خواهشات زاید خود خواهشمندیم که این عروس را 

بنظر دامادخیل خود "میخ زرین و صد گز بزمین وا نمائیم" و اکثریه بغرض رضامندی دامادخیل بهمه 

دخترخیل باالی شوهر "صد خروار استخوان پشه"  گونه مطالبات خسرخیل در معاملۀ نکاح ازطرف

درمهر خواسته میشد که آنها بعد از شفیع آوردن خدا و رسول و اولیاءهللا خسرخیل را از آن مطالبۀ او 

 باز داشته بعوض آن یک مبلغ گزافی را قبولدار میشدند. 

هار آن در تمام افغانستان بدی است که درین نظامنامه ممنوع قرار داده شده است و ماقبل از اشت( ۲)

این فعل خجالت آور در بین دو قوم و دو عشیره و دو خاندان بنا به ادنا حرکت و یا ادنی یک سخن 

باندازۀ مرعی و معمول بود که همواره موجب تضیع اوقات مامورین دولتی و عمائد ملکی و اعزه بود 

مخصوصاً در اقوام افغانی )دادن بود بدی  ودن همین مسئله بدی گرفتن ونمو کالن شونده ها را تصفیه 

ر قوم هفتاد هزار گحتی بخاطر دارم در یکی از وقایع یک قوم باالی دی (خاصتةً در اقوام کوه نشین

 .دختر دوشیزه را بطور بدی گذارده بود

و ریش سفید بقسم  ءبخانه چندین سید و مال ،هزار دختر شده بودند( ۷۰)این قوم که محکوم به عطای  

رفته چیزی  "د طلبب  "تا بنزد قوم . عذر و معذرت رفته از آنها استدعا نموده اوشانرا تکلیف میکردند

تخفیف در تعداد بدی برای ما بگیرند تا آنکه پس از عذر و معذرت خواهی غیرمتناهی و شفیع آوردن 

رت و فرحت دختر فیصله کرده این امر موجب مس( ۷)از هفتاد هزار دوشیزه به ( ص)خدا و رسول 

و  داشت ندریده البته اکثری از حضرات این معامله را بیاد خواهگ ،عطای بدی مجبور بودندباقومی که 
 ....میشد هفترله مسبوق خواهند بود  که در بدی اکثر یه بیوه و دختران شیر خواره نیز گئهم این از مس
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 تجاریهاصولنامه 

ا که ذخیره شده نمیتواند و بخوردن و حکومت تان ابداً قرض گرفتن آنچنان اشیائی ر اعلیحضرت:

آشامیدن و امثال آن بدیگر ضروریات کثیرالوقوع بکار می آید، منع ننموده است. عالوه برآن این قیدی 

 .را که شما بیان داشتید، اگر دیگر علماء نیز بهمراه تان متفق باشند، من نیز از قبولیت آن انکار ندارم

وقت مجلس را نشان میدهد. از بیانات بعضی از علمای حاضره شما اکنون ساعت بما و شما پوره شدن 

چنان مستنبط شد که برای آنها نظامنامه جزای عمومی و جزای عسکری و دیگر نظاماتی را که شما 

اسمای آنها را بیرون نویس کرده اید، داده شود تا که هر کدام آنها بر هر ماده و فقره و مسئله آن علم 

ً بمذهب امام همام ابو  آوری کرده و تمام مندرجات آنرا با مسائل مفتی بها قویۀ کتب فقهیه مخصوصا

حنیفه )رح( کوفی تطبیق داده در خاتمه خالصه نظریات خود تانرا بدون جواب و سؤال و گفت و شنید 

مزید به لویه جرگه تقدیم نمائید تا بر طبق آن اصالحات بعمل آید. لهذا نه تنها برای هر واحد شما 

نظامات مطلوبه بتعداد مکفیه بهمراه کتب و فتاوی معتبره حنفیه برای یکشب داده میشود، بلکه فردا نیز 

محض بغرض همین مقابله تدقیق و تحقیق شما انعقاد لویه جرگه بدین ترتیب ملتوی است تا شما علمای 

مندرجات نظامات غور اعالم علمای جید و متدین و متقی و دانسته را از میان خویش انتخاب کرده در 

و خوض را بکار برید، اعتراضات، اصالحات، تنقیدات و توضیحات خود تانرا متعاقباً بدون طوالت 

مجلس و گفت و شنید غیرمفید باالختصار برای حضار لویه جرگه اظهار دارید تا باالتفاق بر طبق آن 

 ....تعمیل کرده شود

 یصله هاف

مجلس عالی را آغاز میکنم. پریروز مبحث ما وشما در آن مواد و  بنام خداوند خود این  :اعلیحضرت 

قواعد نظامیه که متعلق بامور شرعیه است، بود بر بعضی مسائل ضعیفه که از عدم احتیاط علمای تمیز 

که بحضور همه تان حاضر نشسته اند، ترتیب یافته بود، گفت و شنید ما و شما تقریباً تمام شده علماء 

الت این خادم اسالم دانسته شدید که مقصد بجز از پیروی شریعت نبوی و تقویت دین ندارم کامالً از خیا

و خوب فهمیدید که این مسائل را علماء تمیز از روایات فقهیه و مسائل مختلف فیه شرعیه داخل 

من نیز از این حقائق سرائی و دلسوزی شما علمای اعالم و فضالی کرام . نظامات دولتی کرده اند

از شما آرزومندم همچنان در تعذیربالمال و تألیف فتاوی امانیه اظهار . هار سرور و تشکر میکنماظ

آرای خود ها را نموده اید، برین هم در نظامات دولتی تدقیق را بخرچ داده در مسائل اصولی و مواد 

زویات بخیال در مسائل فروع و ج. اساسی آن اگر اصالحات و تعدیالتی باشد، آنرا نیز بیان نمائید

برای  عاجزانه ام اگر بخواهید که آنرا سراپا مالحظ کنید البته برای کم از کم پنجسال دیگر بکار است.

آن الزم است که شما علمای اعالم لویه جرگه از روی دیانت بکمال دقت چند نفر عالم های جید و 

از میان خود منتخب و معین نمائید،  دانسته و فهمیده را که بتمام صفات و کماالت محلی و آراسته باشند،

تا در محکمه عالی تمیز مقرر شده وجه معاش خود را از دولت بگیرند و در تدقیق و تطبیق تمام فروع 

ً بتألیف و ترتیب فتاوی امانیه بزبان فارسی و عربی و افغانی  نظامیه بذل مساعی ورزند و متعاقبا

در مسئله تعذیربالمال تشکر میکنم که نظریۀ . ندچنانچه گفتید و آرزو نمودید، صرف مقدرت ورز

اصلی خودم با نظریه شما موافق است، زیرا در تعذیربالمال تکیه به ثروت و پول میشود و ارباب 

ثروت بواسط استعدادیکه دارند، از ارتکاب جرائم باز نمانده تکیه به سرمایه خود مینمایند. از 

ائم که منشاء اصلی تعذیرات است، بطرز مطلوب حاصل تعذیربالمال مساوات حقیقی و سد باب جر

چنانچه در یکی از مواد نظامنامه نکاح و عروسی . خودم از ابتداء بر خالف تعذیربالمال هستم نمیشود.
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که شما آنرا قبالًخواندید و شنیدید، فاما چون علمای حاضرۀ تمیز که  برین مطلب تصریح موجود است

اکنون که شما جرائم مالی . در نظامات داخل شد لمال را جائز شمرده اند،حاضر نشسته اند، تعذیرات با

را از روایات ضعیفه و مسائل مرجوحه بیان داشته میگوئید که از روی مسائل قویه تعذیربالمال نباشد و 

 تمام تعذیرات بالبدن مقرر گردد و احیاناً اگر در بعض مواقع اولواالمر تعذیر بالمال را تصمیم نماید،

پس بایستی که آنمال بعد از زمانی و اپس بمجرم داده شود، خوب است ما در آتیه تعذیربالمال را عموماً 

موقوف قرار داده صرف در بعض مسائل جزوی )مثالً گادی بی چراغ نباشد، درین راه عبور منع 

جرم اگر مجبوراً براحدی حکم باعطای  است، و امثال این دیگر اصالحات و قیودات بلدیه( 

                                                                                                 صادرشود، البته که آن پول مأخوذۀ جریمه بعد از زمانی مسترد میشود.
ً شما علماء،  و در دیگر مسائل اساسی و اصولی نظامنامه که مثل تعذیربالمال باشد، نیز مخصوصا

مخصوصه خود ها را در مجلس خصوصی خویش مانند دیروز و دیشب بر گمارید و در آخر توجه 

نتایج مطالعه و خالصه نظریه خود ها را اظهار دارید، تا برطبق آن رفتار شود. سر از امروز محض 

 بدینواسط که ایام لویه جرگه قریب به اختتام است و اکثر ازین مهمانها عزیزما بمملکت و خانه و مسکن

خویش عالقمندی مزید داشته آرزوی رفتن را بعد از تکمیل میعاد لویه جرگه بوطن مالوف خود ها 

داشته خواهند بود، در دیگر مسائل عمومی و امورات سیاستی که بملت متعلق است، مذاکرات لویه 

ً از و. )مانند مالیه مواشی، نفوس، مالیه و غیره(. درین مذاکرات جرگه آغاز میشود کالء مخصوصا

محترم زیاده تر توجه و تعمق را خواستارم تا تمام مذاکرات ما بر طبق امید و آرزو و خواهش ملت و 

دولت و مملکت تصفیه و فیصله گردد و اال اگر همچنین که تا امروز و کالء محترم لویه جرگه زیاده 

مواد قانونیه چنانچه الزم تر کار از شنیدن مباحث گرفته، مداخله بسیار در مذاکره و مباحثه الزمه در 

بود مانند علماء محترم نفرمودند، معلوم است که حق وکالت را ادا ننموده اند و برطبق امیدواری و آمال 

 ...و امانی عموم ملت افغانی که شما را وکیل و کفیل مهمات خود قرار داده اند، کاری ننموده اید.

 مالیه مواشی

یشتر از صدور پشما خود منصف شوید نظر بتکالیفی که . خوب است انصاف یک چیز :حضرت یاعل

و باج از شما بنام بروت چربی آغا  جاین نظامنامه بر مالداران افغانستان بود و رقم رقم محصول و خر

شاهی گی ، باج سیخ ،  ،مه گی ، تکت زکوةرو سر چربی بی بی ، چکانه سرکانه ، سر گله گی ، سر

ل، نوار پشم ، توبره و امثال آن گرفته میشد، اکنون که آنهمه م، جُ لیجوال، گعلف چر، طرق و خرید 

ق گفت وشنید در صغتکالیف از همه شما بر داشته شده، فقط جهت آنکه در میان شما و مُ  د  و کبیر  ریص 

د بیت المال که ئد نگردد و هم ضروری بود که در عوائمواشی بوقوع نیفتد و تکلیفی از این رهگذر عا

امتیاز صغیر و کبیر رفع  ،ماماً برای خدمت شما و همین مملکت صرف میشود و نقصی وارد نشودت

 .گردیده است

ول مال مواشی و زکوة و گمرک را بمنافع صان مفهوم میشود که محناز سیاق کالم اکثری از شما چ

هر چه که  صرف میرسانم، کال و حاشامشخصی من میدهید و یا من آنرا در معامالت شخصیه خود ب

تماماً برای رفاه خود تان بصورت نگهداشت  ،شما بحکومت میدهید خود بهر اسم و رسمی که میپردازید

نهار و معارف و امثال آن اعسکر و تشکیل محاکم و ساختن معابر و تمدید تلیفون و تلگراف و کشیدن 

حضرت بمنافع ذاتی یلیک حبه و یک دینار آنرا ع. نیده میشودابصرف رس ،تذکرش بطولت میکشدکه 

ین مورد راینکه تمام مامورین و وزراء حاضرند و د. دیخود بصرف نرسانیده است و نخواهد رسان

که من در زمام داری و فرمان ( وکفی باهلل شهیدا ) گواه است  معلومات دارند و مزید برین خداوند

 حبه و دیناریرا از بیت. ام غت نه نشستهای شما ملت یک نفس باستراحت نکشیده ام و دمی بفرئفرما
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المال بجز در راه ترقیات و تعالیات تان بمصرف شخصی خویش نرسانیده ام و بهمه شما معلوم است 

کامالً موقوف کردم و  ،و اقسام اقسام از شما ملت گرفته میشد انواعد حکومت را بانواع ئکه بسیار عوا

ازین رو بسیار خساره  .واگذاردم ،رر داشته استبر عالم اسالمیت مق تتنها همان تکالیفی را که شریع

گذارد، پس حکومت گوش ببه ثروت دولت وارد آمده اگر حاال باز برطبق مطالبات نا قابل قبول تان 

ید که تنخواه عسکر و مامورین و لوازمات و ضروریات مملکت تان از کجا پرداخته خواهد ئلطفاً بفرما

 ...؟شد

ً با بعضی برادران سرحدی تان در اعطای ما که حکواین مراعاتی ر :حضرت یاعل ت تان موقتا

محض بغرض همدردی و فدا کاری آنهاست که بر طبق مقررات  ،محصول و مواشی نموده است

اسالمیت خود با حکومت متبوعه خویش در موقع جهاد از حمل و نقل قوای عسکری و غله رسانی و 

میعاد مقرره  نالبته بعد از گذشتن آ ت معاونت نموده اند،بردن جبه خانه و دیگر خدمات دولت با حکوم

افغانستان و سمت  ۀجاری داشته از تمام سکن ،باز همان مساواتی را که حکومت تان در نظر دارد

 ....خواهد گرفتمحصول مشرقی و جنوبی یکسان 

در محالت لکن . البته وقت زای مواشی منطقه های سرد سیر ماه ثور و سرطان است :حضرت یاعل

ً در  بحد ، خاتمه می یابد، لهذا میعادیکه در نظامنامه گذارده شده  لواخر حماگرم سیر مواشی تقریبا

 . هر دو محل مقرر شده است ظۀسط و بمالحو

ابداً  ،میفرماینداده حضرت محصول مال مواشی را حین شمار اریاینکه اعل :الدین قطغنی ل سید جال 

یشانی و روقت که موقع افالس و بی برگی است و مالداران بانواع پ در آنرا رعیت اعطای محصول 

 .د، ندارندنسر گردانی گرفتار میباشند و سر از نو تکالیف یخ و برف و سرمای زمستان برآمده میباش

از فروختن مواشی خویش  البته وقت تحصیل و پرداخت محصول همین ماه قوس است که مالدار

همایونی در سال اول میبایست که مالدار دو محصول را  ۀن مفکورت میباشد و هم دریصاحب ثرو

  .جزان استعارا در آخر حوت که بالکل خارج از مقدور ما  تحویل کند یکی در ماه قوس و دیگری

این هر دو عذر شما را بدلیل جواب میگویم و شما را میدانانم که اعطای محصول در  :حضرت یاعل

رفته گول از ما صم نمودید که در مرتبه اول در یکسال دو محهُ اینکه تو  . ده شما استئآنوقت موجب فا

طوریکه تنخواه . ما دفعتةً اخذ محصول را از یک موسم بدیگر موسم تحویل نمی دهیم! میشود، نی 

یشان داده امامورین دولتی و عسکری را سابق برین پیش از خدمت میگرفتند و حال بعد از خدمت بر

ز ششماه به پنج ماه و از پنج بچهار و از چهار بسه ماه و از دو ماه به یکماه در آخر میشود، تدریجاً ا

اضافه تر از موعد  هحوت میستانیم، درین صورت معلوم است که پول دولت تا شش سال یک یک ما

 .... وهم از تکالیف دیگر نجات مییابید بنزد تان میماند نآ ۀتحویل سال گذشت

اول را  ۀاسراف پیشگی درج وفم که اکثری از ملت افغانستان در عیاشی سأبسیار مت :اعلیحضرت

بشب حتماً همان صد روپیه را خرج  ،اگر یکمرد روزانه صد روپیه آمدنی داشته باشد. احراز داشته اند

بسیار دیده ام که چندی . ر روز گرسنه میخوابدیگمی کند و برای زندگانی آتیه خود هیچ ذخیره نکرده بد

سمند ناز سوار بوده نارنج پلو نوش جان میکند و درجه اول عیاشی و اسراف را حائز شده از  بریکنفر 

نه "آقا . بعد از چندی بر خاک مذلت افتاده بمسکنت و غربت میسازد ،معیشت آتیه خود هیچ نمی سنجد

 ننه بدی را پیشه کرد و ئینباید آنطور عیاشی و بی پروا "،و نه به این بی نمکی با آن شوری شور

ً یکروپیاوقتیکه شما ده روپیه را ح. داندازه تکلیف و مشقت را متحمل باید ش آنرا  ۀصل نمودید، لطفا
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نگهداشته از گرم و سرد زمانه  رسانیده ما بقی آنرا برای روز ما بعد خرجبمخارج ضروریه خود ب

 . بیندیشید

الت مواشی خود استفاده نمیکنیم و ید که ما مردم از پوست و شیر و روغن و غیره حاصئاینکه میگو

سف و أله بیشتر موجب تئاین مس ،این منفعت گرفتن را از مواشی خویش فیمابین خود عیب می پنداریم

دنیا کوچه بکوچه بازار ببازار و ده بده موتر های بزرگ   ۀا و ملل متمدنه امروزبیگانه. حسرت است

 او پشم و ملبوسات کهنه و ژولیده میگردند و آنهگرفته شباروزی به تجسس استخوان و شاخ  الری را

 ارا جمع آوری داشته، بلکه اکثریه خریداری نموده میروند و از آن استفاده کرده اشیاء ساخته شده آنر

ً و که پشم و شیر و پوست مواشی خود از ید که ئوگشند و شما میوباالی شما میفر ً و عادتا شرعا

 ... م.را عیب می پینداریده گرفتن ئفا ،ز استئاصطالحاً جا

 نظامنامۀ نفوس

}بعد از اتمام این مذاکره منشی  مجلس آغاز بقرائت نظامنامه نفوس کرده حضار به یاد داشت نویسی 

بعد ختم نظامنامه اعلیحضرت همایونی به پاخواسته نطق . گذارشات و اعتراضات خود می پرداختند

ایراد فرمودند که ما مطالب عمدهء آنرا تا جائیکه  نهایت مفصل و دلچسپ از حد رقت آور غرائی را

  د{. ب . بیاد دارم در ذیل مینویسم 

زیرا که عسکر برای تحفظ دین  خدمت نظامی یک خدمت بسیار بزرگ و مقدس است، :اعلیحضرت  

. عسکر است که برای بدست آوردن و ملت و مملکت و نگهداشت شرف و ناموس شما سر بازی میکند
وق سیاسی و اقتصادی و سائر منافع ملی دولتی تان از دشمنان خارجه و داخله قطرات و حصول حق

کسانیکه در خدمات نظامی گران جانی میکنند و یا از آن پهلو تهی مینمایند، خون خود را نثار میکند. 

( فالجنة تحت ظالل السیو. ) قرار عقیدۀ مذهبی و مقررات دینی عالم اسالمی گویا از جنت می گریزد
ای ملت عزیزم! حکومت ابداً از وزیر و وکیل تشکیل نمی یابد، حکومت را حکومت حقیقی بریق و 

 .لمعان ]درخشیدن[ سر نیزه ها همی نماید

اگر شما بگوئید که تعلیمات عسکری برای عموم ملت افغانی الزم نیست، درین خیال خود شما سهو   

و استعمال اسلحه موجوده و آالت رقم جدیده  زیرا در صورتیکه شما از مسائل جنگ کرده اید،

معلومات نداشته باشید، نه تنها بمقابل دشمنان خویش خجالت و منفعل میشوید بلکه هر چند که شجاع و 

دلیر و و طنخواه باشید، باز هم بقوای ناریه و اسلحه ممکن نیست که تا چندی مقابله کنید و مغلوب و 

  پریشان نشوید.

ملت ما میگویند که ما بار بار دشمنان خود را خوار و زبون نموده بیک حالت زار از اکثری از رجال  

مملکت خود بیرون کشیده ایم و اگر باز خدا نا خواسته همچنین دست تطاول اغیار بر مملکت ما دراز 

ا و ام قول و دعوی شما درست است. ! بلی آقا . شود، همانا که مکرراً بکیفر کردار رسانیده خواهد شد

اسفا آن وقایع را کامالً فراموش خاطر نموده اید که بار بار دشمنان تانرا بحالت زبون و زار نه یکبار و 

دو بار بلکه بار ها با لشکر از پشت افگنده بر سینۀ او نشسته اید. الکن بجای اینکه این فرصت را 

چون از  تاً بکیفر کردارش رسانیده حواله دارالبوار و تحیل نارش مینمودید،غنیمت شمرده مدعی را دفع

تعلیمات نظامی و اصول عسکری و امورات حربی بیخبر بودید، برین ضعف موهومۀ دشمن فریفته 

دشمن ازین . یده ایددشده او را گذارده در عقب غله و دیگر حوائج معموله خود رهسپار مقامات خود گر
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انی تان در آن موقعیکه بایستی نام ونشانی از او نمی بود بمقابلۀ تان کامیاب شده از دست مسائله و ناد

 است.  تان زنده جانبر شده

وی  آیا شما بر دیگر اینکه: آیا شما دشمن خود ها را در کدامین موقع مغلوب و منهزم نموده اید؟
اک خاک پیا اینکه دشمن داخل  وده اید؟ یتعرض برده اید و یا عدوی تانرا درخاک خود عقب نشان

مملکت عزیز تان گردیده، مقامات مهم را از نزد شما تحت تصرف آورده است و بعد بمال ناموس و 

جان و آئین و دین تان دست تعصب پرستش را دراز کرده است شما بمقابلۀ مشتی که از وی بر پشت 

  خورده اید، بالمقابل لگد تانرا بر سرش حواله کرده اید؟

آقا «. بار بار دشمن را مغلوب و مقهور و مخذول کرده ایم » خودتان دعوی دارید که ما : گر اینکهدی

ه اید، آیا کدام بالشت خاکش را هم تحت تصرف ددر نتیجه این شکست و انهزامی که بار بار بدشمن دا

قشالق مقامی را از  آورده اید؟ و یا چیزی فائده مادی و معنوی را هم حائز شده اید؟ باآلخر یک قریه و

جملۀ آن ایاالت و والیاتی که دشمنان از شما یکی بعد دیگری گرفته تحت تصرف مغبوضه خویش 

درآورده اند، هم گرفته اید و یا صرف همین قدر کرده اید که دشمن را از گلیم و فرش زیر پای و از 

ی تانرا کور مینمود، بیرون خانه و کوچۀ خودها در حالیکه در دل و جان و جگرتان پا نهاده چشمها

  . کشیده اید؟ وبس

این استقالل را خداوند بفضل و عنایت خود عطا کرده و باز در عالم اسباب از تشویقات و ترغیبات من  

عاجز شما او را نائل آمده اید و اال نه شما از این مسئله خبر بودید و نه زمام داران سابق بر فوائد 

اگر خداوند سلطنت . امر را میداد که افغانستان زیر حمایه انگلیس استشخصی خود بشما اطالع این 

ً این زهر قاتل را ملت مظلوم ما تا پنجاه سال دیگر به ت    م هُ و  را بمن عاجز ارزانی نمیکرد، اغلبا
رق و شرائین شان کارگرمیشد، باز اگر چه . نوشدارو تناول میکردند بعد از اینکه اثرات اغیار در ع 

میشدند اما آن اطالع مانند جو زیر کوتل سودی نه بخشیده همه سعی و کوشش و مساعی که  دار رخب

  در راه استخالص خود میکردیم، بفحوای مشتی که بعد جنگ بیاد آید، بکلۀ خود باید زد، کارگر نمیشد.

تاریخیه  دشمنان ما وشما بخوبی میدانند و می فهمند و تجربه های سابقه و اوراق مجلی! ملت عزیزم  

از . بدانها یادهانی میکند که ملت افغانرا ما بزور سر نیزه و قوای نظامی خود مرعوب کرده نمیتوانیم

این رو منبعد از این، کوشش و سعی که داشته باشند از رهگذر سیاست و دسیسه و نفاق افگنی و شقاق 

لهذا الزم . ما کار  میگیرند آفرینی و تولید مشکالت و موانعات برای ترقیات حکومت و ملت و سلطنت

آمد که برای اندفاع این مشکالت و ارتفاع این موانع قوای بسیار منتظم و مکمل و ماهر بفنون حاضرۀ 

دشمن بر مالء نمیتواند که با ما و شما مقابل . حرب برای هر وقت هر زمان حاضر و آماده داشته باشیم

پس باید . ست پرده های مخادعت ]خدعه[ کردنی استشود، هر چه که بخواهد بر علیه ما زیر جال سیا

ما هم برای سد باب سیاست و دفع خیانت شان سر نیزه های بسیار درخشان شجاعت و شمشیر های 

  بیشمار جسارت بنیان حماست را حاضر و آماده داشته باشیم.

نظامی و عالم عسکری اندکی تأمل کنید و وقت را بکار ببرید از زمانیکه شما ملت افغانستان بخدمات  

دلچسپی خود تانرا در تناقص گذاشته به نظام اندک اندک داخل میشوید، از همان روز رقبۀ وسعت 

. افغانستان روز بروز کاسته شده ، سرحدات و مواضع مدافعه او کسب زیادت و اتساع نموده میرود
رد  ومحض برای تحفظ آن بدون فکر کنید بدین اندازۀ هنگفت سرحداتی که افغانستان با دول همجوار دا

عملیات جارحانه چقدر عسکر لزوم دارد و باز در مورد محاربه درین نقاط بکدام پیمانه سرباز در کار 

  است.
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اگر حکومت این عسکر . امروز کم از کم برای افغانستان بودن پنج لک نفر سر باز مسلح در کار است 

مات و ضروریات آن برآید، معلوم است که خزانه را بطور خوش رضا بگیرد و باز در تحویل لواز

دولت متحمل آن حسب خاطر خواه شده نمیتواند، حتی اگر همین یک لک سرباز را که فعالً ما وشما 

وجود آنرا در همه حال بدولت ضروری میدانیم، بطور خوش رضا بگیریم کم از کم به چهل روپیه 

نمودن همین نفری بدین مخارج گزاف نیز خالی از  بدیهی است که اداره. ماهانه فراهم خواهند شد

پس الزم آمد که افغانستان نیز همان طریقه را که امروزه در تمام دول عالم و ملل بنی . اشکال نیست

که ما بدان نظام وجوبی و جهاد اسالمی } آدم در استجالب سربازان مروج و معمول است، بکار برد.

چنانچه امروز دولت معظم ترکیه بهمین .{ د. م اجباری میخوانند ، بنام میگذاریم و دیگران او را نظا

و دیگر دولت  اصول عسکر دارد و ملت جرمن نیز برای احضار عسکر همین طریقه را مرعی میدارد

فوائد اخذ عسکر بدین اصول . های کوچک که ملت شان اندک است، نیز همین مسلک را  تعقیب میکنند

ر است، منجملۀ آن قلت مخارج دولت و نظامی شدن تمام ملت است که حسب و ترتیب و نوبت بسیا

  .حسب موقع و لزوم دفعتاً حکومت میتواند که تمام ملت خود را تحت سالح آورد و با دشمن بجنگد

چنانچه بهمه شما معلوم است که درین نزدیکها دو مراتبه حکومت تان از این اصول مفید مستفید گشته 

همدرد وشجاع خود که قبالً تعلیمات نظامی خودها را حسب قرعه و نوبت خود  است و از تمام ملت

( ۱)اردو های منتظم و فرقه های ملکی را تنظیم و ترتیب داد:  تکمیل کرده بخانه های خود رفته بودند،
در واقعۀ حاضر سمت جنوبی و اگر همین اصول نفوس از ( ۲( )۱۲۹۷) در محاربۀ استقالل سنه 

الی اآلن در افغانستان ترویج نمی یافت و عموم ملت به تعلیمات نظامی کسب معلومات زمان سابق و

نمی نمودند، پس آیا در محاربات همان ملت باز در عقب غله یا در پس سر پرستی عائله و یا بمتابعت 

مردیکه . فالن خان نمیرفتند و مفت و رایگان حریف خود را بر خود غالب و کامیاب نمی نمودند

ول عسکری آشنا شود و در تعلیمات آن فهمیده و دانا باشد، خودش کی در موقع محاربه و خبر باص

بالعکس . ورود خصم بخاک مملکتش میتواند که بخانه بنشیند و بنظام شامل نشده خدمتی را انجام ندهد 

شامل شود، مرد نا بلد و بی تجربه با اینکه قرار اوامر شریعت و اسالمیت ووجدان خود در محاذ جنگ 

 .بعد از مکث قلیل در عقب عایله و فامیل خود رفته میدان را خالی میگذارد

تا حال در نظام، بعضی تعلیمات غیرمفید  بوده برای ترقیه حیات آتیه و آرامی و آسوده گی آینده نظام 

ینمودند، چیزی سنجیده نشده بود، از این رو اکثری از عسکر بعد از اینکه میعاد خدمت شانرا تکمیل م

بخانۀ خود رفته بیکار و بی کسب و معطل میماندند. اکنون در نظر داریم که تعلیمات غیرمفید مانند اجه 

پک، تندی پک، زیرزد و غیره اشیا را موقوف داشته صرف تمام تعلیم نظامی را موقوف به نشان زدن 

ل زراعت طریق اکتساب و شجاعت، تحویل و تبدیل داده بعوض آن تعلیمات مفیدۀ دیگر مانند اصو

عسل از زنبور، صورت گرفتن ابریشم از تخم پیله و یاد گرفتن خواندن و نوشتن را بطرز جدید و 

امثال آن برای عسکری در مدت اقامت شان در قشله عسکری، نشان داده میشود تا بعد از اختتام موعد 

استاد مرغوب اهل قریه خود در خدمت خود نه تنها صاحب کمال و دانسته باشند، بلکه نمونۀ خوب و 

  این اصولها بوده باشند.

چنانچه فعالً ما این اصول را در قطعه ارگ ترویج داده ایم ، اگر خواهشمند باشید اینک یکنفر سپاهی  

         را از میان این سپاهیها که حاضرند، خواسته از وی در خواندن و نوشتن سؤال کنید.                                   

خلص اینکه اصولی را که حکومت سابقه و حاضره تان در اخذ عسکر از افراد ملت گذرانده است، 

 . بسیار خوب و وجود آن از حد ضروری
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ل ک و کد خدا و غریب از عمر    ساله الی ( ۲۲)ضرور بایستی که تمام افراد ملت بدون استثناء خان و م 

ازآن تامیعاد معینه داخل سلک عسکری شده بعد از تکمیل میعاد ساله، اگر ضرورت افتاد باال تر ( ۲۷)

اصول و قواعدی که برای . خدمت خود و اپس بخانه خود مراجعت کرده عوض او دیگری جلب میشود

اشخاص بیکس و معیوب و مفرور و غیره گذارده شده، سراسر مبنی بر انصاف است. من عاجز فکری 

ده گی خود الی االن در اصالحات نفوس نموده ام، همین است که که داشتم و کوششی که از زمان شهزا

بصورت موجوده جریان دارد، زیرا که در موقع ضرورت تمام ملت ما عسکری شده در میدان محاربه 

اگر شما . مانند ترکیه و جرمنی و دیگر دولیکه این اصول را تعقیب میکنند، حاضر شده کار میکنند

ا قبول دارید و اال اگر کدام طریقه و اصولی بهتر ازین در نظر دارید، حضار لویه جرگه این اصول ر

 ....نیز بفرمائید تا درآن دقت شود

بلکه مقصدم از این . که من ابداً این کلمات را تعریضاً و یا شکایتةً نگفته ام! کال و حاشا   :اعلیحضرت 

ناندن وذهن نشین نمودن تان بود بیانات صرف مزید اهمیت عسکر و لزوم نظام بدین اصول حاضره دا

زیرا خودم میدانم که ملت شجاع افغانستان طبعاً جهاد را دوست دارند و خدمت نظامی را عیناً  و بس،

اعتالی کلمة هللا می انگارند و از اعطای نظام و تحمل همه گونه تکالیف آن بقدر یکسر مو تخلف و 

غرض  ر داشته است، تماماً بنظر قبول می نگرند. تجاوز نمی نمایند و این اساسی را که حکومت مقر

و مقصودم اینست که شمایان مواد اساسی نظامنامه نفوس را تماماً بکمال شوق قبول دارید، آیا فروع او 

را نیز همچنان تائید میکنید و یا در آن چیزی بحث کردن را آرزو داشته میخواهید که آن فروع بکدام 

 .... طرز دیگر مقرر شود

عدۀ از وکالی قندهار بعد از ختم کالم فوق برپا شده هر کدام شان حسب نوبه برین  :کالء قندهار و

                     .نظریه که اخذ نظام باصول قومی باشد، بیان دالیل و اظهارات مینمودند

قومی }دراین محل مخصوصاً از طرف وکالی قندهار بسیار دالئل و التجاء ها نسبت بمنظوری نظام 

اما اعلیحضرت غازی بدالئل ظاهر و اقوال باهر . معروض شد که تحریر تمام آن به تطویل می انجامد

آنها را تسلیت و تشقی داده مضرات عسکر  و نظریات خویش که به شمۀ از آن ما در ذیل می پردازیم،

 { د. ب .  قومی را بد آنها بخوبی داناند

اساسی را  که من برای منفعت شما طرح ! خواه خود میدانید مرا شما خیر! ملت عزیزم :اعلیحضرت  

نموده یا مینمایم، هرگز از فائده شما خالی نمیباشد. در آن اصول قومی بدیهی است که صاحبان غرض 

عالوه برآن در وقتیکه . و دشمنان و خائنین اسالم اسباب نفاق و موجبات شقاق را بین شما تولید میکنند

ل ک و خوانین و صاحبان رسوخ از نادانی و اغراض  عسکر در ملک باصول قومی خود حواله شود، م 

پسندی خود فرزندان و برادران، عزیزان حتا آشنایان خود را بهر ذریعۀ ممکنه که باشد، از خدمت 

عسکری باز میدارند، عدۀ پول میدهند، بعضی خود را در زمره سادات میشمارد و اشخاص خود ها را 

مقصد که بهزار حیله و بهانه خود ها را از نظام فارغ و ملت مظلوم و . محسوب میکننددر جمع علماء 

اشخاص عاجز و بی سبب و وسیله را در عسکری داخل میکنند و همین اشخاص بر قانون عدل و 

مساوات بنابر منافع شخصی خود خط بطالنرا کشیده برای ملت عاجز و حکومت از این اغراض 

از طرف دیگر خدمتی که از عموم نظام گرفته میشود، از نظام . ا تولید مینمایندپسندی خود مشکالت ر

زیرا در مسلک باشرف عسکری مانند شجاعت، اطاعت و فرمان برداری از ما  قومی بعمل نمی آید،

در صورتیکه یکدسته نظامی قومی باشد، کدام یک منصبدار حسب . فوق نیز حتمی و لزومی است

  رفته میتواند.دلخواه از وی کار گ
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شخصیکه در باره قبولیت نظام قومی اصرار کند و یا این عرض را بالتکرار تذکر نماید، نه تنها تن من 

اگر عموم ! بلی . بلکه حضار او را نظر بدین تلمیحاتیکه در فوق کرده شد، صاحب غرض می پنداریم

را در این طریقه قومی  ملت و طبقۀ رنجبر و عاجزان مملکت حاضر شده رضا و تن دهی خود ها

مگر من وکالتاً از طرف آنانیکه صدا و . اظهار کنند، دولت نیز باستماع این عرض آنها حاضر است

نداء آنها تا بحکومت رسیده نمیتواند و طبعاً تحت نفوذ و سلطۀ خوانین و مالکان و کالن شونده گان خود 

نمیدارند و آب و طعام تناول نمی کنند،  غرض منفعت پسند بوده بر خالف میل و رضاء آنها گام بر

میگویم که اصول پاک و بی آالیش که در آن هیچ یک نوع دست بازی و رشوت خوری بعمل نیاید، 

همین اصول اخذ عسکری است که بقرعه و بدون ازین اصول ابداً ممکن نیست که بار اندازی نشود. آیا 

شاهی که باصول قومی برشما مردم قندهاری حواله شما بخاطر ندارید که در زمانۀ سابق همین رسالۀ 

شده بود، تمام سکنه آنجا را بفغان نیاورده بود و تا آنکه حکومت بقوهء اجرائیه خود آن مقصد را پیش 

 ...نبرد در جمع آوری آن شما دوچار مشکالت و پریشانی نشده بودید؟

هفتصد روبیه جمع آوری ثروت و روپیه الی صد مقصد از زیاد  بدل عسکری از سه  :اعلیحضرت 

پول نبوده و نمیباشد، تنها میخواستم تا مردم ازین خدمت سرا پا شرف پر مفخرت بواسطۀ تحویل 

ً در نظام داخل شده بعد از فراغ تعلیم واپس  نمودن پول، خود ها را محروم و خالص ننمایند، حتما

چنانچه گفته شد، عموم ملت ما از فنون بمقامات خود عودت کند تا در موقع لزوم و در حین محاربه 

نظامی و امورحربی مستحضر بوده خار چشم دشمنان و سد آهنین بمقابل خواهشات اعدای مملکت شان 

حتی . افغانستان بوده باشند، زیرا ابداً دشمنان خود را بواسطۀ ثروت و هستی خود عقب نشانده نمیتوانم 

( الق د ر  هللا )ر آنها بیفگنیم، اوشان متأثر نخواهند شد، اگر آنها اگر ما تمام پل سیاسی خود را جمع کرده ب
اراده کنند که مایانرا بزیر یک کوه طال بکنند، البته برایشان آسان است و سهل، چیزیکه دشمنان ما را 

ناکامیاب و مقاصد سراپا مفاسد او شانرا خراب میکند، همانا حب اسالمی و قوۀ عسکری و شجاعت و 

  . ا ملت افغانی استدلیری م

علت موقوفی عوض از آنست از تجربهای چندین ساله که این عاجز از زمان شهزاده گی خود که این 

کار ها در آن ایام هم بمن محول بود، الی آالن نموده ام خوب دیدم و سنجیدم که ازعوض هیچ یک فائده 

ر عذر و معذرت پیدا میشد ونرخ شخص عوض اوالً بهزا. نه برای اصل و نه برای دولت عائد میشود

خود را دو باال نشان داده دو چندان خساره را که برای شخص اصل در صورت انجام دادن خودش 

در بسا اوقات بعد از اخذ بدل عوض از اصل و . بالذات در خدمت نظامی عائد میشد، ال حق میکرد

اکثریه . ود را بدست محصالن میدادپوشیدن البسه نظامی و تحت سالح آمدن فرار کرده دو باره اصل خ

از یکطرف پول تنخواه . که غیرحاضر میماند، رقعه غیرحاضری او بهمراه محصل بر اصل می آمد

اصل مفت میرفت و از جانب دیگر دو چندان آنرا جهت استرضای عوض خود بدو میپرداخت و 

ً قرارگاه همچنان دولت نیز دچار مشک. همواره موجبات خشنودی او را حاصل میکرد الت بوده دائما

های نظامی مصروف به شنیدن عرائض و گذارشات اصل و عوض میبود ونقص کلی که بدولت وارد 

میشد این بود که در موقع لزوم ضرورت، عوض حاضر نمیشد دولت مجبوراً اصل را میخواست که آن 

ت که تذکرش بطوالت می بیچاره از کار نظام اطالع نمیداشت و عالوه برین نقصانات دیگری نیز داش

 .... انجامد

اختتام و قت  ۀتسلیت انجام آخری خود را نشان نداده بواسط ۀتام و ثمر ۀدیروز ما نتیج اعلیحضرت:

 ۀورد دیشب کدام یک فکر خوب و طریقاغلباً شما حضار محترم درین م .آن ملتوی به الیوم ماند ۀفیصل

 ،خودم نسبت بازدیاد بدل عسکری و عدم قبولیت عوضمرغوبی را نیز سنجیده خواهید بود ، نظریات 
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ی و أهمان بود که دیروز برای تان بالتفصیل باخرابی و مضار آن گفته شد، اینکه دیده شود که ر

 ... مفکوره شما چیست

ید که عوض و تقلیل بدل عسکری جهت ئواعجبا از اول مبحث الی آالن شما میگو :حضرت یاعل

حاالنکه در نظامنامه برای اشخاص بیکس از خدمت نظامی بدون از  اشخاص بیکس منظور شود،

 ...عوض و بدل عسکری معافی داده می شود

از میالن طبیعت و وضیعت عموم تان معلوم شد که عوض را قلبا ً و جدا ً خواستارید و  :حضرت یاعل

زیاده پول گرفتن و از  یکه برای تان در عوض از قبیل گریختن عوض وئاز پریشانیها و سر گردانی ها

دست کشیدن خدمت و گریختاندن اسلحه قریب به اختتام موعد خدمت را گذاشتن و رو پوش شدن و 

عوض {. ب د . ط درذیل تحریر می شود ئباشرا }لهذا حکومت حاضر است  ،امثال آن پروا ندارید

 . شما را بپذیرد

لم خرمی و یک جهان شادمانی بعبارات حضرت در یک عایتماما ً از این شفقت اعل  :لویه جرگه  

قبول  ،که از آن سخت تر نباشدی طئشرا لطیف یک زبان شده بعرض رسانیدند که ما عوض را با

  .ریماد

}شرائط ذیل را اعلیحضرت همایونی به تفصیل میفرمودند و لویه جرگه بدون تعلل بکمال گرمجوشی 
 هر کدامش را به تشریح آتیه قبول میکردند. ب.د.{

 ط قبولیت عوضئشرا

بعد عوض فرار کند  ،دان نظامی بسپاردنــ بعد از اینکه شخص اصل عوض خود را بقوما :شرط اول  

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

ا پوره کند و یا بدل مکلف است که خودش راسا ً آمده موعد خدمت عسکری خود ر ،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 ،فرار نمودن عوض بر شخص اصل جرمی هم معین کند

الزم که از  ،ی شودـ به تاریخی که خود اصل و یا عوض دیگرش بخدمت حاضر عسکر :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 ،موعد معینه  دیگر خواهشی داشته باشد

اما بعد از چندی  ،ردان عسکری بسپااندــ هرگاه شخص اصل عوض خود را به قوم :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 کندآی برعسکر ۀــ آن شخصیکه اسمش در قرع :شرط چهارم  

 . سن همان نفری باشد که آنرا نظامنامه نشان میدهد ۀسن عوض او بانداز
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بسیار خوب بر طبق خواهش حکومت خود چنان اشخاصی را در سلک نفری عسکر  :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 : پنجم  شرط 

 . ینصورت شخص اصل را تکلیف داده نمیشودا

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

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

  . مذکور بفرستیم

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

 . در دوره ثانی عوض شخص دیگر منظور نمیشود ،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

ــ  هر آنمرد عوضیکه تعلیم یافته فنون عسکریه و قواعد و ضوابط عسکری را بخوبی  :شرط هفتم  

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

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

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

  . بد خواهان ملک و ملت خود میدهیم

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

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

نه  ،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 ئواا ی درقبال ً 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  ،وزارت حربیه ما سرباز بکار داشت

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 نکنندنکعسکری از خدمت با شرف نظامی 

 . در بدل عسکری تقلیل میکنیمن آالبته 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
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چقدر خوب  ،اگر برای سادات و آل رسول از خدمت عسکری معافی داده شود !حضرتایاعل  :سید 

 . لت داشته باشندت مشاغلی 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

و می ا 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 

یات د صاحب ایراد داشته از روی آیرا  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 دیت شان اطالعی دارید که آنها های جد امجد مبارک خود و آل ب

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! ضرت سید صاحب ح

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

باشید،  جانلبخرچ 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}
ا با انگشت خود از درخت اینکه: "ترا که من الال میگفتم، از اینجهت بود که برای من ساجق ر

برآوری". ساجق را که افاغنه آنرا "تاتکی" و "زاولی" مینامند، یکرقم خمیر است که لزوجت دارد و 
از شیرۀ درخت انجیر و بیخ بوتۀ "شغال کنده" و دیگر درختهای شیره دار بعمل می آید و آنرا عموماً 

مردان او را برای صفائی دندان و ازالۀ  بنوک ناخن و چاقو از درخت جدا کرده  و زنان و برخی از
بدبوئی دهان و فراهم آوردن نگهت می خایند... این مثل را افاغنه هنگامی استعمال میکنند که 
شخصی را بنابر صفت و کمال محبوب می انگارند و وی آن عادت خود را بگذارد. )برهان الدین 

 کشککی({

 ،حب وطن و تحفظ ناموس خود و عالقمندی نداشته باشیدی کلمة هللا 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

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

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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سلطنت اعلیحضرت غازی بهر اندازۀ که نفری برای عسکر خواسته شده،  تاحال در عصر 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  ۴۰الی ۲۰اشخاصی را که عمر از  باشند، تماما
 بود.

سال میباشد، اینست که اکثریه  ۲۷الی  ۲۲مقصد ما گرفتن جوانانیکه عمر شان از  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، پدر، برادر  میباشند و نه اطفال و عموما

الن، عم، خال و دیگر خویشاوندان قریب ضرور داشته میباشند و هم قوه تعلیم و ملکۀ تحفظ نظریات ک
و اجراآت را خوبتر داشته میباشند و هم گذارۀ عمومی اینچنین نظامی که بیک عمر و بیک سن و 
د بیک فکر و بیک طرز باشند، برفاهیت و عیش قرین بوده یکی از مجالست دیگر خود محظوظ میشو

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

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

دیل بعضی شرائط تذکرۀ نفوس را خواستارند، درین مطالبه ما آنها را علمای کرام که تع اعلیحضرت:
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 

اجت گرفتن تزکیه نمی شد و هم در نکاح، شخصی میتوانست که نََسب خود طرفین را فراهم آورده ح
را بپوشاند و بفریب خود را کفو دیگر نشان بدهد، هم برای معرفی شهود و گواه در عموم دعاوی 
برای محاکمۀ عدلی فوائد بسیاریرا عائد کند در موقع فروش و خرید امالک و دیگر اشیاء نیز فائده 

ولت نیز عالوه براینکه تبعۀ خود را می شناسد، دیگر تسهیالت را بعمل می آورد و مند بود و برای د
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: 

محاسبات خود را شخصی با دولت مینماید، الزم است که تذکرۀ خود را در زمانیکه قطع  شرائط اول:
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 بدون : ۲شرائط در وقتیکه وجه محصول را تحویل میدارد، قاعدتا
 حصول نشده بلکه ضبط میشود.تذکره اموالش م

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

 شخصیکه پساپورت نداشته باشد، البته حکومت او را نمیگذارد که بخارج برود. : ۴شرائط 

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

نه بحث و مذاکره کردن در  ،ات اساسی استمقصد از انعقاد این مجلس عالی اصالح حضرت :یاعل
تعزیربالمال جائز   ؟مثال ً نظام قومی باشد یا جبری .امورات جزوی و گذارشات عادی و معمولی

ظف نمی باشیم. این ابحاث داخل وظائف مجلس ؤاست یا نی؟ و امثال آن، ما و شما برای جزئیات م
شما اشخاص منورالفکر را نبایستی که بر عمومی شورای دولت و مجلس عالی وزراء است. امثال 

خالف مقررات مجلس در اضاعه اوقات قیمتدار لویه جرگه ابحاث بی موقع را ایراد دارید و اشخاص 
کوتاه نظر و بی فکر را مجبورا ً در مغالطه بیندازید. همه شما خوبتر و بهتر میدانید که این رسومات 

ود از شما تحصیل نمیکند. اگر مقصد تان از پیچیدن این دولتی را این خادم تان برای مفاد شخصی خ
پس برای ما وشما حصول  ،بحث باشد که فالن تاجر و فالن صاحب ثروت را از خود خوش بسازید

رضای خداوندی و خوشنودی روح پر فتوح نبوی از حد افزون و ضروری است، بیائید که مزید بر 
بندی را اخیار کنیم و احکامی را که مذهب ما و شما در مزید ما وشما بر اوامر و نواهی دین خود پا

حفاظت دین مبین اسالمی و ملک و ملت ارشاد فرموده است آنرا بجا بیآوریم. معلوم است که تحفظ 
ناموس دین و مملکت و ملت و دولت ابدا ً بدون از قوت امکان پذیر نیست و قوت چیزیست که در اثر 

ان به همه شما عیان است که وابسته بهمین اخذ رسوم گمرکی و ثروت افغانست .ت بعمل میآیدوثر
رسوم  را مطرح مذاکره بنمائید که مالیات و ۀمالیات و زکوة است و بس. فی الحال اگر شما نظری

مان گگمرکی و محصول مواشی و غیره مطالبات حکومت از نزد شما ملت مناصفه تحصیل شود، 
شما مخالفت نخواهد کرد و تماما ً خواهش منظوری این نظریه میکنم که هیچ یکی درین پیش نهاد با 

را خواهند کرد، فاما بعد از مدتی که اثرات سنگین آن بجان و مال و ناموس و هستی و باالخر بدین و 
ال و ثروت معلی الفوریه تنها با عطای  ،آئین و مذهب و مشرب تان از طرف دشمنان شما وارد آید

 ،خود نیز خوداری نمیکنید. امثال این اقوال را که من بشما تکلیف کنمخود بلکه بریزاندن خون 
 کنید.میقبول  ،بایستی نظر بخرابیهای که از آن بشما تولید شدنی است

خارجیه اگر خواست ]واردات[ تا ادخاالت است مقصدم از افزون محصول بر بعضی اشیاء غیرمفید 
ر صنایع و پیداوار مملکت خود و د دینبنما خود ۀخدا باشد و ملت عزیزم غیرت و همت را شیو

ا چیزهای عجیب و ممملکت از ترقیات شایانی را از قوه بفعل بیاورند، کامال ً قطع شده بجای آن 
روزی خواهد بود که  .ر گذاریمکغریبی بدیگر ممالک فرستاده شود، یگانه موقع و خوشنودی و ش

مملکت خود قناعت  ۀگردیم و براشیای موجودرجیه مستغنی ابهمین عرق جبین شما از ادخاالت خ
برادرم ! اگر تجار  ،اگر شما مکررا ً میگوئید که از زیادت محصول در تجارت نقصان میشود .کنیم

از این ، دنم شما نقصانی را خدا نخواسته بنگررغما در تجارت داخلی خود در بعضی اشیاء بر طبق 
باکی  ،وت در میان مملکت بدست ملت باقیمانده استهمان نقصان پول و ثر ۀنظر که به انداز ۀنقط

ندارد . شما بار بار میگوئید از این شیوه برای دولت در محصول نیز خساره عائد است، آگاه باشید ! 
پروای ندارد ، زیرا همان  ،که دولت شما نیز بدین خساره و نقصیکه از این رهگذر برایش عائد گردد

عضوی دولت و  ،بجیب ملت ماند. ملت کیست ،ت میگرفتپولیکه دولت بصورت محصول تجار
ثروت و هستی ملت را عینا ً مانند ثروت خود می انگارد، خالصه مقصد این است که اگر شما کدام 

یات وئید و اگر گفت وشنیدی را در جزااعتراض اساسی برین نظامات داشته باشید، بسم هللا بفرم
بسم هللا بریاست شورای دولت حاضر شوید و یا  .نمی شوم از آن نیز شما را مانع ،خواستار باشید

این مجلس عالی برای  .تقدیم کنید ،ظفندؤخود را بمجلس عالی وزراء که برای همین خدمات م ۀنظری
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 المحاله باید مدت او ،ابحاث جزوی منعقد نشده و اال اگر از فروع و جزویات در این بحث رانده شود
 ...را تا ده سال اطاله دهیم .

 علمای ُمنتخبه لویه جرگه افغانستان ـ 1

خ، وکالء و عموم اعضای لویه جرگه علمای اعالم و فضالی ئما علماء، سادات، مشا لویه جرگه:
کرام ذیل را قرار امر و ارشاد همایونی جهته تطبیق و تحقیق و بازدید فروع و بعضی جزویات 

ینمائیم تا این ذوات محترم خدای عزوجل را همه نظامنامه ها از طرف خود وکالتاً مقرر و منظور م
وقته حاضر و ناظر پنداشته مزید بر مزید در پابندی و تشئید شریعت غرای احمدی و تنویر احکامات 
ایزدی موافق و مطابق بمذهب مهذب امام اعظم صاحب کوفی رحمت هللا علیه صرف مقدرت ]قدرت 

ه همه گونه اوامر و اجراآتی که بدانها محول شود و توانائی[ و مساعی ورزیده در تصفیه و فیصل
عالوه بر تالیف فتاوی مبارکه امانیه و تطبیق و تدقیق در نظامات عصر حاضره بر طبق مسائل مفتی 

  .بها روایات قوی مذهب حنفی افتاء دهند

 ( مولوی۴( مال میرعبدالباقی )۳( مولوی محمد ابراهیم خان )۲( مولوی عبدالحی پنجشیری )۱)
( ۷( مولوی فضل ربی سمت مشرقی )۶( مولوی محمد رفیق خان سمت شمالی )۵گلدست قطغنی )

 مولوی عبدالخالق سرخرودی.  

عالوه برین نیز تصدیق میکنیم که اگر برای حکومت مزید برین حضرات معظم ضرورت دیگر 
ساکن گندمک و پس بایستی که موالنا حاجی عبدالرحیم خان  ،علمای متدین و محقق و متبحر باشد

 .مولوی صالح محمد خان ساکن قیلغو خوگیانی را نیز بخواهد، منظور است

من این علمای اعالم را که شما انتخاب نمودید، نه تنها منظور مینمایم بلکه محض اعلیحضرت: 
مراعات خاطر شما و احترام شرع شریف او شانرا بعوض هیئت عالیه تمیز سابق مقرر داشتم و 

آنها مانند شما آرزومندم که بر طبق مقررات شرعیه و روایات قویه مفتی بها حنیفه  بیشتر تر از
اجراآت نموده خود ها را از حقیقت گوئی و حقائق و راست بینی و صداقت نویسی خود ها 
مأجور]اجر یابنده[ عندهللا و مشکور عندالناس بفرمایند و تا میتوانند در تدقیق و تطبیق جمیع فروع و 

 .قانونیه با شرع احمدیه بذل مساعی ورزند و در تالیف فتاوای امانیه نیز کوتاهی ننمایند جزویات

با آواز های تکبیر و کف زدنهای شادمانی و یکعالم مسرت این کلمات همایونی را تلقی  لویه جرگه:
و  نمودند و مخصوصاً بر تقرر این علماء در محکمه عالیه تمیز اعلیحضرت غازی را بسیار تحسین

 .احترام و آفرین نمودند

 تالیف فتاوای امانیهــ  2

چون اعلیحضرت غازی ما جمعیت علماء و اعیان دولت اسالم را از کمال شریعت  لویه جرگه:
پروری در مجلس عالی لویه جرگه شامل فرموده در باب نظامات دولت متعلقۀ امور شرعیه که در 

ند که شما جمعیت علمای حاضره لویه جرگه نظامات بین عوام سوء تفهیم پیدا شده، هدایت نموده ا
متعلقۀ امور شرعیه را از نظر گذرانیده به مسائل متفقه مفتی بهای مذهب مهذب حضرت امام همام 
حضرت ابو حنیفه کوفی رحمت هللا تعالی علیه تطبیق بدهید که اگر بعضی مواد آنها را علمای سابق 

وایات ضعیفه اندراج داده باشند، تعدیل شود. لهذا ما علمای لویه تمیز به اساس و مسائل مختلفه فیه و ر
جرگه نظامات متعلقۀ امور شرعیه را از نظر گذرانیده بنابر توصیه و هدایت حضور اعلیحضرت 
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تمام آنرا به مسائل مفتی بهای حنفی تطبیق داده فقرات آتیه که به مسائل مختلفه و روایات ضعیفه داخل 
عروض میگردد، تعدیل آنرا نیز از حضور اعلیحضرت اولی االمر خود ها استرحام شده بود و ذیالً م

مینمائیم و امید میکنیم که با تالیف فتاوای امانیه جهت قضات محاکم عدلیه و مامورین دولت علیه 
افغانیه بر طبق اصول امضای همین علمای منتخبۀ لویه جرگه که از حضور انور اعلیحضرت غازی 

و اگر کدام مسئله و اساس موضوعه را ما  منظوری را نائل شدند، کارروائی بعمل آیدشرف تقرر و 
خدام بنابر سهو و خطای که الزم نوع بشریت است، تحت تصحیح نیاورده باشیم، بایستی او را این 

 علمای منتخبه بر طبق روایات مفتی بها به مذهب مهذب حنفی فیصله نمایند. 

مساعی و عرق ریزی همین علمای منتخبه بحواله کتب معتمده مذهب امام بایستی این فتاوی از حسن 
همام امام اعظم صاحب رحمت هللا تعالی و اقوال قویۀ مفتی بها به زبان عربی و ترجمه فارسی افغانی 
که حاوی به مواد نظامنامه شرعیه باشد، جمع شده بعد از امر حضور مبارکه طبع و نشر شود. همانا 

 .ر خواهد شدکه اختالف دو

ازین مفکوره تان اظهار مسرت میکنم و یگانه تاکید خودم نیز برین حضرات محترم  اعلیحضرت:
همین است که نقطه نظر شان در ضمن تالیف فتاوای امانیه مسائل مفتی بها روایاتیکه مطابق به 

 .مذهب امام همام است باشد

نیز با آواز های تکبیر و تهلیل و کف این گذارشات شهریار جهاندرجات خود ها را  لویه جرگه:
 .زدنهای مسرت تائید نمودند

 تعزیرات بالمالــ  3

مایان علماء و مشائخ منتخبۀ علمای مجلس لویه جرگه افغانستان در مسئله تعزیربالمال  لویه جرگه:
حنیف  برای پادشاه اسالم این چنین فتوای جامعه میدهیم که تعزیربالمال برای پادشاه اسالم به مذهب

منیف امام اعظم صاحب علیه الرحمه جائز نیست. اما بروایت امام ابو یوسف صاحب علیه الرحمه 
جائز است و روایت شانرا علمای سلف متقدمین مصنفین ضعیف گفته و مسئول شمرده اند. چنانچه از 
 کتب معتمده مثل بحرالرائق وردمختار ظاهر میشود، بنابران فتوای مذکوره بحضور مبارک
اعلیحضرت غازی شریعت پرور عرض گردید. صورت ضعف قول ابو یوسف و تأویل آنرا علما 
بیان کرده که امام وقت بگیرد و اما بعد از چند روز که مجرم منزجر گردید و توبه کشید، واپس بدهد. 
تعین ضرب و حبس حین وقوع حادثه بقدر مصلحت وقتی برای پادشاه اسالم جائز است، زیرا که 

ت سابق ضعیف گفته میشود و برای قاضی  مقلد بروایه ضعیفه عمل نیست، زیرا بعضی کتب روای
 .روایت مذکوره را مثل کتاب مجتبی و فتح المغیث منسوخ گفته باقی صاحب دولت مختار است

قبالً نظریه خودم را در باره تعزیربالمال برای تان تشریح نمودم و شخص خودم قلباً   اعلیحضرت:
له بیشتر مائلم که برای جریان مساوات حقیقی و عدالت و انصاف اسالمی حتماً بائیستی که بدین مسئ

 .تعزیربالمال موقوف گردد

 .هم به تکبیر و تهلیل و کفهای خرمی انصرام دادندخرسندی مزید این بحث رااظهارازبعد لویه جرگه:

 نکاح صغیرهــ  4

حضرت امام اعظم رحمت هللا علیه به اتفاق جمیع مطابق مسائل کتب شرعیه فقهیه و مذهب مهذب 
آئمه کرام نکاح صغار صحیح است و شرعاً تصرف اولیای صغار راست در نکاح صغیره. بنابران 
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ما علماء در اصالح فقره مذکور چنین حکم و رأی میدهیم که نکاح حالت صغارت جائز و صورت 
قرار گیرد و دعوای الحقه و سابقه عموماً نکاح شان از طرف ولی عاقد مثل نکاح کبار سر از نو 

 .مسموع باشد

ً همان نظریه قیمت دار و افکار گهربار شاهانه شانرا که در صحیفه  اعلیحضرت: درینجا تقریبا
( در ضمن مذاکرات بر نظامنانه نکاح و عروسی و ختنه سوری مرقوم شده است، ۱۸۳( الی )۱۸۰)

دین مضار و تکالیف و بی اتفاقیهای که از نکاح صغیره در ایراد داشته در خاتمه فرمودند که نظر ب
بین ملت محبوب افغانیه ام دیده شده است، خیر خواهانه این نصیحت پدرانه را برای تان میکنم تا او 
را بعموم ملتم ابالغ دارید که حتی االمکان از نکاح صغیر تجنب ]اجتناب[ ورزند و هم از تقریر 

یگریرا نیز در شرع انور درک کردم که حق نکاح صغیر و صغیره تنها علمای اعالم یک باریکی د
از حقوق اَب ]پدر[ و جد ]پدرکالن[ است که هر کدام آنها منتهی درجه رأفت و شفقت را نسبت 

ردان دارد  .بخ 

اعلیحضرتا! ما ازین غمخواری و شفقت گستری تان از حد ممنون و متشکریم و تا جان  لویه جرگه:
ح در تن ما باشد، در انتشار افکار تان میکوشیم و تا بتوانیم از نکاح صغیره احتراز در بدن و رو

 .کنیم. بالخره این مذاکره نیز به تکبیر و تهلیل و چک چک تمام شد

 امور تجاریهــ  5

از آنجا که در مواد نظامنامه امور تجاریه در محکمه شرعیه بحث و مباحثه زیاده  لویه جرگه:
 ً  چون کتاب فتاوای مبارکه امانیه تدوین و تصنیف میشود، جمیع احکام شرعیۀ جزائیه و میباشد، ثانیا

حقوقیه درآن مندرج خواهد شد، پس درآن کتاب یک باب مسائل تجارت مطابق احکام شریعت مندرج 
 .میشود که همه احکام تجارت تحت محکمۀ شرعیه باشد

ات تجار و ارباب معامله بر طبق مقررات بسیار خوب! ضرور باید بشود و پاس مراع اعلیحضرت:
  .شرعیه بعمل آید

 تذکره تفوســ  6

تذکره نفوس که برای هر فرد تبعۀ افغانستان جهت شناخت رعیتی و تابعیت شان به دولت لویه جرگه: 
مقدس و تسهیل مرور و عبور شان در نقاط داخله مملکت مقدسه بوجه رفاه عمومی و آسانی پساپورت 

نهایت مفید دیده میشود. اما بر پشت تذکره نوشته شده که بدون وجود تذکره شاهدی ایجاد شده، 
شاهدان، طالق و وکالت، بیع و شری ]خرید و فروش[ و عقد نکاح درست نیست. اندراج این کلمات 
شرعاً خوب نیست، لهذا عرض حضور اعلیحضرت واال گردید که کلمات مذکور از پشت تذکره محو 

 .شود

( در ۲۸۷خوب است دور کرده میشود و بعوض آن دیگر قیود سیاستی ]که در صفحه ) اعلیحضرت:
ضمن مذاکرات لویه جرگه بر نظامنامه نفوس مندرج است. ب.د[ ایزاد میشود. اگر چه وجود آن قیود 
شرعی در تذکره نفوس برای بسیاری از مهمات شرعی مفید بود و بسا تسهیالتی را برای محاکم 

 .ی آورد تا هم محض اسعاف ]برآوردن[ مأمول تان ازآن صرف نظر میشودعدلیه فراهم م

 .بیک عالم خوشی و مسرت و تکبیر خوانی ازین مباحثه نیز درگذشتند لویه جرگه:
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 عدم تحدید جزا قبل از وقوعــ  7

تعین و تحدید جزا قبل از وقوع فعل، شرعاً محدود و مقدور نیست و منحیث صغر و کبر لویه جرگه: 
ایت و اشخاص و زمان تفاوت قبول میکند. اولی االمر را می باید که مطابق دقائق کتب شرعیه جن

منکرات که وقوع می یابد، لحاظ فعل شنیع و لحاظ اشخاص فاعلین آن و وقت محل وقوع آن قرار 
الم مراتب اربعه که در کتب شرعیه فقهیه مذکور شده، نموده اجرای تعزیر را از روی آن بنماید. از ک

حنیف و زشت وجزائی باب قضاء القاضی وضرب و حبس و تشهیر و نفی جالی وطن و در امور 
سیاستی کبائر که در کتب فقهیه مشخص شده، از برای اولی االمر حسب مصلحت الوقت حکم است 
که قتل کند. مثل تکرار سرقه و وجود ظلمه و مفسده و باقی جرائم متکرره که در کتب مذکوره معین 

و حد شرعی ندارد. قاضی را الزم که قرار امر و ارشاد اولی االمر که امام وقت و سلطان  است
زمان است، اجراء و اقامه نماید. خلص که در جرائم صغار پاس و لحاظ مراتب اربعه مذکوره 
ضروریست، اما در کبائر مثل تکرار سرقه وغیره که در کتب فقهیه تعزیربالقتل درآن جائز شده، 

اشخاص نیست و درجات اربعه اجرا شدن ندارد، بلکه مطلقاً اولی االمر آنها را زجراً از برای تفاوت 
مصلحت وقت قتل کرده میتواند و در جنایات مذکوره بعد از ثبوت، تعین جزای آن کرده میشود. 
 قاضی شرع شریف حکم فیصله را به محض تعزیر میکند و اقسام تعزیر را مینویسد که وکیل یا نائب
اعلیحضرت غازی هر کدامش را چون موزون دانسته سبب امتناع مجرم از ارتکاب آن جنایت ببیند، 

 .معین و مقرر میکند

تحدید جزاء قبل از وقوع نیز یکی از اقوال مصرحه و متفقه همین علمای تمیز است که  اعلیحضرت:
}که چندی ازآن در ذیل  حال در مقابل شما حاضرند. البته خیال و فکر من عاجز هم بنابر مصالح

 .تصریح میشود{ با آنها شرکت داشت

)الف( ـ اکثریه از مجرمین را چون از مجازات و خیاالت حکومت که نسبت بوقوع افعال شنیعه  
 .بدان اقدام نخواهد کرد دارد، قبالً اطالع بدهند همانا که

که حکام و مامورین درآن  )ب( ـ در صورتیکه اولی االمر به تحدید تعزیرات پرداخت، معلوم است
 .دست بازی و رشوت خوری و لحاظ و خود غرضی نمیتوانستند

)ج( ـ و هم سابق برین دیده و شنیده شده است که اکثری از قضات و حکام بواسطۀ همین مسئله که 
حکم آن ظاهراً تحدید نشده بود و آنها تعزیر مجرمین را مینمودند، تلفات از طرف مجرمین دیده اند و 
هدف اسهام جهال و ارباب غرض گردیده اند. در صورتیکه تحدید تعزیرات از طرف پادشاهی مقرر 
شود، معلوم است که این غلط فهمی و مغالطه نیز مرفوع و مدفوع میگردد و مجرمین بخوبی میدانند 

رده که قاضی و حاکم بجز از ادای وظیفه و تعمیل احکام مقرره از خود باالی آنها چیزیرا اجرا ک
 نمیتوانند. 

اکنون که شما تحدید جزا را قبل وقوع مستحسن نمی بینید و میخواهید که تعزیرات بعد از وقوع واقعه 
نظر بوقت و زمان و فعل و فاعل و دیگر اشیاء بایستی داده شود، لهذا چنان مستحسن دیده میشود که 

بنابر مضرات و اسبابی که بچندی ازان تحدید جزا بعد از وقوع بعمل  آید و تقرر آنرا نه تنها قاضی ]
در فوق تلمیح شد[ بلکه حاکم و هیئت مجلس مشوره متفقاً بنمایند. درینصورت معلوم است که هم در 
فیصله جات خود غرضی نمیشود و هم سد باب رشوت و لحاظ و دیگر اسباب میشود و هم قاضیها از 
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ا نیز لویه جرگه ضمیمه این نظریه شان بنمایند، تحدید و تخویف نجات می یابند. اگر این مفکوره ام ر
 .بخیالم که از مفاد خالی نخواهد بود

ً یک غلغله دعا گوئی  لویه جرگه: بسیار خوب! بسیار خوب! ضرور باید همچنین شود. بعده عموما
تحسین و آفرین بر خیاالت اعلیحضرت غازی و دوراندیشیهای همایونی، ملت پروری و عدالت 

 .ر پا شده، این سخن نیز با آواز های تکبیر و تصفیق مسرت رفیق اختتام یافتگستری شان ب

 حبس جانی الی زمان ظهور صالح و آثار توبهــ  8

سیمای صالحین در رنگ و چهره مجرمین مقرر است، ازینرو آرزومندیم که نبایستی بعد از وقوع 
ت بعضی از مجرمین از عادت بد فعل، میعاد و حبس اهل جنحه و جنایت را مقرر کرد چه ممکن اس

و خوی خرابی که در سرشت دارند تا برآن موعد براه صالح نیایند و بر جاده هدایت نپویند و متوقع 
است که اکثری از اشخاص بعد از گذرانیدن چند وقت در محبس قلباً و صدقاً از عملیات ناصواب و 

 .درفتار نکوهیده خود تائب و نادم شوند، باقی شما مختاری

حضار محترم ببینید که شرع شریف تا کدام اندازه برای اصالح حال و مآل عالم انسانیت  اعلیحضرت:
پیش بینی نموده است و بکدام مرتبه درجات عالیۀ رحم و راحت و شفقت را نسبت بعباد صالحین و تا 

 چه مقام تهدید و تادیب و گوشمالی را برای مجرمین و گمرهان مقرر داشته است. 

ن نظریه شما را حاضرم که با چند قیود الزمه قبول و منظور نمایم. الکن ماقبل ازآن باید شما را ای
بدانانم که حکومت شما بنابر کدام لحاظ  زمان حبس جانی را تحدید داشته است. بدیهی است که سارق 

نه تنها و قمار باز و زانی و دیگر مجرمین هر وقت برای توبه کردن و سوگند خوردن حاضرند. 
رجال حکومت بلکه ادنا ترین افراد ملت نیز به سوگند خوردن و حلف کردن جنایت کارانیکه در 
حقیقت به مخالفت اوامر و نواهی همان قرآن پاکیکه بدان سوگند میخورند، میپردازند اهمیت نمیدهند، 

ممکن است که لهذا حکومت بعد از وقت تمام سنجید که فالن رقم مجرم بعد از حبس شدن اینقدر 
 اصالح شود، ازین رو برای آنها مدتی معین شد. 

اکنونکه شما حبس جانی را الی زمان ظهور صالح و آثار توبه خواهش دارید پس لطفاً علمای منتخبه 
تانرا تاکید کنید که برای ظهور صالح و آثار توبه چنان قواعد و ضوابطی را مقرر دارند تا که 

ً همچنان اشخ ً به صالحیت آمده و سیمای صالحین و نیکوکاران در حکومت حقیقتا اصی را که واقعا
وجود آنها ظاهر باشد، رها کند و اال اگر برنگ و روی و هیئت ظاهری باشد، همینکه شما دزدی را 
به زندان انداختید از یکطرف طعام را باالی خود بند میکند و از جانب دیگر شروع میکند به گذاشتن 

یح بزرگ و مسواک کالن را با خود میگرداند و به اوراد و وظایف نیز مشاغلت ریش و هم یک تسب
میورزد. پس اگر ما بدین هیئت ظاهری آنها که بنظر کمتر از یک ولی کامل نمی آیند، فریب خورده 
آنها را بگذاریم، معلوم است که "گرگ" را خوب گرسنه نموده و "شیر" را در موقعیکه برای تناول 

دارد، رها کرده ایم و بجان رمه و دیگر مواشی مظلوم از دست خود قصاب اجل را  گوشت اشتها
 .فرستاده ایم

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود
 گرچه با آدمی بزرگ شود

چیزیکه ذات خسروانه نسبت به ارباب جرایم فرموده اند، بسیار خوب است و از  وکالی لویه جرگه:
 .هیچ یک نوع مراعات و تخفیفی عطا نشود حد ضرور بصد ضرور الزم است که برای آنها
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نی! ابداً ما خواهش نداریم آن حقوقی را که خداوند برای آنها عطا کرده است، حکومت  اعلیحضرت:
اسالمیه تان آنها را ازآن اگرچه مجرمند محروم داشته، امتیازی ندهد و اما بایستی که این امتیاز بیک 

 .مای محترم گذارده شوداصول مضبوط و قواعد مرغوبی از طرف عل

بر طبق مقررات شرعیه و هدایات ذات شاهانه ما علما برای امتیاز صالحین از  علمای لویه جرگه:
طالحین چنان شرائطی را وضع میکنیم تا مجرمین ابداً ازآن استفاده کرده نتوانند و عالوه برآن خود 

ان قیود و شروط بگذارند، صحیح ذات پادشاهی در امورات تعزیری مختارمطلقند بهر وجهی که بر
 .است و درست

در صورتیکه اختیار وضع قیود و شروط و تحدید تعزیرات از حقوق پادشاه اسالم است،  اعلیحضرت:
ی را برای امتیاز مجرم و غیرمجرم و شخص با دیانت و مرد صاحب بمطمئن باشید که اصول خو
 .خیانت مقرر خواهم داشت

 ُحکم قاضی به امارات قویهــ  9

اعلیحضرتا! محض سد باب جرائم و انقالع ]ریشه کن ساختن[ فتنه و فساد و به مجازات  لویه جرگه:

رسیدن اشرار نابکار ما عموم علمای افغانستان این مسئله را از کتب معتبره فقهیه و روایات معتمده 

که در حدود و حقوق عباد  حنیفه بحضور شاهانه تقدیم میکنیم و به همراه آن التجا داریم تا منظور گردد

احکام محاکم عدلیه بعد از اقرار ُمقر و گواهی شهود صادر گردد و در تعزیرات قضات مملکت 

 .اسالمیه افغانیه حتماً به دالئل قویه و امارات مستنده علم خود شانرا ضم نموده احکام اصدار نمایند

ظهار سرور و تشکر دارم، زیرا ماقبل من ازین روایات و نظریۀ انصاف و اسالمیت تان ا اعلیحضرت:

برین در مواقع وجود همه گونه دالئل و قرائن و امارات مستنده قاضی صاحبان در مسئله سارقین و 

مجرمین از مدعیان گواه میخواستند. چون مدعی مظلوم گواه آورده نمیتوانست، ازین استغاثه خود بجز 

دیگر ثمری را نمی چید. چنانچه در ایام سابق  از پریشانی و یک دشمنی سرباری شخص مدعی علیه،

یکی از میان شما گفته بود که نسبت دزد و مشاهد مانند اجتماع سایه و آفتاب است و عالوه برآن از 

مسموعات و تجربات و نظریات بعیان رسیده است که باید با ارباب جرائم مساهله و نرمی کرده نشود. 

بر ارباب ُجنحه، زوالنه یک لنگه حکم کردم اما بالخر آن ظالم  خودم در ابتداء شفقت و عدالت کردم

از حرکات بدهنجار خود مرا بدین سخنم مجبور کردند که حکم نمودم که زوالنه دو لنگه بهر دو پای 

 .شان انداخته شود

یکی از میان بر خواسته برین نظریه علمای مکرم و اعلیحضرت معظم خویش اظهار  لویه جرگه:

نان کلماتی را در قلع و قمع اشرار و سارقین و ارباب جنایت ایراد کنان ضمناً این بیت را شادمانی ک

  :قرائت کرد
 نه آنگه سر گوسفندان درید +++ سر گرگ باید از اول برید

در اثر آن تمام لویه جرگه بتائید آن پرداخته حکومت را بانواع تشدد و اقسام بازپرس نسبت به اشرار 

 .ث گذشتندتوصیه کنان ازین مبح

 قتل سارق بتکرار سرقهــ  10

و هم نظر به مالحظاتیکه در فوق مسطور و مذکور گشت، صرف برای ادامه انظباط و  لویه جرگه:

امنیت عمومی و رفع سرقات و دزدیهای معمولی از روی مسائل مفتی بها شرعیه چنان فتوی را 
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مکرراً در سرقه گرفته شود و یا بر وی  بحضور مبارک تقدیم میکنیم که سارق ضرور باید بعد ازینکه

 .ثابت گردد، سیاستاً بقتل برسد

بکمال مسرت و کف زدنهای شادمانی این نظریه را قبول فرموده ازین گفت  اعلیحضرت و لویه جرگه:

 .و شنید دلچسپ نیز درگذشتند

 شمولیت قضات در محاکم مامورینــ  11

ملکتی و مطلع بودن قضات و مامورین عدلیه از محض جهت بازدید جمیع امورات ملویه جرگه: 

گزارشات حکومتی و مجلس های مشورۀ مقامی چنان معروض میداریم که قضات ومفتیان در محاکم 

مامورین نیز باید شامل شده حصه بگیرند تا طرفین ازین اختالط و نشست و برخواست برای خود شان 

 .استفاده بکنند

کم شرعیه و قوۀ عدلیه، دست حکام و مامورین را کامالً دور کرده و سابق برین ما از محا اعلیحضرت:

آنها را از هم علیحده و بکار های مفوضۀ خود شان یکه و تنها گذارده بودیم تا احدی نتواند که در 

امورات عدلیه مداخله کند. حال شما چنین خواهش میکنید که باید قضات و مفتیها نیز در محاکم 

د. خوب است من شما را ازین اظهار شما مانع نمیشوم، الکن آرزو میکنم که باید مامورین حصه بگیرن

وکالء منتخبه شما از چنان اشخاص با درایت و صاحب کفایت منتخب و معین شوند تا موجب تضیع 

اوقات و سر گردانی قاضی صاحبان و محاکم عدلیه ما نشده کار های اهالی در زاویه تعویق نماند و 

منتخبه شما که عالم است، درمحاکم مامورین حصه بگیرد و مدافعه های الزمه را بر طبق همان وکیل 

مفکوره تان بنماید. درصورتیکه روسا و اعضای محترم منتخبه محاکم مامورین اشخاص عالم و دانسته 

 و فهمیده باشند، پس حاجت به لفظ قاضی و مفتی بودن چیست؟

رده این جمالت همایونی را بکف زدنهای مسرت تحسین برین مسئله اظهار مسرت ک لویه جرگه:

 .کردند

 عوض نفوس و بدل عسکریــ  12

خدمت عسکری خدمتی است نهایت با شرف و ما برای همه گونه اوامر و فرمائش  لویه جرگه:

همایونی که در عالم عسکری برای ما بفرمایند، سمعاً و اطاعتاً حاضریم و آماده ایم، فاما برای آسائش 

م که عموم افراد افغانی بکمال شوق یهالی و تسهیالت عمومی بر طبق مقررات شرعی معروض میدارا

و شعف و رضاء و رغبت خود ها بعسکری می آیند. اشخاصیکه خود شان آمده نتوانند و از دولت 

خواهش کنند ازوشان بدل نقدی را که حکومت مقرر دارد برای مصارف سد ثغور و استحکام سرحدات 

یگر تجهیزات نظامی و جعل بیت المال قبول کند، بائستی که حکومت این خواهش شانرا قبول کند. و د

و اگر خود آن مرد اصالتاً شامل عسکری شده نمیتوانست، امید واریم که حکومت بشرائط ذیل از وی 

 :.عوض را قبول کند
و یا بدل نقدی چهار هر زمانیکه عوض فرار کند، شخص اصل جلب شود که یا دیگرعوض  شرط اول:

  .صد روپیه بدهد یا خودش بالذات خدمت عسکری را نماید

بهر تاریخیکه خود او و یا عوض دیگر آن حاضر خدمت شود، از همان تاریخ تا دوسال خدمت  دوم:

  .عسکری را اکمال نماید
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آن به ذمه اگر اسلحه دولت را عوضی مفقود کند و یا در حین فرار شدن با خود ببرد، تاوان  سوم:

 .شخص اصل است
 .سن عوضی قریب سن نفری که بقرار نظامنامه جلب میشود، خواهد بود چهارم:

عوضی اگر در حین داخل بودن مالزمت عسکری فوت شود و تاریخ اکمال خدمت آن بر سر  پنجم:

 .نرسیده باشد، دیگر بشخص اصل تکلیف نیست
 .ه باشد، عوض شخص دیگر منظور نمیگرددکسیکه قبالً دوره خدمت عسکری را اکمال کرد ششم:
 .بوقت اعالن حرب شخصی عوضی که تعلیم یافته فن حرب است، حاضر شود  هفتم:

 .بعد از اعالن حرب بدل نقدی منظور نیست هشتم:
بسیار خوب شد حکومت بشرائط فوق هم از شما عوض قبول میکند و هم بدل عسکریرا  اعلیحضرت:

ً خودش شامل نظام شده میتواند و نه عوض برایش مبلغ چهار صد روپیه از اشخ اصیکه نه شخصا

دستگیری میکند، قبولدار میشود. دیگر تعدیالتی را که درنظامنامه نفوس نموده اید چون درین مبحث 

بیان ننمودید، گمان میکنم که فراموش خاطر تان شده اینک خودم آن تعدیالت شما را بخاطر دارم که 

 میگویم:
 .حوالۀ نفوس بحضور مجلس مشوره بعمل آیدـ در آتیه ۱
 .ـ عمر اشخاص در کتاب نفوس بعبارت فارسی تحریر شود۲
ـ مجالی اشخاص معذور و بیکس را در صورتیکه با قاعده درست باشد، مامورین محلی نفوس ۳

  .مالحظه کرده بر خواست بدهند
یونی را شنیده برین حقگوئی و به کمال گرمجوشی و یک عالم شادمانی این نظریات هما لویه جرگه:

حق پسندی و انصاف شعاری و قوۀ حافظه پادشاهی دعا گوئیهای نموده تماماً او را با آواز های تکبیر 

 .و کف زدنهای ُخرمی تحسین و آفرین نمودند

 دار العلوم اسالمیه و مکتب حفاظــ  13

وف به ترقی امورات دینی چون خیاالت جهاندرجات اعلیحضرت غازی ما همیشه مصر 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 

ه میداریم که یک دارالعلوم عربی علماء و مشائخ و سادات و شرکاء لویه جرگه بسوی این مسئله مهم
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 

اسالمیه )دیوبند( و صوابدید علمای تحت ریاست علماء فاضل متدین همان محل به نصاب دارالعلوم 
جرگه تاسیس گردد، زیرا که اصل االصول السنۀ مستعمله زبان عربی دیده میشود. }و فرقان عظیم 
الشان{ هم به لفظ عربی است تا ابتداء معلمین و متعاقباً متعلمین این دارالعلوم استخراج رسائل دینیه 

تصنیف و تالیف و وعظ و نصیحت و تبلیغ و ارشاد و ایقاظ فارسیه را از برای تعلیم مکاتب ابتدائیه و 
ذاهلین و تنبیه غافلین در هر محفل و مجلس عالی که ضرور شمرده شود، اجرا بنمایند. چون در دول 
اسالمیه تعلیم دینی عربی به سبب تصرف غیرمسلم محو شده و دولت مستقلۀ افغانستان از مساعیات 

ف غیر، خالی و خالص میباشد، پس چقدر موزون و تا کدام اندازه حضور شمایان الحمد هلل از تصر
تاسیس همچه یک موسسه خیریه دینیه درین سر زمین دیانت قرین اسالمیه مرغوب خواهد بود. من 
فقیر چکنور به تجربه دیده ام که در خدمات عمده اسالم مثل جهاد، قوت علمی همین طلباء و علمای 
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یت مفید می بینیم اگر عرض مذکور مایان منظور شود و در ف رصت قلیل عربی اثر زیاد بخشیده، نها
به کمال تعجیل طلباء فارغ التحصیل شده به خدمت دین و دولت مشغول شوند. گویا اساس ترقی و 

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

پروری اعلیحضرت معارف گستر امید واریم که  و نیز بنابر خیاالت فوق پابندی اسالمی و شریعت 
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

ته در[ نظر من ازین تحریک عمده و داللت بالخیر شما که از مدتی مرکوز]جا گرف 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 

بلکه از زمانیست که این  خیالی نداشت و فقط ازین یاد آوری شما در صدد ترتیب آن میبراید. نی!
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 

دارالعلوم اسالمیه در همچه ازآن بنظر ما رسیده است و نه سر معلم و معلمی را طوریکه برای یک 
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 

خبۀ تان وزارت معارف ما به تکمیل این گشت و اینک بهمین نزدیکی ها با اتفاق آراء علمای منت
تحریک سراپا تبریک و این معروضه مقدسه تان بتمامها میپردازد و اوالً با سعاف این مامول مسعود 
و انجاح این مسئول محمود تان که دارالعلوم و مکتب الحفاظ است، با ایالت کابل آغاز میشود و متعاقباً 

د در والیات و حکومتی های اعلی افغانی نیز اجراآت بعمل بر همان اصول اگر خواست خداوندی باش
می آید. گمان میکنم که برای تعلیم علوم عربیه و کتب اسالمیه طلبۀ مکاتب عمومیه بعد ازینکه نصاب 
رشدیه را تمام کنند، داخل شوند بهتر خواهد بود و برای تحصیالت او شان تسهیالتی بهم خواهد 

 .رسید

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

 مسائل احتسابیــ  14

جون توجهات اعلیحضرت غازی به شرعیت پروری بدرجۀ اقصی دیده میشود، لهذا یک لویه جرگه: 
ضرورت اجرای فرعیات شریعت و تعمیل جزویات مقدسۀ اسالمیه عرض میشود که فقره برای 

نظامنامه احتسابی ترتیب شود و قرار نوشته "تمسک القضاة امانیه" بائستی یکنفر محتسب دیندار عالم 
در هر عالقه مقرر شود تا از نماز و امامها و مساجد و امورات شرعیه مطلع بوده تحقیقات و تاکیدات 

مذهبی را خوبتر به جریان آورده جمیع امورات دینی را از قبیل امربالمعروف و نهی عن  الزمه
المنکر و تبلیغ اعالنها ملت را با خبری داده باشد و هم ح سن توجه شاهانه در بارۀ مساجد و ائمه و 

 .موذنین خواستاریم

دقیق آورده درین روز ها این مسئله را نیز سابق علمای تمیز و وزارت عدلیه ما تحت ت 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 
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ساجد دارالسلطنه بعمل آمده است، بعمل خواهد آمد. و همچنانچه تنظیم معاش مؤذنین و ائمه و لوازم م
 .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:
 .تحسین و آفرین نمودند

 ضرورت تعلیم نسوان در نشیمنهای شانــ  15

ما علماء و سادات و مشائخ ملت افغانستان بحضور اعلیحضرت غازی مان عریضه  جرگه:لویه 
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 

وجود مبارک اعلیحضرت غازی را پاینده داشته باشد که همواره ترقیات ملت و دولت را  تعالی
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 

ن است، محروم نمانند. بنابرآن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما امید میشود که افغا
تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست، برای 
نسوان اسالمی خوبتر و بهتر حاصل شود. آنچه معلومات شرعیه درین موضوع به نزد این خادمان 

ن بود، عرض شد. اگر حضور واال را تسلی و اطمینان بر نوشته مایان بشود، بهتر و الی دین مبی
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 

 ذیالً تحریر میشود. ب.د{آن 

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 

ما و شما از عقل و فکر و طرز عمل عموم  عزیزم را بسوی این نکته مهمه بنمایم که درین مورد باید
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 

سلم ته( برائیم و نباید بگوئیم که ما افغانیم باید زنان ما از راه خدا و العلم فریضته علی کل مسلم و م 
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

خود زندگانی مفیده اولیه خود شانرا بسر میبرند، ترحم کنیم و محض جهت تعلیم و تربیه اقارب اناثیه 
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 

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

ر خوب ، از اخالق و عادات و اطوا«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 

چنانکه  نظریۀ من نظر به مفاد بزرگ و ملحوظات سترگی که به شمۀ ازآن در فوق اشاره شده بود،
صبیات خورد سال با همه گونه مراعات ستر و پرده در مکتبی که کامالً محفوظ و مستور است و 
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معلمات آنها نیز نسوانند، آمده تعلیم گیرند. اکنونکه شما علماء میگوئید که خروج صبیات نیز برای 
متفقیم، اما تعلیم مستحسن نیست، بالفعل ما درین مفکوره تان با شما محض مراعات شرع شریف 

گمان نمیکنم که دیگر علمای عالم اسالم و ف ضالی 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 

رینجا وزیر صاحب معارف و بالد معظمه اسالمیه بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود است. }د
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 

روازه بحث و گفتار مفتوح شد. بنابرآن ذات از نو اعاده میشود. لهذا از هر گوشه و کنار باز د
 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 
د. من میخواهم که در خانهای شان امر و اراده میکنم. در میان شما غلط فهمی واقع شده، بحث نکنی

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 را قبول  و طاعتا
میکنیم. در ق ری 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 

حجابی را که شریعت پاک الزمی قرار بدهند و تا لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان آن ستر و 
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 

ی حجابانه بنظر میخورند، دیده شده، رائج نشد و یا احدی ازین زنان که هر روزه به صدها نفرآنها ب
 .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:
موم طبقه آثار شادمانی را نشان داده متعهد شدند که حتی الوسع در ترویج ستر و حجاب در بین ع

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 نکندــ  16

ابق برین نیز تعداد ازواج ممنوع نبود و اشخاص صاحب غرض اعلیحضرتا! با اینکه س 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 

مصدق دور شود و بر مردیکه بعدالت و مساوات در بین چنان مناسب می انگاریم که محصول و 
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 

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

خوب است! من این نظریه شما را هم پذیرفتم و نکاح ثانی و ثالث و رابع را االن  اعلیحضرت:
کماکان مانع نمیشوم. ازین امر و اعطای اختیار باز پرس دوامیکه بحکومت اسالمیه در بابت غور 
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ً مترقب احوال نسوان باشد، کمال امتنان و تشکرم را رسی نسوان مظلومه ش رعیت 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

 تعدیل و تشریح سه ماده نظامنامه اساسیــ  17

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

 .تابع بوده بشرطیکه آسائش و آداب عمومیه را اخالل نکنند، نیز تحت تامین گرفته میشوند

(: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 )
 .یم یافته، برای هیچکس مجازات داده نمیشوددولت که موافق احکام شرعی تنظ

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 خودــ  18

میت قرین افغانستان نه قبل برین بوده ونه بالفعل است و نه }مسائل آتی با اینکه درین سرزمین اسال
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 

معظم غازی خویش عرض و پیشنهاد نموده اند تا در بصورت توصیه و تاکید بحضور اعلیحضرت 
 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:
خاب و تقرر مقرری مامورین بطور حقیقی و صورت واقعی بعمل آمده در آتیه نیز بائستی در انت

 .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( 

ده افغانی را که بالسنه اجنبی جهت اخذ فنون عالی و تعلیم علوم ما تعلیمات طلبۀ موجولویه جرگه: 
مروجه حالی مشغولیت دارند، محض بغرض حصول ترقیات حاضره و تعالیات موجوده دنیای 
امروزه که افغانستان را ما بدان بسیار محتاج و شائق مینگریم، بنظر استحسان نگریسته جائز 

ای متبرکه و اصوالت مقدسه دینیۀ این نو باوگان وطنیه ما میشماریم، مشروط بر اینکه در عقیده ه
خلل و نقصانی وارد نگشته بیشتر از رفع احتیاجات خویش درآن تعلیمات مشاغلت نورزند و هم در 

 .اصول اسالمیه و عقائد و روایات مذهبیه خود قبالً کسب اطالعات نموده باشند

تعلیم السنه غیرمسلم را محض برای رفع بسیار خوب! حکومت شما نیز بتحصیل و اعلیحضرت: 
ضرورت و دفع احتیاجات ملت و مملکت و دولت جائز می پندارد و بیشتر مترقب و نگران است که 
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درعقائد و اصول دینیات این فرزندان افغانیه اسالمیه ما خلل و نقصانی بوقوع نه انجامد. برای طلبۀ 
ی می آموزند، در همان مکاتب تعلیمات اسالمی نیز مانند مکتب امانیه و امانی که السنه فرانسه و آلمان

قرائت، دینیات، فارسی، عقاید و ح سن خط اسالمی نیز تعلیم داده میشود و نگران و مترقب حرکات و 
افعال شان اساتذۀ وطنی شان میباشند و برای آن طلبه افغانی که بخارج جهت تعلیم رفته اند، بهمه شما 

ر نگرانی وزراء مختار و سفراء افغانی مفتش علیحده و نگران جداگانه و معلوم است که عالوه ب
معلمین اسالمیه نیز مقرر است تا در اخالق و عادات شان نقص و سوئی وارد نشود. )مسرت لویه 

 ی عمومی(ئجرگه و غلغله تکبیر و آواز های دعا گو

عصر اسالمیت و مدنیت حصر  طوریکه از عهد سالطین ماضیه تا بدین پنج سالیکه در لویه جرگه:
امانیه خرید و فروش و استعمال شراب که ا م الخبائث است، درین مملکت افغانستان دیانت نشان 
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

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

 .پاک ممانعت میکنیم

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

 ایراد داشتند که قلمبند نمودن تمام آن کارما را امتداد میدهد.

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

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

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

 هلل الحمد هر آنچیز که خاطر میخواست، آخر آمد زپس پردۀ تقدیر پدید 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 تنه ا در افغانستان بلکه تقریبا

هره های سفید و سیاه که حاضر کرده بودیم، نیفتاد، زیرا که مقصد همه ما بلندی  رسید و حاجت به م 
ای دین و بهبودی ملت و آبادی مملکت بود. دل دشمنان ترقی و تعالی افغانستان پر خون و چشم ه

شان ازین اجراآت ما و شما رود جیحون گردیده روسیاه شده خسرالدنیا و اآلخره گشتند. انشاء هللا که 
این مجلس برای مادیات و معنویات و ترقیات آتیه ما فوائد عظیم الشانی را بفضل و مرحمت ایزد 

 .منان و روحانیت پیغمبر آخرالزمان بوجود می آورد

افغانستان و بر خالف تبلیغات و پروپاگند دشمنان تان در هیچیک قاعده و هلل الحمد که بر رغم اعدای 
ماده نظامنامه های دولت متبوعه تان هر چند تحقیق و تدقیق را بکار بردید، مسئله و فقرۀ را که بر 
خالف شرع انور باشد، مالحظه ننمودید و تمام اساس و شالوده حکومت اسالمیۀ تانرا چنانچه در اول 

ما گفته بودم، بر اساس الیتغیر دین منیف و شرع شریف درک نمودید. آن چند مسئله را که جرگه بش
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علمای اسبق تمیز از مسائل ضعیفه شرعیه و روایات مرجوحه فقهیه داخل نظامات نموده بودند، نیز 
 .از حسن مساعی شما بمسائل قویه و روایات مفتی بها تبدیل یافت

ء و فضالء و وکالء و اعزۀ افغانستان تمام نظامات را ورق زدید و بر بلی! اگر بعد ازینکه شما علما
تمام آن علم آوری نمودید و هیچیک مسئله مندرجه او را بر خالف شرع بیضای احمدی ندیدید، اگر 
احدی بغرض افساد و القای شقاق و عناد بگوید که نظامنامه خالف شرع است چون من خودم را خادم 

گند میخورم که بقدر یک سر موی تجاوز و تخالف را از مقررات شرعی نمی شرع می پندارم و سو
 پسندم، البته کلۀ او را حکومت شما بگ له ]مقصد گلوله است[ از گفتار بدهنجارش سبک خواهد کرد.

شخصیکه بغرض اصالح و دلسوزی و معاونت با حکومت بعض لغزش و سهو و خطای را که الزم 
حکومتی که مقتبس از کتب معتبره شرعی است، بنگرد راساً مجلس عالی نوع بشر است و در قوانین 

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

 است. 

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

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

ذات شاهانه و رعایای صادقه اش درین ایام لویه جرگه بعمل آمده است، تمام درد های ما دوا شد و 
تمام شکایات باال چشم دشمنان کور شد و زخم دل بدخواهان ناسور! ما بر وجود مسعود تو شاهی 

دو ساعت و سه سه ساعت بلکه از اول تا آخر به پیشگاه ما  شاکریم که از ابتدای جرگه الی اآلن دو
خدام آستان و حاجب دربان خویش بپا ایستاده، بیانات میفرمائی و جهت تنویر افکار و روشنی ابصار 
ما هدایات مینمائی و ما را نمیگذاری که به رسم تعظیم تان از جای خود حرکت کنیم و اوامر و 

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

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

 .نموده است

تا! این امر روشن و مبرهن است که سابق برین نیز این افواهات بی سروپائیکه در سرتا اعلیحضر
سر افغانستان طنین انداز بود و یا بعد ازین شود، همانا که از طرف خائنین داخلیه است و یا به 
واسطۀ تحریک سر انگشت خارج. هر کدام ازین دو فریق که رهسپار این طریق شوند و یا هر 

 .ن کلمات را ورد زبان نماید، ضرور باید وی به کیفرکردارش بدارسیاست کشیده شودکسیکه ای

اعلیحضرتا! الحق که ما در نظامات دولتی هیچیک امریرا که خارج از دائره   علمای لویه جرگه:
شرع انور باشد، ندیده ایم و آن مسائل ضعیف و روایات مرجوحه را که ما اصالح و تعدیل نموده ایم 

ز دائره شرع شریف خارج نمی انگاریم. پس هر کسیکه در مقررات شرعیه ناخن زنی کند، نیز ا
برای مجازات آن خود شهریار جهاندرجات از حبس الی قتل سیاستاً مخیر و مختارند و ما جداً چنانچه 

ر بین مکرراً اظهار و اقرار داشته ایم، برای امثال این رجال سراپا وبال که مقصد شان شقاق و نفاق د
 .امت ناجیه محمدیه )ص( است، ذات جهانبانی را دعوت به مجازات شدید آن میدهیم
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نی! مطلقاً ما خواهش نداریم که احدی چیزی نگوید، بلکه هر مردیکه بغرض اصالح و  اعلیحضرت:
تعدیل چیزی بگوید، اول وکیل منتخبۀ مملکتش که در ریاست شورای است، دوم رئیس صاحب 

و هر زمان حاضر است که آن نظریه اصالحیه اش را به کمال امتنان بشنود تا  شوری در هر وقت
اگر نظریه درست قابل قبول باشد، منظور شود و اگر درست نبود او را به دالئل قانع نماید. اما 
شخصیکه از نقطه نظر فساد و شقاق افگنی و عناد پروپاگند و تبلیغات بیجا نماید، حکومت او را به 

 .ه شرع شریف میفرماید، دعوت کندمجازاتیک

چون از غلط فهمی و انتریکه های دشمنهای خارجی و قصور افکار بعضی از  شیرجان صاحبزاده:
رجال داخلی ملت نجیبه مان چنان احساس کرده بودند که در مسائل مذهبی اقوال ضعیفه در ماده های 

کزی کابل بخاطر بعضی رسیده قانون شرعی ما موضوع گردیده و یک سوءظن به نسبت علمای مر
بود، ذات شاهانه از کمال مرحمت و اسالمیت که در نهاد صداقت بنیاد شاهانه خویش دارند، حضرات 
علمای عظام و مشائخین کرام و وکالء و روسای قوم نجیبه افغانیه را در مجلس لویه جرگه جمع 

کورین بیک دستورالعمل اسالمی فرموده مسائل حقه اسالمی و اقوال قویه را باستصواب حضرات مذ
و قانون محمدی )ص( قرار داده اند، حاال جای اعتراض هیچ معترضی و اختالف هیچ مخالفی از 
داخل و خارج باقی نمانده. درینجا ظهور اعجاز قرآنی جلوه فرما گشت، بمصداق آیه )و افی هدایه انا 

رمان واجب االذعان محفوظ و مصئون له لحافظون( چون احکام قرآنی از تحریفات دشمنان بقرار ف
است، هر گاه بعد ازین به تحرکات دشمنان دین مبین ما شنیده شد که قوانین موضوعه محمدی )ص( 
دولت مقدس مان در مسئله از مسائل شرعیه مطابقت ندارد، معلوم میشود که آن از خائنین دین و 

جزائیه دولت گرفتار و معذب گردند. دولت مقدس ماست و بمجازات شدیده و عقوبات الیمه قانون 
)چنانچه حضرت حکیم علی االطالق جل و تقدس شانه در قران کرایم از لطف عمیم خود میفرمایند: 

ش بهات که ال تفسدوا فی االرض بعد اصالحا( خطاب بامت مرحومه ناجیه شده که فساد نکنید حاال 
ظنون خود ها استغقار نموده بغلط فهمی  در سوء ،بعضی مشتبهین دراجتماع علماء بکلی مرتفع گشت

خود ها معترف گردند و اولی االمر اسالمیان را حامی دین و م حی 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: 
 از نفی بلد و حبس دوام و اعدام باشد، یاد آوری نفرمایند.  افغانی ما به مجازاتیکه کمتر

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

 .....ش را بدهندتزئین داده امر انتشار

 تشکیل جمعیته العلماء در تمام افغانستان

درینجا استدعا نمودند که ما از حکومت خود امید و رجا میکنیم، مابعد ازین محض فرق  لویه جرگه:
و امتیاز علمای متدین جید و خیرخواه ملت و حکومت از مالهای منافقین شقاق و نفاق آفرین یک 

ز علمای فاضل بر روی کار بیاورد تا هر کس نتواند که فقط بدست تشکیل و تصویب درستی را ا
داشتن و زیر بغل گرفتن یک کتاب و بسر نهادن عمامه بزرگ در بر کشیدن جبه و چپن پهن و فراخ 

غالم محمد قادیانی باغواء بعضی  ءنشان داده مانند اتباع مال ءفاضل و مال و طویلی خود را عالم و
 .ا که از خود حرکت و احساسی و اراده ندارند، کامیاب و موفق گردندملت بیچاره و نادان م
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قیمتدار شما حضارم و در آتیه انشاء هللا برای این امتیاز  ۀمن نیز طرفدار این مفکور اعلیحضرت:
دانشور خیر خواه )کثر هللا امثالهم( نه تنها وزارت جلیله عدلیه و علمای تمیز بلکه  ءعلماء و فضال
به لویه جرگه را نیز توجه میدهیم تا در تمام والیات و حکومتی های اعلی و نقاط سرحدیه علمای منتخ

انتخاب داشته در هر جا  ،اعضای جمعیته العلما را که بهمین صفات و خصائل آراسته و پیراسته باشند
زد همان و فاضل بعد از اعطای امتحان به ن ءاین مجلس عالی علما را تشکیل بدهند تا هر عالم و مال

ذون باشد و أجمعیته العلمای محلی خویش و اخذ شهادتنامه بوعظ و نصیحت تبلیغ، تعلیم و امامت م
 .بس

ازین نظریه و اتفاق ذات جهانبانی بعد از اظهار مسرت و شادمانی و کف زدنهای خرمی  لویه جرگه:
 .تکبیر نیز درگذشته به مذاکرات آتی عطف توجه نمودند ۀو غلغل

 د لویه جرگهموعد انعقا

حکومت آرزو داشت که همه ساله یک مجلس عالی لویه جرگه را در پایتخت افغانستان  اعلیحضرت:
لکن حال  .له نوشته شده بودئچنانچه در کاغذ های که برای شما روان شده نیز همین مس ،منعقد نماید

اگر مجلس عالی  تکلیفی که برای شما در راه از طرفین بوقوع رسیده و زحماتیکه حکومت کشید،
 معلوم است که اشکاالت برای جانبین رو میدهد.  ،لویه جرگه همه ساله تاسیس شود

فکر کنید که عموم اراکین دولت با این خادم عاجز تان از روز عید تا حال هیچ کار نکرده ایم. تمام 
ن ف رصت دیده درین موقع خدا نخواهد اگر دشم ( ۱)ر دولتی ما بند است.ئکار های وزارت ها و دوا

یک استفاده کلی کند، میتواند چرا که ما خبر نداریم که در وزارت های ما چه مکتوب آمده و دشمنان 
بر علیه ما چه چیز ها تصویب کرده اند. بنابران بائستی که ما و شما جهت انعقاد لویه جرگه های آتیه 

وبتر میدانم که شما ملت عزیزم حال یک فکر درستی بکنیم که چقدر مدت بعد منعقد شود. اگر چه خ
در معامالت مهم دولت همه وقته حاضر میشوید و الحمد هلل همیشه در هر مهمات حاضر شده اید، 
لکن در اوقات معمولی و فرصت های غیرمهم این خادم ملت نمیخواهد برای تان اینچنین تکالیفی را 

طوریکه برای تان  ،یه مناسب می پنداریدرا که برای لویه جرگه های آت دیععائد کند. بنابران هر مو
 .تکلیف عائد نشود، معین دارید تا جرگه های آینده بهمان موعد انعقاد یابد

ناظرین از مطالعه این اوراق مسبوقند که ذات جهانبانی و وزراء مملکت افغانی در  (۱اورقی درذیل صفحه اصلی کتاب[: })پ]
اند. اما نظر به شوق و شعفی که اعلیحضرت غازی بکار های ملت و مملکت و ضه خود پرداخته وبعضی اوقات بکار های مف

کار قلیل و اندک را کالعدم تصور کنان میفرمایند که از ابتداء جرگه الی اآلن کار های ما در زاویه تعویق افتاده  دولت دارند آن
 برهان الدین کشککی{ .است

لیحضرت معظم غازی بر خود میبالیم و این ورود فدایت شویم! اگر چه ازین شرفیابی اع لویه جرگه:
مگر  ،ستان اسالمیت بنیان تان موجب عزت تاریخی و مفخرت عالی خود میپنداریمه آخود مان را ب

برای بسی برادران عزیز ما که به امورات دنیوی و کسب و کار و جهانداری خود ها مصروفیت 
عائد شده در امورات دنیوی شان یک سکته  دارند، بدیهی است ازین سفر و حرکت تکالیف مزیدی

بواسطه سفر دو  وی ]هراتی[بزرگی بوقوع پیوسته بلکه برای بعضی از برادران ما مانند وکالی هر
طرفه و اقامت بدارالسلطنه طول میعاد مسافرت شان تخمیناً بیشتر از سه ماه می انجامد. لهذا چیزیرا 

جرگه سال بسال موجب زحمت و تکلیف است، درست است.  عقاد لویهنکه ذات شاهانه میفرمایند که ا
ی که در میان این جرگه الی جرگه آینده یک موعدی مقرر شود. }درینجا عده از نفری تضرور بائس
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( سال منعقد شود و برخی اظهار داشتند که دو سال بدو ۵به  ۵جرگه خواهشمند شدند که لویه جرگه )
 {سه سال بسه سال. ب.دسال و عموماً استدعا نمودند که نی 

به خیالم که لویه جرگه باید بدون ضرورت سه سال بسه سال منعقد شود، بهتر است زیرا  اعلیحضرت:
دو سال بعد یک موعد نزدیک است و پنجسال به پنجسال بسیار مدت مدید و سه سال بسه سال بفحوای 

 .خیر االمور اوسطها نهایت موذون است

ً بدین اظ لویه جرگه: ی نموده بعرض رسانیدند، همین موعدیرا که ذات أهار ملوکانه اتفاق رتماما
 .بسیار درست است ،شاهانه فرمودند

آیا سه سال را به پنجسال شما حضار محترم لویه جرگه ترجیح دادید  رئیس صاحب شورای دولت:
 .یدزیرا آرزو دارید که بحضور اینچنین یک پادشاه ترقیخواه مهربان خود زود زود مشرف شو

ما آرزو داریم که همه وقت دیدار اعلیحضرت معظم خود را به بینیم اما از  حضرت شیخ کُرخ:
بهمین سه سال مفارقت از وصال و  ،ار و بسیار مصروفیت بیشمار دارندکجهتیکه اکثریه ملت ما 

ور درین شیخ مذک}در پاورقی:  .لقای اعلیحضرت خویش که طاقت میکنیم گویا یک حوصله کالنی نموده ایم

 {نزدیکها برحمت ایزدی پیوسته است انا هلل و انا الیه راجعون. برهان الدین کشککی

 کید تعلیمأت

ن هیچ فکر کردن الزم نیست و آدو توصیه را خواهشمندم که برای تان بنمایم که در ذات همایونی:

 ت: اجراء آن حتمی و الزمیس

چرا که خود میدانید ترقیات دینی و  ،ویق بدهیدآنکه بچه های خویش را بسوی علوم و فنون تشیکی ـ 

، میباید در هر نقطه و هر جائیکه باشید "بیعلم نتوان خدا را شناخت"دنیوی ما وابسته بعلم است که 

اوالد های تان در آنجا درس بخوانند و فنون الزمه را بیاموزند و بدین الفاظ مختصر که من بحضور 

عائله خود بکوشید درهر جای که رفتید  میتوانید در تعلیمات اوالد و شما عرض کردم بیشتر بیشتر تا که

  .از طرف من وکیل هستید که این توصیه ام را بعموم ملتم ابالغ دارید

را نموده تماماً  ازین معارف خواهی و عرفان پروری همایونی اظهار تشکرات مزیدیلویه جرگه: 

 ،بسوی تعلیم تا جان در بدن و روح در تن مان باشدمتعهد شدند که در ترویج علوم و تشویق اهالی 

 .مساعیات اسالمیت کارانه خود ها را مبذول میکنیم

 کید پوشیدن البسه وطنیأت

خارجی  [ایه تکهتکهای ]درین جرگه من بسیار لحاظ شما را کرده ام! زیرا هر کدام تان  اعلیحضرت:

ای ساخته و بافته هرامحض ترغیب اهالی بسوی تکرا پوشیده آمده اید. حاالنکه من از مدتی این شیوه 

شده مملکت افغانیه اختیار نموده ام که بدست خود البسه مامورین دولت تان بجز از تکهای صاف و 

خصوص از اشخاص هراتی و ترکستانی که  دیگر چیزیرا نپوشیده اند. درین ،پاکیزه وطن مقدس تان

مده اند، تشکر میکنم. اگرهرکدام تان از هر جای که آمده ای ساخته و بافته وطنی خود را پوشیده آهتک

ای هر والیت افغانستان را بما هچقدر خوب میشد که هم نمونه تک ،اید، تکه همانجا را پوشیده می آمدید

نشان میدادید و هم خیلی از شما خوش میشدم. باید در لویه جرگه آینده همه تان لباسهای وطنی خود ها 
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خصوص بدرجه لحاظ شما را کرده ام که لحاظ هیچ کسی را  د. باز هم میگویم که درینرا پوشیده، بیائی

ً و جداً بر شما الزم است که از تک ای وطن مقدس خود لباس بسازید. فکر کنید! در هنکرده ام. دینا

دن این بهر تار و پود آن بسم هللا خیر یا هللا گفته میشود. آیا پوشی ،ای وطن ما ساخته میشودهوقتیکه تک

ای منحوس ناپاک که از دست یک بی وضو و بی نماز ه تکهای پاک خوب است یا در بر نمودن پارچه

معلوم است که در جیب  ،ای وطن ما که آنرا استعمال کنیمهخارجیه بعمل می آید. دیگر پیسه های تک

ما میگیرند ای منحوس اشخاص خارجیه از ه خود ماست. اما همان پیسه های را که در بدل این تکه

وپها، بمها ساخته آنرا باز بدینصورت ت، ]گلوله ها[ ن با استحکامات سرحد خود را پرداخته ُگله هاآاز

له مهمه نیز شما را از طرف خود وکیل میگیرم که ئفجیع بروی خود ما میزنند. ازینرو درین مس

ه وطن خود را بپوشند و اگر تکهای بافت ،ید در هر جای که باشندهکوشش کنید و تمام ملت را ترغیب بد

کسی بخیال آنکه لباس وطنی را نمی پوشم که از درشتی گردن مرا میخراشد و هنوز ماشین خانهای ما 

بآن درجه نرسیده که مانند تکهای خارجیه ساخته و بافته بتواند، گردنش الیق بریدن است. درین دو فقره 

 وطن خود را بپوشید باز بیان میکنم که عموم ملتم ید و تکهایهکه اوالد های خود را بمعارف تشویق بد

ید زیرا که واسطه بلندیها، علم است و پوشیدن تکهای وطنی نیز برای هرا زیاده بر زیاده تشویق بد

 .اقتصاد ما سودمند است

آید،  ین بخیال نمآمقدسه و نصیحت پدرانه شاهانه را بمسرتی که باالتر از ۀاین توصی لویه جرگه:

ً متعهد پذیرفته  اکثریه ازین خطای فاحش خود خجالت زده و ندامت کشیده خود ها را نشان داده تماما

شدند که ما بیک سرعت صاعقه نما در ترویج و استعمال البسه پاک و صاف وستره وطنی خود 

 .میبرائیم و در جرگه آینده انشاء هللا برای نام یک قطعه لباس خارجیه را بر بدن احدی نخواهند دید

 تعدیل صنائع

دلچسپی را در موضع تعدیل صنائع فرموده، گفتند که خیال  ۀدرینجا اعلیحضرت همایونی یک بیانی

داریم تا در آتیه برای ترقیات صناعیه مملکت افغانیه یک نظامنامه را بنام تعدیل صنائع ترتیب و تدوین 

کاریگر بایستی فالن صنعت خود را  ن تفصیل و تشریح این امور را بدهیم که در آتیه فالنآنمائیم و در

بدین نوع و رقم و صفت بسازد و فالن کاسب درین کسب خویش محض جهت آرائش و خوبی آن این 

قالینهای خود را بقسم قالینهای ساخت اروپا  یدقیقه را نیز تحت تدقیق بیارد. مثالً قالین باف های افغان

ملکت ما بایستی بصورت سجاده ها و سر سبزیها بصورت تهان بافت نمایند و لنگیهای ریشمی ساخت م

و پردها دروازه و غیره بعمل آید و حفاظ بایستی باالی مقابر جهت قرائت قرآن شریف مخصوص شوند 

ماشته شده این کسب را به نسوان واگذار گمل دوز ها بعوض ململ دوزی بدیگر  کار های عالی ملو 

ی عبدالرحمن خان رئیس مرکه و پشتو به تردید این نظریه بر شوند و علی هذا. در اثر این مقوله همایون

ی عمومی آپا خواست و چندی از اعضای لویه جرگه نیز در وضع این نظامنامه تنقید کردند. بالخره ر

لویه جرگه برین قرار گرفت که در امثال این ابحاث که برای ترقیات و تعالیات ملت و مملکت منافعی 

و حرفت حکومت ما را بدرجه عالی میرساند، آرای ما از اعطای افکار  را عائد میکنند و صنعت

ن آدررا عاجزانه ما قاصر است. چیزیرا که ذات همایونی پسند فرمایند و احکام آنرا جاری دارند ما 

 (ب.د). "صالح ما هم آنست کان صالح شماست "قت چون و چرا نیست. اط

بدون قیل و قال و  ،یکه درین مجلس مطرح مذاکره گردیدباز میگویم الحمد هلل همه فقراتاعلیحضرت: 

گفت و شنید بسیار صورت خوبی را  انجام گرفت و جای شکر است بهمان طریق که یکی بودیم و یکی 

 .هستیم و بجز از ترقی دین و دولت و ملت خود هیچ آرزوی نداریم
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اتحاد و اتفاق اظهار تشکر و مسرت  بتائید همایونی چند کلمات را پرداخته برین کامیابی و لویه جرگه:

 .نمودند]ستودن و ستایش[ و محمدت 

با شما در ضمن جرگه وعده کرده ام که عرائض شخصی هر واحد شما بعد از اختتام لویه  اعلیحضرت:

جرگه شنیده میشود، لهذا شما را حالی میکنم که فردا تنها شما جهت امضاء کردن فقرات خوانده شده 

( اسد باز همچنین مجلسی ۷حاضر شوید و ظهر سه شنبه ) ،ئح که قبالً تحریر داشته ایدالو گرفوق و دی

( اسد باز مانند روز اول شما را ۸منعقد شده در خاتمه آن وداع رسمی بعمل می آید. روز چهارشنبه )

( اسد هر کدامی از شما میتوانید که ۹بطور خصوصی وداع و مالقات میکنم. سر از روز پنجشنبه )

بکنید. البته که به بسیار زودی از  ،رضهای شخصی خود را بهر دوائر و وزارت که مربوط باشدع

ً بمن تعلق خواهد ش ی و استماع عریضه پردازان شمارسطرف حکومت غور د. عرائض که شخصا

 ......ید تا فوراً به جواب تان بپردازمهبه شاغاسی حضورم بد ،داشته باشد

 وداع رسمی

تمام مباحث و مذاکرات ما و شما در امورات داخلیه و  .خدای مهربان خود آغاز میکنم بنام اعلیحضرت:

له نظام که بطور ئخارجیه حسب دلخواه از فضل و مهربانی خدا تمام شده است. امروز تنها در مس

ی نموده بودید و آن مبحث در آن وقت گذاشته شده مزید أخوش رضا قبالً چند تنی از شما اظهار ر

برای شما اظهار مفکوره ام را مینمایم تا شما آنرا بشنوید اما  ،اتش را وعده در آتیه داده بودیممذاکر

درینجا جواب گفته نمیتوانید. البته بعد ازینکه هر کدام تان مع الخیر و العافیه باوطان و مساکن خود 

موده آرای حقیقی و له را به نزد عموم اهالی و ملت عزیزم مطرح مذاکرات نئاین مس ،رجعت نمودید

ن افکار عمومی و آراء جمهوری آافکار واقعی شانرا درینمورد اکتساب نمودید، مجدداً حکومت را از

که نسبت به نظام و خدمات عسکری داشته باشند، ابالغ نمائید تا بر طبق خواهشات آنها عملیات کرده 

 شود. 

 ،وعه تان در اخذ نفوس مقرر داشته استموجوده که دولت متب ۀبخیالم خودم هیچیک اصول ازین طریق

بهتر تر و افضل و اکمل نخواهد بود. }درینجا ذات ملوکانه همان دالئل و محاسن و خوبی را که در 

مکرراً فرمودند. ب.د{ چون برخی از اعضای لویه جرگه  ،مبحث نظامنامه نفوس بیان داشته بودند

ن مورد آاند و تا یکدرجه اظهار آمادگی شانرا دررضا اظهار آراء شانرا نموده بنسبت به عسکر خوش 

ابراز نموده اند، لهذا میگویم که اگر نظام خوش برضا را چنان شما تصور کنید یک مراتبه مردیکه 

داخل نظام شد الی مادام الحیات اگرچه پیر و معیوب و فرسوده شود و از کار برود و شامل عسکری 

ه تان آنرا قبول و منظور کرده میتواند. البته اگر عسکر خوش باشد، نه حکومت شما و نی وزارت حربی

برضا نیز بهمین اصول که چندی در نظام داخل شده بعد از اخذ تعلیمات و تکمیل خدمات عسکری از 

 مالزمت سبکدوش و عوض آن دیگری جلب و استخدام شود، بهتر است. 

 ،چنانچه اسبق برین مذکور شد لکن نفری برضا و رغبت و خواهش خود شان باین معاش موجوده

گاهی داخل فوجی نخواهد شد. اگر شما و عموم ملت این امر را واقعاً منظور نمائید و تنخواه عسکری 

ً تا ) ( روپیه مقرر دارید و هم متعهد میشوید که اشخاص خوش برضا را در نظام داخل ۲۵را تقریبا

همانا که  ،ه وزارت حربیه نقصانی عائد شودمیکنید و نمیگذارید که در تعداد معینه و نفری مطلوب

حکومت نیز در قبولیت این نظریه تان خود داری نخواهد کرد، مشروط  بهمان شرط که نفری تعلیم 

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

لباس و نان و تنخواه بدهد و اما در اعطای مبلغ  ،اینچنین عسکری را که خوش برضا داخل نظام شوند

که شما قبول کنید و الزم  نهجیجیب خرچ و این افزودی تنخواه عسکری خوش برضا از شما ملت بهر

ست که شما طرفدار نظام خوش برضا انگارید، امداد و معاونت را محض بدینواسطه خواستار ا

 ....میباشید

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 

بدالئل و امارت نیز این فساد پیشه ها تحت بازپرس آورده سخت گیری کار بگیرید. حتی بکوشید 
شوند و در تالیف فتاوای امانیه برای علمای منتخبه خود درینمورد وصایای الزمه بنمائید و هم گمان 

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  ،مال سلطنتیع  از حکومت و زیاده تر از 

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

ریب ]نادرستی و عقوبت[ فاعل آن بال شک  داده میشود، بکوشید گمان میکنم که احدی بارتکاب این و 
 ....افعال شنیعه اقدام نخواهد کرد

 در مورد اغتشاش مالی لنگ

اعلیحضرتا! از مشائخ کرام لویه جرگه مثل مال صاحب چکنهور و استاد  رئیس صاحب شوری:
باقی مشائخ و سادات و علمای لویه جرگه  صاحب هده، میر صاحب گازرگاه، سید آقای خاکسار و

بحضور اعلیحضرت عرض میکنند: از باعث سوء تفهیم و بعضی از اغراض ذاتی و شیطانی 
خارجی یا داخلی در سمت جنوبی چنان واقعاتی رونما شده که آنها وقوع آنرا آرزو نداشتند و 

خود شرمنده شوند. چنانچه تا این  االمر رحیم القلب غازیی نمیخواستند که بحضور مانند شما یک اول
االمر مانرا در حق آن برادر های عاصی و گنهگار فریب خورده ما سوی ی زمان خیال شما اول

شفقت و بدون مهربانی دیگر چیز ندیده ایم که تا این زمان نخواستند که بآنها تلفاتی برسد. اکنونکه 
ها میباشیم، بعرض میرسانیم نمیخواهیم که آن لویه جرگه بانجام رسیده و ما بعزم رفتن مقامات خود 

برادرهای گنهگار گول خورده ما اضافه برین گرفتار گمراهی و گناه باشند. اگر امر و اجازه 
اعلیحضرت غازی ما باشد، میرویم و بایشان پند و نصائح میکنیم چه رضاء اعلیحضرت بقتل و قمع 

 اما لیحضرت تاجدار ما کرده اند، تائب شده اند.آنها نرفته و در عرائض خویش که قلباً بحضور اع

} اعلیحضرت لفظ تائب را شنیده بیک نگاه استنکار و استعجاب بطرف رئیس صاحب نگریسته قطع 
کالم او را نموده فرمودند: من آنها را تائب گفته نمیتوانم برین کالم شما جداً اعتراض دارم. شما قول 

 ب.د{  ید در خاتمه عرض میکنم.هخود را بد

مین میخواهند ما میرویم و آنها را حاضر میکنیم. هر گاه او شان توبه ننمودند و أاما خوف میکنند و ت
بر ما اعتماد نکردند و یا دانستیم که آنها بکدام تحریک داخلی و خارجی بهمین کردار نادانی خود 

قمع ایشان با اقوام و عشائر و ما علماء و مشائخ بهر گونه اقدامات حتی به قتل و  ،محکم ایستاده اند
 . تبعه خود حاضر و آماده هستیم
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یم اما چون شما درین مبحث وخصوص با شما چیزی بگ اگر چه آرزو نداشتم که دریناعلیحضرت: 
ب گفته ئ، عرض میکنم که من آنها را تاندطوالنی پیچیدید و گفتید که آنها عفو خواستند و تائب شد

عزت و حرمت کالم  کآن پاک را روانه میکنند و از طرف دیگر هترف قنمیتوانم چرا! از یکطر
یم گویا که خود را ظالم قرار داده ایم، وئالهی را نموده بجنگ و مقابله میبرایند. اگر ما آنها را تائب بگ

 استغفر هللا من ذالک! 

ت و اشفاق و هائیکه آنها به حکومت شما کرده اند با احسانا یخواهم یکقدری اوالً از کارستانیم
 بیان کنم.  ،الی اآلن او شان را تسلی داده ام ءمراحمیکه بآنها نموده ام و از ابتدا

هفت یا هشت ماه پیشتر ازین چند احوال خفیه برایم رسید که در معامالت حکومت جنوبی باین سمت 
ز طرف بعضی سخن ها گفته میشود. بنابرین برای حاکم آنجا نوشتم که کیفیت چیست؟ در جواب ا

مطمئن باشید.  ،حاکم مرقوم شد که این اطالع غلط بشما رسیده است، درینجا کامالً خیرت است
له در همان زمان طرح یافته بود. از اصل حقیقت این شورش احدی اطالع ئاین مس سحاالنکه اسا

 ی آنها اقوام شان به نزد حاکم عرضئندارد که اساس آن چند بندی بود که همیشه از سبب رها
میکردند و مقصد شان خالصی آن مجرمین بود. چون میدانید که حکومت موجوده شما غیر عدل 
کاری نکرده و نمیتواند که از محرمین چشم پوشی کند. لهذا طرفداری هیچکس را درین مورد قبول 

 :نمیکند، زیرا که گفته اند

 ترحم بر پلنگ تیز دندان

 ستم گاری بود بر گوسفندان

بصورت حالیه مخالفت شانرا جلوه داده اند. از  ،ریضه پردازی آنها سودمند نشدچون طرفداری و ع
اساس این معامله هیچکس حتی مامورین شما هم خبر ندارند. چند روز بعد یک مکتوبی از سمت 

ن نوشته بود که درین اطراف افواه شدید است که اساس قانون و نظامهای آجنوبی بمن رسیده در
له را ئالف شریعت است. باز برای حکومت آنجا خبر دادم و تفصیالت این مسحکومت نعوذ باهلل خ

که  (۱)خواستار شدم در اثر آن یکروز جمعه از آنجا به تیلیفون برایم زنگ زده شد و حاکم خبر داد 
در جواب مکتوب نمبر فالنی شما که درینجا رسید، عرض میکنم که خیرت است. بعد از چند روز 

ن نوشته بود که ما در آبه پوسته از طرف بعضی اشخاص برایم رسید دریک مکتوب دیگری 
معامالت دولتی با حکومت چیزی گفتگو داریم. من از خواندن آن بسیار خوش شدم و بدل خود تشکر 
کنان گفتم هلل الحمد که حال ملت من باین درجه احساس پیدا کرده که در امورات دولتی بحث میکنند و 

میدهند. بجواب شان نوشتم که من ازین اظهار شما تشکر میکنم، بسم  ]نظر[ یأبرای حکومت خود ر
ی تان اگر چه مردم صحرا نشین اطراف أممکن است که ر ،هللا بکابل بفرمائید بحث و مذاکره نمائید

 .میباشید، قابل قبول باشد

 در بیشه گمان مبر که خالیست

 شاید که پلنگ خفته باشد

زیرا که الماس ها،  ،شهر اشخاص روشن فکر است و در اطراف نیستمن نمیگویم که تنها در 
ممکن است که از افکار عالی شما یک  .جواهر ها در دشتها و کوه ها بزیر خروار های خاک میباشد

منفعت برای دولت و ملت ما حاصل شود، )چنانچه این عاجز و حکومت تان چندی قبل برین در 
ی یک آهنگر نیز صرف نظر نمیکرد( و برای آنها نوشتیم که أمناسبات خارجه خود اکثریه از ر
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خرچی و تسهیالت سفریه شما از طرف دولت تهیه میشود تا شما بکمال خاطر جمعی حاضر مرکز 
شده معلومات درست بدهید و توضیحاتی را برای خویش در لویه  جرگه امساله بهمراه دیگر وکالی 

لکن از خیانتی که آنها در دل داشتند ترسیدند، بدل گفتند که  ،محترم افغانستان برای خود اکتساب کنید
چون فرمان  ،ما را شاید حکومت به بهانه میخواهد و میک شد. اگر غداری و خیانت در دل شان نمیبود

چرا میترسیدند. در سلطنت یک پادشاه و عهد حکومتش اگر بفرمانش  ،من بدست شان موجود بود
ن زمان الی آز اعتماد خواهد بود؟ بالفرض و التقدیر اگر مطلب حکومت ازدیگر بچه چی ،اعتماد نباشد

در آنجا و اینجا فرقی نداشت. خلص  ،اآلن حتی تا چندی بعد ازین نیز بکشتن آنها میبود و یا باشد
له باین ئمستولی شد که به نزد طرفداران همان محبوسین رفته مس ۀاینکه ترس و خوف بدوشان بانداز

رسانیدند که اصالح آن بحکومت مقامی آنجا صعب معلوم شد. لهذا برای تفهیم و  درجه بوخامت
اصالح این معامله یک جمعیت اصالحیه و یک قوه عسکریه فرستادیم. آن هئیت نیز نتوانستند که 
اصالح فوری مینمودند. در عقب آن بعضی از علماء و آخند زاده صاحب موسهی را با یک فرمان 

مان خویش فرستادم. از خواندن آن فرمان در بین رعایا یک جوش و أحت توشفقت بنیان و نصی
خروش فوق العاده تولید شد. دفعه دوم شاید شما هم خوانده باشید که یک اعالن رقت آور دیگریرا 

ن باشید که برای شما هیچ تکلیف نیست و ئن تحریر داشتم که باطمینان بیائید و مطمآانتشار داده در
ول من نیستم. بخیال اینکه ممکن است که این خائنان دوست ما خواهند بود چون ئمس ،یداگر خائن باش

 .نادانند و نمیتوانند که این شفقت و مرحمت و نوازش حکومت را نسبت بخود بفهمند

 دشمن دانا بلندت میکند

 بر زمینت میزند نادان دوست

مراحم آمیزانه حکومت بدانها دانانده شد هر چند بآنها مدارت و مواسات و مفاهمه بعمل آمد و نظریات 
 فائده نه بخشید بلکه غلیان جهالت بنیان شان بدبختانه زیاده تر شد.

درصورتیکه من معززانه او شانرا بمرکز خواستم و نیامدند، خود تان فکر کنید و منصف شوید که 
یائید. اگر شما نفری لویه قصور از کیست؟ آیا خود من دنبال هر کدام بروم یا شما راست که بنزد من ب

من دنبال هر کدام تان در هر ده و هر شهر آمده میتوانستم؟ نی! معلوم است  ،ینجا نمی آمدیداجرگه 
 یکنفر نمیتواند که بجای رسیده بتواند. 

حضرت صاحب شور  ،در عقب آن باز برای رفع سوء تفهیم و مزید داناندن آن جهال را از حقائق
دلیه و عبدالحمید خان معین داخلیه و سردار محمد عثمانخان و چند نفر بازار و وزیر صاحب ع

دیگری بدانجا فرستاده شدند تا آنها رفته با آن جهال بحث و مذاکره کرده آنها را براه هدایت و 
 ،صالحیت بیاورد. من ازین هئیت تشکر میکنم که آنها رفته این معامله را بجای اینکه انجام میدادند

تی را در پیشگاه حکومت عائد نمودند که حکومت متبوعه تان ابداً برای قبولیت و تحمل دیگر اشکاال
و برداشتن آن اوضاع خجالت آور حاضر و آماده نبوده و نه هست و نخواهد شد. بعون هللا تعالی بلکه 
از معاونت خداوندی و برکت روحانیت حضرت رسالت پناهی و قوه سر نیزه این افواج ظفر امواج 

فغانی مغز جهالت را از کله های پر از نخوت آنها اگر نصائح و اندرز های خود نا کامیاب ماندیم، ا
ت گاهی اینچنین ذلت را قبول نمیکند و موکخواهیم کشید. شرافت یک سلطنت عزت و وقار یک ح

عت و ر تعلیم و هدایت اغیارمطالبات شخصی خود را بنام شریبنکرده توانست که یک خائن و غدار بنا
مذهب گلت کاری کرده از یک حکومت اسالمیه مانند سلطنت موجوده افغانیه پیش ببرد و هللا اگر به 

عقیده دارم که خداوند پاک الیزال و برکات انفاس پیغمبر ستوده خصال ما  ،نادانی خود تا آخر ماندند
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را  برباد  و تباه  سر شمشیر و نوک برچه های عساکر ظفر مآثرمان آن خائنان اجانب پرست ۀبواسط
خواه خود را نشنیدند و شفقت مرا  یمیکنند. نه تنها در دنیا این مذلت و نکبت اگر نصیحت این به

برای شان عائد بلکه معتقدم که در آخرت نیز ملول و مخجول و  ،بنظر قدر و قیمت ننگریستند
 د بود. خسر الدنیا و االخره ذالک هو الخسران المبیننشرمسار خواه

اید که در دنیا و آخرت بهمین مصیبت گرفتار باشند زیرا این جهال نا عاقبت اندیش سد راه ترقیات و ب
ملت و مملکت اسالمیه خود گردیده اند و آن عسکریرا که من هر هر فرد آنرا به مقابله و تعرض و 

را بیشتر تر از این ظالم بدبخت او  ،مدافعه دشمن دین خود مثل اوالدم تربیه داده ام و تربیه میدهم
دشمن بالهیچ یک سبب مشروعه هدف میسازند. احسان و خوبی و نیکی های که من باالی سمت 
جنوبی که فی الحال بمقابل من برخاسته اند، کرده ام و هللا بخاندان پدر خود بقوم محمد زائی نکرده ام. 

یار روپیه ها میبردند. حتی در بدل آن بس ،برای یک اتن ملی اگر کدام هئیت آنها در کابل می آمدند
اکثریه منوره های عسکری از افراد این قوم بدبخت ترتیب و بدشمن نشان داده میشد. بآلخره نسبت 
بعموم ملت افغانستان برای حفاظت خودم اینقوم را اختصاص داده نگهبان سر من اینها بودند. 

عزیزه! چیرې ئې؟ رازه! هر کله درجائیکه از دور یکنفر را از سمت جنوبی میدیدم، آواز میدادم:
سینه های ملعون شان از اعطای نشانهای وفای بی وفائي مثل ریگ پرست، مالیه دیگر  .(۲)راشې 

یکسال و ازین احسان فراموش ها را تا سه سال معاف  ،اشخاصی را که در جهاد خدمت کرده بودند
من میزنند،  یجاهل محسن ک ش بر رو وقتیکه بمقابل اینهمه احسانهای من این قوم بد بخت .(۳) کردم

 لعنت بر ایشان باد! 

 {}غلغله عموم جرگه آمین بهزار بار بر آنها لعنت

درین پنجسال حکومت تان چقدر خون جگر خورد و زحمت کشید تا چیزی کارطوس و چند دانه 
سببش غیر  ،تفنگی خریداری کرد و حتی گفت و شنید و قیل و قالیکه درین زمستان با انگلیس داشتیم

آوردن همین اسلحه را به افغانستان دیگر چیزی نبود زیرا که آنها این اسلحه ما را قید کرده بودند. 
ن و عزت مملکت ما حمله أن دشمنان ما که به شآآرزو داشتیم که این کارطوس ها اول بسینه های 

ود. بدا بحال سمت کنند، بخورد و این برچه های براق بشکم های بد خواهان مملکت مان فرو بر
  (۴)راه براه برای قتل سمت جنوبی میرود.  ،جنوبی که امروز اولین اسلحه که از آنطرف می آید

برچه های عسکر شجاع ام بسینه هائیکه فرو میرود، بسینه های مردم منگل. عسکر دلیرم کی را 
رای این جهال میکشد؟ جهال سمت جنوبی را. خوب است تا چندی نصیحت میکنم و درد دلم را ب

زهی سعادت شان و اال عسکر را اجازه میدهم که این خیره سران شوخ چشم را  ،میدانانم. اگر فهمیدند
 بکیفر کردار شان برسانند. 

ضرور  ،فت من بدلهای سخت آنها اثری نیفگندأبلی! بعد ازینکه نصیحت من کارگر نشد و شفقت و ر
را بکشند. در اعطای گوشمالی و سرزنش و مجازات این امر است که عسکرم آن کافر نعمتان بی ایمان
خیر رفته و تا چندی بعد ازین نیز انتظار هدایت و براه أطوائف جهالت پیشه سمت جنوبی تا حال ت

زیرا که بدانها احسان کرده ایم و او شانرا پرورده  ،صالحیت آمدن شانرا بواسطه پند و نصیحت داریم
 .دست خود انگاریم

 ؟رو می نبرد حکمت چیستچوب را آب ف

 شرمش آید ز فرو بردن پرورده خویش
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خود شده اند. جای حسرت است  ۀریشب هافسوس برین ملت جاهل و این عشائر نادان که خود شان تیش
که این جهال را بدست شفقت پیوست خود، خودم پروش کردم و عقل دادم حال شاگردان بی وجدان 

 .فته اندچوب را بمقابل استاد و مربی خود گر

 !!!این چه جهل است و اینچه نادانی

افسوس میکنم بر حال این اقوام جاهل و نادان که تمام خدمات مرا که برای رفاه و ترقی شان نموده 
و آسودحالی شان مینمودم بزبان ظلم و  ترفیه ]رفاه[ام، خیانت نشان داده و عدالت مرا که برای 
از  ،را که من برای آسایش و خوبی شان در نظر داشتمزحمت معرفی نمودند. جان کنی و زحماتی 

 !دسیسه اغیار ظلم و ستم میدانند، بلی

 دوَ گر قلم در دست غداری ب  

 دوَ ال جرم منصور بر داری ب  

از حق تعالی خواسته ام کسانیکه این اشخاص نادان و ملت جاهلم را از راه برده اند و چنین تعلیم و 
 . تحریک داده اند، شرمنده گردد

باز بهمان وجدانی که خدا بمن داده  و به آن حبل المتینی که چنگ زده ام و بهمان ایمان و صدق که 
پروا و باکی ندارم و بغیر  ،هیچ گاهی از دشمن خود اگر چه قوی باشد ،من بخدا و رسول خود دارم

 ،ومت نمیخواهماز خدای خود بهیچکس پناه نمیبرم و بغیر از ذات پاک الهی از هیچکس امداد و معا
برای مفاد ذاتی خویش نمیکنم بلکه یگانه نقطه  ،زیرا این کار و زحمت و عرق ریزیهای را که مینمایم

و سرسبزی و آبادی  نظر و آرزو تمنای من بهبودی و ترقی و تعالی ملت عزیزم و بلندی عالم اسالم
 مملکت محبوبم است و بس.

است و من محض جهت نائل ملکت و ملت و عالم اسالمی وقتیکه آرزو و تمنای من ترقیات و بلندی م
هیچ  ،اگر درین راه سرم برود و سلطنتم برباد شود ،خویش خدمت میکنم ۀشدن بدین مقاصد مقدس

هللا هم در راه حصول این  پروا ندارم. در راه این خدمت مقدس بهزار ها کله خاک شد، اگر امان
ز اگر عزت، شرافت و آرامی و آبادی شما ملت در مد نظرم با . پروا نیست  ،مطلب مقدس پاک برود

چرا که همیشه آرزوی من عزت و ترقی شما و عالم اسالم توبه،  از سلطنت توبه ستین سنه  ،نباشد
 .است

فقط خوشنودی خدا و  ،نه سلطنت، نه عزت، نه آرامی خودم، چون مطلبم عیش و عشرت نیست
 . عقیده دارم که هیچ دست باالی دست من نخواهد بودخدمت شما قوم و عالم اسالم است، 

ها اطالع دارند که  از ابتدای این بغاوت الی اآلن بهمه وزراء و مامورینم معلوم و تمام تیلیفونچی
برای وزیر حربیه و عموم قوماندانهای نظامی خود پیام داده ام و او شان از تعرض نمودن و اذیت 

البته اگر نقصاناتی برای  .رزندان نادان خود مانع شده ام و نگذاشته امدادن و به کیفر رسانیدن این ف
یکه با ئشان رسیده است آنهم بصورت پیشقدمی و انتقام خواهی نبوده، زیرا نمیخواهم نیکیها و احسانها

 ءدر صورتیکه عموم علماء و فضال ،ضائع شود. چنانچه اگر خرابی شانرا میخواستم ،اینقوم  کرده ام
ملت افغانستان آنها را باغی گفتند و بر علیه آنها از قندهار و ترکستان و قطغن و بدخشان و  و سائر

سمت مشرقی و سائر نقاط مملکت افغانی اهالی شوریدند و اجازه گوشمالی و سر کوبی آنها را بکمال 
عذر و معذرت از حکومت خواستار شدند و هر فرد ملت از هر گوشه مملکت به بسیار جوش و 
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من جوش و خروش آنها را نمی نشاندم و بدانها  ،روش برای قتل و بربادی آنها حاضر و آماده اندخ
اجازه سر زنش شانرا نمیدادم. بلی! من قطع نمودن این عضو ملتم را تصمیم ننموده ام و نمیخواهم که 

ت و ملت و آنها را تباه کنم، ورنه بیک لحظه عسکر دلیر و غیور مردانه ام که نام خدمت اسالمی
مملکت و این خادم تانرا شنیده، جان خود را فدا میکنند، برباد شان میکند. بنابرین مسائلیکه گفته شد و 

ش. ش نک  دست وزارت حربیه خود را گرفته ام که نک   ،ن اشاره رفتآاز ۀنظر به مقاصدیکه بشم
و مقابله ننموده است. اگر تا بنابرین توصیه و هدایتم تا حال عسکر ماسوای مدافعه بآنها هیچ معامله 

آخرین مرحله دیدیم که این جهال اصالح نشدند، خواهید دید که چه نشان شان میدهم. چون عزم جنگ 
تصمیم نمائیم که باید با یکی از  وما در صورت ضرورت با یکی از دول معظمه دنیا بالجزم شود 

ه با آنها داخل محاربه شده چنانچه بار بار آنها بجنگیم از محاربه آنها هیچ یک خدشه را بدل راه نداد
داد شجاعت و حماست و مردانگی خود ها را داده ایم. بار دیگر نیز میدان را از حریفان پر زور و 

ریم. پس چنانچه برخی از کوتاه فکران گمان میکنند از منگل و جدران چگونه ترس خواهیم شور میبَ 
 خورد. 

مت جنوبی واقعاً در بعضی نظامات دولتی گفت و شنید و یا تعدیل بالفرض و التقدیر اگر این نفری س
و تصویبی را در نظر داشتند، پس بایستی قرار اطالعی که مکرراً برای شان داده شده مانند شما در 

حاضر میشدند و بحث و مذاکره میکردند و اال ریش حکومت بدست  ،لویه جرگه که انعقاد شدنی بود
رف خود کش کند و دیگری بطرف خود. یکی بگوید این طور کن و دیگری بچه ها نیست که یکی بط

 بگوید اینطور و نه حکومت مجبور است که بخیال هر کس و ناکس رفتار کند. 

اگر درین لویه جرگه از طرف کدام مال صاحب و یا کدام وکیل صاحب در یک مقصد حکومتی بر 
ملت و مملکت و عالم اسالم آنرا مکنون  خالف شرع شریف و مقاصد منیف من که در راه ترقیات

تانرا قبول نمیکردم.  ۀضمیر خویش داشته ام، ناخن زده میشد و هللا هر قدر که میگفتید من آن نظری
چرا که زمام مهام سلطنت را خداوند عالم بدست من داده و من خودم بنزد خداوند و رسول و عموم 

و هر وکیل داده است. فقط همینقدر  ءمت را بدست هر مالنه اینکه اقتدار و اختیار حکو ،ولمئدنیا مس
گفته میتوانم که برای کدام فائده مادی و یا رفع بعضی اشکاالت عمومی از راه مقررات دینی و دنیوی 
اگر در یک مجلس بزرگ مانند این مجلس لویه جرگه بعد از مشوره و آرای متکاثره کدام مفکوره و 

البته حکومت برای قبول کردن آن حاضر است و بس )فاذا عزمت  ،دنظریه بکثرت آراء تصویب گرد
هیچکس خوف و ترس  زتوکل بر خدا میکنم، ا ،ن که بکاری قصد کردیمآفتوکل علی هللا( پس از

 .ندارم

ثبت فرامینی را که برای این جهال سمت جنوبی از اول الی اآلن مکرراً روانه کرده ایم، بشنوید تا 
 ،مول داشته امأو دریادلی و عفو و مسامحه مرا که باین گروه باغیه مرعی و م فت و شفقتأر ۀانداز

 بخوبی بدانید. 

}درینجا کتاب خصوصی ثبت فرامین شاهی خواسته شد و آقای حافظ نور محمد خان بکمال طالقت و 
اآلن له ئن اعالنات و فرامینی را که ذات ستوده صفات جهانبانی از ابتداء این غاآسالست اکثری از

ن جمعیت نادان بیعقل ارسال داشته بود و آنها را بالفاظ نهایت رقت آور و دلنشین بسوی آبرای 
اصالح و اسالمیت و مطاوعت حکومت اسالمی دعوت کرده بود، قرائت نموده تمام حضار لویه 

ه باز فت و شفقت قرین بیک عالم آه و افغان و یک غلغله سر دچار شدأجرگه از استماع این فرامین ر
 ذات جهانبانی آنها را امر با سکات داده کالم خود را سر از نو شروع و ادامه فرمودند. ب.د{ 
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وکالی سمت جنوبی درین جرگه بهمراه شما شامل مجلس از اول بوده اند و اآلن نیز اکثر شان 
 حاضرند. بر خیزید ای وکالی سمت جنوبی! 

جدران و سلیمانخیل و بعضی اقوام دیگر از یک } تمام وکالی سمت جنوبی که باستثنای منگل و 
 گوشه آخرین مجلس خجالت زده بر خواستند. ب.د{ 

شخص شما را نمی گویم زیرا شما برای ما خدمت کردید بلکه اشرار بدهنجار و اقوام جهالت شعار 
 تانرا از طرف لویه جرگه و از طرف خود هزار هزار بار لعنت میگویم.

 رار سمت جنوبی! لعنت! لعنت! لعنت!{ }غلغله لعنت باد بر اش

ل را دوست داشتم. حتی لباس اینقوم را به فخر میپوشیدم که هافسوس که من بکدام اندازه این ملت جا
اینها قوم شجاع و بهادرند درهرمیله و هرجای بهر طرف که آنها میرفتند، من در پهلوی شان مینشستم 

نها را بدوست و دشمن نشان میدادم حتی پیسه، نورهای عسکری ایاکه دل شان خوش شود. در م
 ز ایشان دریغ نکردم. ادولت، عزت و هیچ چیز را 

باز هم تباهی شانرا آرزو ندارم و تا چندی او شانرا نصیحت و اندرز میدهم تا باشد که بدین خطای 
اه صالحیت خود بدانند و ازین سهو و خطای خود کسب آگاهی کنند. باز هم اگر مسلمانان نشدند و بر

وهللا اگر باز از هیچ زبان لفظ صلح را در  ،و اسالمیت و مطاوعت حکومت نشتافتند و تسلیم نشدند
ز اینکه جمهور شانرا بسوزانم و بگویم که ای وزارت حربیه تو  ۀبار آنها بشنوم و یا قبول کنم، به ج 

 .میدانی و این قوم تا خاک شانرا بتوبره بکشند

ً بی لویه جرگه: ایکاش اگر اعلیحضرت  :ک غلغله و صدا های بلند بر خواسته بعرض رسانیدندتماما
از مزید نصیحت گوئی و شفقت گستری این اقوام نادان سمت جنوبی صرف نظر فرموده تصمیم 
سرکوبی جدی شانرا بنماید و بما ملت وفاکیش خود اجازه گوشمالی آنها را بدهند. تا ما بیک سرعت 

ون ساخته نام و نشانی از آنها گز جسد بیرون و زمین را از خونهای شان الله ساعقه نما جان شانرا ا
 را باقی نگذاریم.

}درینجا باز ذات جهانبانی به بسیار زحمت و نواختن زنگ سر میزی به لویه جرگه حکم سکوت 
 {نموده فرمودند. ب.د

مطلب من این نیست که اینها را قتل کنیم و یا هستی شانرا دفعتاً برباد بدهیم ورنه بتوکل  اعلیحضرت:

ه میکند و این چند روز محض از بی اهمیتی شانرا پاره پار امخداوند عسکر غیرتمندم بیک ساعت تم

له بود که ما حرفی از آنها را در میان نیاوردیم و حال هم درین بحث، شما داخل شده اید. فقط ئاین مس

جهت آگاه نمودن و داناندان شما از حقائق اینقدر بیانات کرده میشود و اال یک مفسد چیست و بغاوت آن 

 چه اهمیت خواهد داشت. 

یک بگویم وقت میگذرد. عسکر شانرا که از سالهای دراز ریر احسانهای که من کردم اگر یکاش باینقوم

در سمت جنوبی بیک تعداد مکفی میبود، شش یک بلکه ده یک نماندم. وزارت حربیه هر قدر اصرار 

قبول نکردم و گفتم  ،کرد که عسکر سمت جنوبی را کم مکن نظر به محبت و یگانگی که بآنها داشتم

د. در زمان احتیاج دولت همه رمام این قوم عسکرند. پس پابند بودن شان در صنف نظام چه حاجت دات

آنها خدمت عسکریرا بخوبی ایفا میکنند، تا آنزمان پیسه که بآنها میدهم برای آبادی معابر وانهار و پلها 

 آنرا بصرف میرسانم. 
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پس چقدر بدبخت و کافر  ،بر آنها مینمودندو اعتمادیکه حکومت  ]دادن وقار[نظر بدین عزت و توقیر

در نتیجه بجز از خواری و  ،ی میکنندئنعمت میباشند. این قوم که امروز برعلیه حکومت خود کار روا

زبونی و بیخ کنی و پریشانی خویش معلوم است دیگر فائده را بخود عائد نخواهند کرد. چنانچه حال 

 گیر آمدند.  ]لگدی[ ند. بلی مشتی زدند و به لغتبدرجه رسیده اند که از گرسنگی برگ میخور

در هر دفعه که بر عسکر ما غدارانه و جهالت کارانه حمله کرده اند و فقط سپاهیان ما مدافعه نموده اند. 

های خود را جمع میکردند بلکه  هبسیار نفر شانرا بروی خاک انداخته اند که آنها نتوانسته اند که مرد

 ما باز بمراسم تدفین پرداخته اند.  سپاهیان شجاع و غیور

درین روز ها شما هم مطلع خواهید بود که چیزی عسکر خود را از آنجا پس طلبیدیم و هللا آن سپاه ما 

هر فرد عسکر ما باین درجه جوش و خروش دارد که بجز از خوردن خون  .بخانهای خود نمی رفتند

 .شان بدیگر هیچگونه تسکین شان نمیشود

دان! تو چرا اینطور میکنی که این جوش و خروش طرفین بجای اینکه بر دشمن صرف آخر ای نا

شود، در بین خود ما صرف میشود. چرا هر دو قوت را جمع کرده بمقابل دشمن شرف و ناموس 

 مملکت خود کاری نمیکنید. 

کثر از اوشان را این را هم نا گفته باید نگذاریم که در همین سمت بعضی چنان اقوام هستند ګه نامهای ا

میخواهم که بگویم تا دیگران ازین نام من دق ن " فی الحال بخاطر ندارم و از بعضی که بیاد من است

که سر خود را فدای دین و اسالم و فدای دولت و ملت خود میکنند. لکن هزار لعنت باد بر  " نشوند

خیانت خود نموده به بغاوت لوله[ ]گکسان بد بخت و شریر شان که سپاهی دلیر و شجاع مانرا هدف گله 

 ایستاده اند. 

عسکر ما را در یکجای تنگ بروز عید احاطه کرده بودند که نان برای  ،یکوقتی جهال تیره روزگار

( ساعت ۴۷شان چند وقت ممکن نشد که میرسید، گفتم تا برای عسکرم نان نرسد من هم نمیخورم وهللا )

از خود بروم. رئیس ارکان حربیه و دیگر نفری هر قدر که حتی نزدیک بود که ، هیچ چیز نخوردم 

یند چه طور نطق خواهید کرد و بمراسم دربار چگونه آگفتند یکقدری نان بخورید که فردا مامورین می 

پرداخته خواهد شد. گفتم در چهارپائی ببرندم. باز در گفتار خود اصرار کردند که سپاهی ها بگرسنگی 

درینوقت بزحمت گرسنه هستند. من بآسایش از یکطرف سفیر روسی که جدید  عادت دارند، گفتم بلی!

آمده بود بحضورم نطق میکرد از طرف دیگر خودم ضعف میکردم. تا برنج و روغن برای آنها بهمت 

 و شجاعت دیگر برادران عسکری شان رسید، باز من هم طعام خوردم. 

این فرزندان جاهل افغانستان ]قلع کردن[ قالع قطاع و اننتا حال این عاجز و حکومت تان تصمیم با

ننموده ایم و مکرراً دست عسکر و وزارت حربیه را از تعرض و جنگیدن باوشان گرفته ام و گمان 

براه  ،میکنم که بآلخره نصائح شفقت کارانه و اندرز های پدرانه ام کارگر شده اگر خواست خدا باشد

یگریرا مینویسم و دران ]امر محکم[ آن یکفرمان هدایت قوامان هدایت خواهند گرائید. لهذا برای او شا

قطعی را جهت تائب شدن و براه صالح و مطاوعت آمدن معین میکنم. اگر تا  ۀوعد برای شان یک

فنعم المطلوب و اال بعسکر غیور  و وزارت حربیه خود امر میدهم تا او  ،آنزمان براه راست آمدند

 .ندشانرا بکیفر کردار شان برسان

 دشمن آتش پرست بادپیما را بگو

 خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد بجو
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تقام انغیظ و غضب و حس  ۀندازاشوب و غوغا برپا و بدرین موقع در تمام لویه جرگه چندان آ}

خواهی ازین باغیان سمت جنوبی هویدا شد که ابداً یکنفر مستمع بیچاره مانند این نگارنده بیاد داشت 

ت مقررین غیر واحده و داوطلبان متکاثره این حفله عالی عطف توجه کرده المکا شنیدن نویسی و ی

نمیتوانست. وکالی هر مقام علیحده و مشائخ أن جداگانه و سادات از یکطرف و علماء از دیگر جانب 

ً از حضور ملوکانه برای سر کوبی این طائفه  ً برپا خواسته استدعای شمولیت شانرا مخصوصا تماما

غیه مینمودند. اعلیحضرت غازی هنوز بجواب یکی پرداخته نمیبود که دیگری تقدم جسته خود را با

بدین خدمت مستحق میشمرد و هکذا بالجمله چیزیرا که این مسکین بخاطر دارد و درین فُرصت گفته 

 ...{شده حسب ذیل است. ب.د

ی ترکستان و وکالی فراهی و الی هرات و وکالک}همچنین اظهار جذبات و گرمجوشی های مزید از و

الی دیگر اطراف و اکناف افغانیه و سائر شرکاء لویه جرگه بعمل آمده بلکه اکثریه کوکالی میمنه و و

]طلب افتان و خیزان در یک عالم جوش و خروش خود ها را بنزدیک تخت همایونی رسانیده استرجای

داوطلبی  ۀی مینمودند. خلص اینکه منظرمحاربه نمودن خود ها را با بغاوت سمت جنوب رجاء و امید[

باالخره اعلیحضرت معظم و رئیس صاحب عمومی شورای دولت  ،تقریباً تا به نیم ساعت دوام ورزیده

به بسیار اشکال و اشارات سر و دست و چشم و بنوازیدن زنگ سر میزی این غلغله و احساسات 

و داوطلبیهای شان نطق مفصلی را ایراد  گرمجوشانه لویه جرگه را فرو نشانده در جواب این عرائض

 است: ب.د.{داشتند که اجمال آن حسب ذیل 

مطلبم ازین مذاکرات شنیدن چنین عرائض و دیدن این داوطلبیها و معلوم کردن احساسات  اعلیحضرت:

زیرا که از محبت و عقیدت و عالقمندی عموم حضار باین خادم اسالم بهتر مسبوقم. حتی یاد  ،شما نبود

منهم  ،چون شما در مبحث داخل شدید ،مودن این مطالب را درین مجلس عالی خودم مفید نمی پنداشتمن

قدری ازان نیکیهای خود که باین طائفه ناسپاس چه در حال و چه در گذشته کرده ام، بیان کردم تا 

مانی از بخوبی همه شما بدانید که حکومت شما با آنها سراسر گذشت و مرحمت کرده است و تا یک ز

 ،فت و شفقت خود نخواهد گذشت. اگر با وجود آنهم ازین کردار بد خود دست نبرداشتندأهمین شیوه ر

 حکومت شما بایشان یک معامله سخت و شدید خواهد کرد. 

از هر کدام تان درینمورد علیحده علیحده اظهار جوش و خروش و همدردی دیدم. ازین حسیات شما از 

من از عموم اظهار  ،اظهار ممنونیت مزید مینمایم. خداوند از شما راضی باشد حد زیاده تشکر میکنم و

اما چون من خودم را  ،مجلس اظهار نمایم کرضا میکنم. اگر چه مناسب نبود که این چیز ها را دری

پولتیک و انتریک را بهمراه شما ملت عزیز خویش شیوه خود نمی  ،یک سپاهی و خادم شما ملت میدانم

نمیخواهم که هیچیک راز خود را از شما پنهان کنم. چنانچه عهد نامها و دیگر اسرار دولت را نمایم و 

له ئکه تا اکنون اکثری از اعضای وزارت خارجیه هم ازان اطالع نداشتند، بشما توضیح نمودم این مس

 را با شما حقانه بدون کم و کاست آشکار و اظهار کردم. 

قت تائب شدن آنها برای شان روانه میکنم ووه بر فرامین سابقه با تعین این فرمانرا که قبالً گفتیم عال

همانا  ،جهالت و نادانی خود رهسپار ماندند ۀب نشدند و برای صالحیت نشتافتند و همچنین در تیئاگر تا

میگویم که این تقسیم از قندهار و این حصه و که بر طبق خواهشات تان این خدمت را تقسیم میکنم 

 ز سمت شمالی و این از ترکستان و این از قطغن و علی هذا. اقی و این سمت مشر

شما را گاهی نخواهد ماند که جنگ کنید بلکه شما را در  ،اگر چه اولتر گمان میکنم که عسکر غیور

یک بلندی نشانده جان بازیها، خون فشانیها سربازیهای خود ها را بشما نه تنها درین معامله بلکه در 
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چون عسکرم مرا دوست دارد و منهم عسکرخود را مثل اوالد خود  بات نشان خواهند داد.عموم محار

عسکر مرا دوست داشته باشد و  ،دوست دارم، اینقدر از ملت خود امید دارم هر که مرا دوست دارد

 همیشه بنظر احترام به بینند. 

ً بیک آواز  }درینجا درمیان عموم منصبداران نظامی یک آثار جدیت و فعالیت بعیان رسیده تماما

و وضعیت عسکرانه بر پا خواسته گفتند، ما حاضریم که بشرط امر و اجازه همایونی این ]؟[ هزبرانه 

کافر نعمتان سمت جنوبی را بکیفر کردار شان برسانیم و یکنفر ازوشانرا اگر براه اصالحیت و 

دیرشه د  عمر"منصبداران دعای  اسالمیت و مطاوعت اعلیحضرت نشتافتند، زنده نگذاریم. بعد دیگر

 ....ن قول اردو بیانیه ذیل را ایراد کردندنارا گفته نشستند و قوماندا " پادشاه

ید زیرا که ئلویه جرگه را مخاطبه کنان فرمودند، مهربانی کرده دیگر درینباب چیزی نگو اعلیحضرت:

شان بروید یا خون وه شما بمقابله ابه پیش همت شما اقوام غیور افغانستان منگل چیست. خداوند نکند ک

بارها توپهای هژده پن  و عسکرم درین راه بریزد. دشمنان دیرینه شرف و عزت و ناموس ما بیایند

دشمن را که هتک عزت خاک پاک وطن عزیز تانرا نموده است، شما ملت غیرتمندم بچوب ها و سوته 

گریختانده اید و همیشه امتحان اسالمیت و ها و ناخنهای خود شکستانده اید و مدعی را مانند روبا 

 .را داده اید. باز اگر آنها بخواهند یک تجربه خواهیم کرد افغانیت وطن خود ها 

باستماع و قبولیت آن حاضر بوده مکرراً عرض داریم  ،بهر قسمیکه ذات پادشاهی فرمایند لویه جرگه:

 .م. غلغله هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر الخکه ما بریزانیدن خون خود بهمه گونه فرمائشات شما حاضری

باز از شما التجا میکنم که درین مبحث بیشتر ازین صرف اوقات نکنید از احساسات شما  اعلیحضرت:

ممنونم و از حد زیاده مشکور! منگل هیچ اهمیت ندارد. فقط مثل یک سگ تان است. حیف این جوش و 

های دشمن کوب هللا اکبر گفتن ما و شما  هفقط همین نعرغلیان تان که درین موضوع نشان میدهید. 

 برای دشمنان داخلی و خارجی کافیست. 

را که لویه جرگه بحضور شاهانه قبالً نوشته و مهر و  ۀعریض }درینجا رئیس صاحب شورای دولت

 {بدست گرفته گفت. ب.د ،امضاء نموده بودند

راپا گوش شده بشنوید که عریضه وداعیه حضار محترم سکوت کنید و س رئیس صاحب شورای دولت:

 .تانرا بحضور شاهانه قرائت میکنم

عمومیه عموم شان بر پا خواسته بکمال  ۀت این معروضئتماماً سکوت ورزیده بمناسبت قرا لویه جرگه:

 .ادب و خاموشی گوش گذاشته، ایستاده شدند

 نقل عریضه لویه جرگه بحضور شاهانه بروز وداع

 ة!ه و سلطنلکُ شهریار غازی شریعت پرور خلد هللا مُ  بحضور اعلیحضرت

علماء و مشائخ و سادات و روسا و وکالء تمام حصص مملکت  ،عرض ما داعیان دین و خادمان دولت

دولت علیه اسالمیه افغانستان صانها هللا تعالی عن حوادث الزمان بکمال افتخار و امتنان  ۀمحروس

 اینکه:ـ 

ن لم یشکرالناس لم یشکرهللا( ما ملت افغانستان شکریه این مراحم ذات اعلیحضرت شریعت پرورا )م

کثیرالبرکات شما را بهیچ زبان ادا کرده نمیتوانیم که محض برای غمخواری دین و تقویه شریعت غراء 

که در  حضرت خاتم النبیین و اصالح و ابخاح امور و آرامی ما ملت افغانستان اینچنین یک جمعیتی
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ظیر آن در تواریخ کمتر دیده شده است، بروی کار آورده در مرکز دولت بحضور مبارک عالم اسالم ن

شاهانه خویش جمع فرموده طلب استشاره فرمودند )هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرام اکفر( ـ فی 

الحقیقت میتوانیم عرض نمائیم که این نتیجه سعادات و اقبال ما ملت افغانستان است که ایزد متعال در 

ً پریشاننده ما ملت  ،مچو یک وقت و زمانیکه در فضای عالم اسالم یک گونه نزاکتی پیدا شده تماما

 .افغانستان را بوجود مسعود مانند شما یک ذات خجسته صفات نائل و سر افراز گردانید

 این سعادت بزور بازو نیست

 تا نه بخشد خدای بخشنده

رت پادشاه غازی مشرف شدیم، بچشم خود دیدیم و وقتیکه ما ملت افغانستان بحضور مبارک اعلیحض

حسناتی را که ذات اعلیحضرت غازی معظم بگوش خود شنیدیم و در قلب خود حس کردیم، تمامی مُ 

 ،مان برای تقویه دین و فالح و سعادت ما ملت افغانستان سنجیده اند و در خاطر مبارک خویش دارند

ابت نماید و یا ما بتوانیم به آن سعادات و اقبال و مدارج ن است که عقل ما و فکر ما با آن اصآفوق از

 هترقی و تعالی رسیدگی نمائیم. معه مافیه بقرار هدایات و تجویزات اعلیحضرت غازی همان است ک

لویه جرگه برای تصویبات نظامات و احکامات شرعیه از بین خود ها علمای کرام را بصدارة جنابات 

ر و استاد صاحب هده و حضرات شمس المشائخ و نور المشائخ فضلیت پناهان مال صاحب چکنو

صاحبان و اخند زاده صاحب موسهی که بصفات حمیده موصوف و در حقائق و دقائق علوم دینیه و 

ن و برای امور ملکیه وکالی بجمعیت علمای منتخبه لویه جرگه تعی ،شرعیه معلومات کافی داشتند

یه جرگه مقرر گردید که در امور شرعیه صنف علماء و در امور ما با باقی وکالء و روساء لو ۀمنتخب

علماء  ،شرعیه دینیه باشد او روساء تحقیق و تدقیق نموده آنچه مسائل مفتی به ءملکیه صنف و کال

ً بعرض  اعظام و آنچه خیر و بهبود مهمات ملکیه باشد وکالء و روساء کرام هویدا ساخته تصویبا

برسانند. چنانچه به اوراق جداگانه تصویبات هر یک ازین دو شعبه حضور مبارک اعلیحضرت غازی 

مهمه تقدیم حضور مبارک گردید. در نتیجه حسن این اقدامات بزرگ و خدمات سترگ که ذات 

لویه جرگه چهار مقصد عالی آتی را بحضور مبارک تقدیم  ،اعلیحضرت غازی معظم مان فرمودند

 .ندی اعلیحضرت شهریار غازی داردمیکند و امید قبولی آنرا بدرگاه خداو

دعاست از طرف ما داعیان دین و دولت اسالمی که الهی بعزت بزرگی خود و حرمت روح  ۀتحف ـ :۱

پرفتوح حضرت خاتم النبیین صلعم، سلطنت اسالمیه غیوره افغانستان را بزیر لوای شریعت غرای 

رد الغازی امان هللا خان از جمیع دست بُ محمدیه و امر اولی االمر معظم مان المجاهد فی سبیل هللا 

حوادث اجانب و اغتشاشات و اضطرابات داخلی مٔصون و مامون داشته همه وقت مشفق و متحدمان 

 .بدارد. آمین یا رب العلمین

است موسوم به  عهد ه لویه جرگه یک نشان ذیشان توثیقبیادگار انعقاد این مجلس اسالمیه عالی :ـ ۲

ی حسن خدمت در راه شریعت و مملکت که اولی االمر غازی مان ابراز فرموده را برا "لویه جرگه"

تقدیم مینماید تا که ذات شاهانه هر زمان که نشان موصوف را شان  ۀشاهان ۀاز طرف ملت صادق ،اند

یادگار خدمات مجاهدانه شاهانه  شان در راه دین و دولت و  ،بی کینه مبارک خویش نصب نمایند ۀبسین

عت و صداقت و وفاداری و عهد ما نسبت ذات شاهانه بوده سبب شرف و افتخار ما باشد. مظهر اطا

 ً لویه جرگه یک میل تفنگ و یک قبضه شمشیر را نیز بحضور مبارک تقدیم مینماید تا ذات  عالوتا

شاهانه برای حفظ دین و منافع مملکت مقدسه اسالمیه بمقابل غاصبین حقوق بشریت و انسانیت به 

 .آن شرف اسالمیت و شجاعت افغانیت را ابراز نمایند استعمال
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چون لفظ امیر در شریعت و در عرف گاه برای شخصیکه زیر حکم پادشاه باشد مثل امیر عسکر  ـ :۳

منین ؤو امیر الجیش و امیر السریه و گاه در باره پادشاه کالن که زیر حکم دیگر نباشد، مثل امیرالم

م که آیا دولت ما زیر حکم است، خدا نخواهد الحمدهلل سلطنت هُ و  جهت دفع این ت   ،استعمال میشود

لهذا ما ملت  ،افغانستان دارای استقالل داخلی و خارجی بوده یک دولت معظم و مستقل آزاد است

تبدیل یافته عموم  ،منین )ټول واک( که پادشاه گفته شودؤافغانستان امید واریم که لفظ امیر بلفظ امیرالم

 ان بعوض الغازی امیر امان هللا، الغازی امیرالمومنین ټول واک امان هللا بگویند. شعرملت افغانست

 فانک شمس فضل هم کو اکبها

 فاذا طلعت لم یبدء منها کوکب

ـ چونکه اعلیحضرت پدر شهید سعید و اعلیحضرت جد امجد مرحوم شما از طرف ملت به القاب :۴

تمنا میکند که اعلیحضرت غازی  "لویه جرگه"لقب بودند، سراج الملت و الدین و ضیاء الملت والدین م

 شوند و این لقب را از طرف لویه جرگه قبول فرمایند. شعر "سیف الملت والدین"لقب ممان 

 ی المجد و االحسان لالحسانذ                الحمد هلل العظیم الستات

 انلحقیقتة من قوم االفغ               یا خادم الشرعة یا حامیا

 لیست بقانون سوی الفرقان            و اتت علینا رحمه من ربنا

 عنا وعن ثقلین لالمان      فجزاک رب الخلق حسن جزائه

نصب امام را باالی ملت اسالم واجب و الزم گردانیده است و مدین مقدس اسالم  اعلیحضرت شهریار!

عت غرای محمدی صلعم تحت امر اولی اصوالً مقرر فرموده است که تمام اوامر و نواهی موافق شری

االمر شخص پادشاه بر هر فرد مسلمان واجب و نافذ باشد. ) کما قال هللا تبارک و تعالی اطعیو هللا و 

نکم  و قال النبی صلی هللا علیه وسلم من مات لیس فی عنقه بیعته االمام  طاطعیو الرسول و اولی االمر م 

ه شخصی یا گان لویه جرگه و ُکل ملت افغانستان عهد میکنیم که هرمات میتته الجاهلیه( لهذا ما داعیا

اشخاص بخواهند که اساس اولو االمر اسالمیه را به تقالید سلطنت های اروپائی مثل مشروطه و یا 

و جان خود ها  ابداً راضی نبوده ما ملت افغانستان بسر ،جمهوری و غیره انقالب داده، تبدیل نمایند

محافظت  را ن تعرض غیرمشروع دفاع نموده سلطنت مقدسه اسالمی خود هاآکه ازحاضر خواهیم بود 

االمر ی یم. و من هللا التوفیق و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العلمین. پاینده باد اسالم، زنده باد اولئنما

 اسالم، سرفراز دین و دنیا باد هوا خواهان اسالم. 

وضعیت متحیرانه تحت رقت و تاثیر عمیقی از شنیدن  }بعد از اختتام این عریضه اعلیحضرت بیک

 {این عریضه آمده بودند، بر پا خواسته فرمودند. ب.د

 اعلیحضرت:

 زدشت بیخودی می آیم، از وضع ادب دورم

 ای صاحبان عقل معذورم ، ونی گر کنمنج

ینکه حیات خود وهللا با هللا مطلبم بجز از ترقیات شما دیگر چیزی نیست! و باز خدا شاهد است بجز ا

را، زندگانی خود را، سلطنت خود را فدای شما ملت اسالم بگردانم، دیگر آرزوئی ندارم و این خدماتی 

را که درین شش سال نموده ام و مینمایم نه تنها برای افغانستان بلکه نقطه نظرم خدمت عالم اسالم و 
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ده ام و باز نخواهم ماند. و عهد خوشنودی خدا و رسول است که هیچیک لحظه از خدمت تان باز نمان

 بجز از بهبودی و رفاه شما آنرا بدیگر جای صرف نمیکنم. ،میکنم تا یک قطره خونی که داشته باشم

این عهد های متواتر و موثقی را که مکرراً با من میکنید و این قدر که بنظر لطف و محبت مرا  

 :ر جواب هر کدام آن یکایک عرض میکنمد ،مینگرید و این چهار چیز را  که برایم پیش میکنید

دعای را که برای آبادی ملت و مملکت خود بعمر من عاجز کرده اید، حق تعالی قبول بگرداند و 

 خداوند اینطور عمر مرا ندهد که بی آسائش شما یک نفس بکشم. 

اسالم و قوم من  مالخدایا مرا توفیق اینطور خدمتها را بدهی که در عمر خود ترقیاتی را حاصل کنم تا ع

در آسائش باشد. اگر من زنده باشم یا نباشم، شما ملت عزیزم که مرا بدین نظر لطف و مرحمت می 

ممتاز و سر  ،بینید و باینطور یک نشان ذیشان که در تمام دنیا هیچیک ملت برای پادشاه خود نداده است

بودیها و ترقیات شما که بر دل من فرازم میسازید، تشکر میکنم. اما نشان را چکنم! بس است نشان به

 است، نه تنها در حیات من بلکه در زیر خاک هم بر سینه من این نشان شما خواهد بود. 

اما معذورم  ،ر چه از ادب دور است"، اگجنونی گر کنم ای صاحبان عقل معذورم"پیشتر عرض کردم 

بی اعتنائی قبول نمیکند، نی! تاجی دارید. بعضی از شما خواهید گفت که نشان ما را از بی پروائی و 

را که شما ملت بخاندان ما از یک خوشه گندم داده اید و تا به امروز اوالده همان خاندان سلطنت کرده 

خدماتی را که برای شما آرزو دارم،  ،ن فخر میکنند. فقط بشرف عسکری خود سوگند میخورمآاند، بر

خدمتی بشما ملت و این مملکت خود کردم باز خود هزار یک آنرا تا هنوز نکرده ام. هر وقت که 

میگویم که مستحق فالن نشان هستم. حال محبت شما برای من نشان است وهللا اگر این نشان از یک 

 .آفتاب مجلل میبود، آنقدر خوش نمیشدم که ازین جوش و خروش شما امروز خوش شدم

 دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

 چکنددیوانٔه تو هر دو جهانرا 

وهللا بذات اقدس الهی قسم است که دیگر  .ترقیات شما هستم. من مجنون تعالیات تان میباشم ۀمن دیوان

و اشک ریزم نظر  مهربانی کرده مرا از گرفتن نشان معاف کنید و بچشمهای گریه پر ،آرزوی ندارم

ن من بشرف عسکری لک ،کرده، اضافه برین تکلیف گرفتن او را بمن نکنید. اگر چه از ادب دور است

 خویش که خود را یکفرد عسکر میدانم، قسم خوردم که  درین اظهارم ناز و تکلف نمی نمایم. 

 )آمدیم بلقبی که لویه جرگه بمن ارزانی میفرماید(، 

 خوب است و بدان خورسند و ممنون باشم و یا به ،آیا بنام من عاجز اسم حضرت الهی شامل باشد

 "امان هللا" امن و امان نبود، نامم از زبان جد امجدمه ل بودم و هیچ فکرم بدر وقتیکه من طف "سیف"؟ 

" غازی" دیگر لقبی را که خداوند از لطف و مرحمت خود به من مهربانی فرموده ،نهاده شده است

 است. 

اما  ،تکلیف شدم "یف الملت و الدین" و "سشمس الملت و الدین " من نیز بقبول نمودن ،در اول سلطنت

 تم که قبول کرده نمیتوانم. گف

خدمتگذار شما و خادم اسالم است! و خیلی دوست  "امان هللا"خدمت شما صادقانه عرض میکنم که 

گفته بروم. تنها این لقب  "هللا ، هللا" یاد شوم و در خاک "عاجز هللا ۀبند "دارم که تا آخر عمر خود بنام  

 ت، کفایت میکند. غازی را که خدا بمن اعطا و ارزانی فرموده اس
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ید که اعلیحضرت امیر مرحوم و اعلیحضرت شهید چرا القاب را قبول کرده بودند، ئاگر شما میگو

 عرض میکنم. 

البته آنها او را الزم دیده باشند، خودم هیچیک خدمتی نکرده ام که تقدیر کرده شود و یا سزاوار این نام 

ز این صدا های ملتم که از هر گوشه و کنار بگوشم باشم. باز اگر خدمتی کرده باشم بمقابل آن امرو

 .تشکر میکنم این بار گران را بگردنم نیندازید .کفایت میکند ،میرسد

 تقلید نگردد حاصله جوهر مرد ب

 مخترع شو که دیگرها بتو تقلید کنند

تید کافی من نمیخواهم که در هر کار تقلید کنم، فقط در اسالمیت تقلید میکنم و بس! همین قدر که گف

 است. 

منین غازی امان هللا  ټولواک فرمودید، خوب میدانم که در افغانی ټولواک ُکل ؤآنچه در باب امیرالم

پشتو[ بهمه نقاط مملکت افغانستان و در بین مامورین ما ]اختیار را میگویند. هر وقتیکه زبان افغانی

 .رواج یافت، البته خودم نیز بقبول کردن آن حاضرم

 امیر گفته نمیشوند؟ میشوند!  )رض(نین: آیا خلفای راشده مؤامیرالم

آیا آنحضرات بزیر حمایه احدی بودند؟ نی! خاندان ما بهمین امیر یاد شده اند. حاال شما مختارید که این 

هر چه بگوئید  م"خادم اسال"  یا "امیر غازی"  یا" امیر المجاهدین" میگوئید یا "امیر"خادم اسالم را

لکن خودم خود را نسبت بشما خوب  ،چ پروائی ندارم. اینهمه از محبت شما استخوب است. هی

ید خوب است تا زمانیکه یک خدمت شایان تقدیر و ئبگو "امیر امان هللا" میشناسم. بخیال من اگر مرا

 .قابل تحسین برای شما ملت و عالم اسالم ابراز کنم

 ه عقبی است در پیشمکنه از دنیا غمی دارم 

 ازین پس کوچه ها دورم ،مت خویشمجنون خد

 !فقط وقار و عزتم در آبادی و بهبودی شما است و بس

ً و عقالً شما را مالمت میکنم و قبول کرده نمیتوانم ً و شرعا چرا این  ،در خصوص شمشیر: قانونا

ای الماس هم دارد. فقط برای پاس خاطر و خوشنودی تان همین ه شمشیر شما از طالست و بعضی دانه

نگ را قبول میکنم و با شما عهد میکنم که در اثنای محاربه اگر سرم برود، در پهلوی این تفنگ تف

 این تفنگ را بدشمنان نخواهم داد.  ،خواهد بود. تا اوالً سر خود را در راه خدمات شما ملت ندهم

باقی  .نمقبول کرده نمیتوا ،لکن بنابر دالئلی که عرض کردم ،باقی چیزهای شما را منظور میکردم

ً افغانستان نموده میگویم ) هللا اکبر هللا  خاتمه کالم خود را بدعای ترقی و تعالی عالم اسالم مخصوصا

 (هللا اکبر هللا اکبر و هلل الحمد  االهلل اکبر ال اله 

با لفاظ مودبانه و وضعیت احترام کارانه باز تکلیف قبولیت نشان را نمودند، درین مراتبه  لویه جرگه:

 .ذات همایونی چنین قطع کالم شان را نمودند باز

 ،با اینکه شما حضار محترم را فردا مانند روز اول بطور خصوصی نیز وداع خواهم کرد اعلیحضرت:

ً با همه شما حضار عالی خدا نگهبانی و وداع میکنم. بعضی از شما اگر درین  باز هم امروز رسما

ما ویرا نیز باندازه  ،مذاکره و مباحثه نگرفته استن بصورت آدر ۀجرگه چیزی نگفته است و یا حص
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اشخاصیکه گفت و شنید کرده اند، میدانیم زیرا که او را سخنهای ما خوش آمده تنها شنیدن را وظیفه 

همانا مذاکرات  ،خود پنداشته است. چیزی که بیشتر موجب مسرت و ممنونیتم را تولید کرده است

بیغرضانه شما اعضای لویه جرگه بود که از ابتداء الی اآلن خوب آزادانه و مباحثات حقانه و گفتار 

بسیار بحث کردید.  ،یکه مطلب تان بودئبیباکانه اظهار و در اشیا ،بحث نمودید و چیزیرا که بدل داشتید

با اینهم در جرگه های آینده اگر شما نفری و شما وکالء و علماء همین طور بدولت و ملت صادق بودید 

 ،دید که از خدا طول عمر شما را با اسالمیت و صداقت خواستارم و درین مجلس شامل شدیدو زنده مان

ن فرصت روشن تر و بحث های شما قوی تر خواهد بود. زیرا که قبل آمعلوم است که فکر های در

ازین اکثری از شما از سیاسیات و اقتصادیات مملکت و ملت و حکومت خویش چنانچه شاید و باید 

دید و هم حکومت های اسبق برای تان تاسیس اینچنین یک مجلس مذاکرات را نکرده بود. واقف نبو

له که شما نسبت بدیگران اوالً درین ئحتی شما را یک تحسین و آفرین نیز نداده بود. بنابر یادگار این مس

ن یک نشا یک فرمان و یک یک ،ی نموده ایدأن اظهار رآجرگه حاضر و شامل شده اید و حقانه در

برای هر کدام تان میدهم. اگر خدا بخواهد و سر از نو اساس ترقیات  ۱۳۰۳بطور یادگار لویه جرگه 

رمان و نشان فخر خواهند کرد که در فالبته اوالد های شما باین  ،عالم اسالم از افغانستان شروع شود

نامه را برای مفخرت اول جرگه افغانستان و اساس ترقیات عالم اسالم پدر ما شامل بوده و این مشرف 

نکه شما بگوئید خودم میگویم که من نیز بقدر طاقت خود درین جرگه برای آما گذاشته است و پیشتر از

روشن کردن افکار شما خدمت کرده ام. لهذا درین نشانهای که فردا بر سینه های صداقت دفینه شما 

 .نصب خواهم کرد، خودم نیز یک نشان حق دارم

 پایان

 شاه مترقی، خیرخواه و خادم واقعی وطن و مردم شاد و یادش برای همیشه گرامی بادا()روح آن پاد
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