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 بلخیبه همکاری: محمد ایاز نوری آزادی و نازکمیر زهیر

 

"1303"رویداد لویه جرگه دارالسلطنه   
 )به تقریب نود وهفتمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان(

 

 

 

 مولوی برهان الدین کشککی گردآورنده و نویسندۀ نسخه اصلی:
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 داکتر سیدعبدهلل کاظم

 مقدمه و عرض مرام:

 نگاه اجمالی بر تاریخچه لویه جرگه ها و معرفی مختصر کتاب

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

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

روز دوام کرد. دراین کتاب جریان مکمل مباحثات به  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 

 حربیه درکابل چاپ شده است. سنگی وزارت

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

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

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

قبل که هنوز جوان بودم، نام  این کتاب را از بزرگان خانواده شنیده  و سخت عالقمند مطالعه آن بودم ، 

پس از تالش زیاد  موفق شدم از یکی دوستان پدر مرحومم آنرا بدست آورده و برای چند روز امانت 

نرا مطالعه نمایم. سالها بعد در مهاجرت روزی حین صحبت با گرفته و بعضی قسمت های مهم آ

دوستان از آن نام بردم و اینکه شاید این کتاب مهم اکنون در جریان حوادث کامالً از بین رفته باشد، 

ابراز تأسف کردم. درهمین جمع دوست عزیز و دانشمندم جناب داکترعبدالرحمن زمانی که خود یک 

در مسائل تاریخ معاصر کشور میباشد، این مژده را برایم داد که یک کاپی محقق ورزیده و پر تالش 

آنالین آنرا از آرشیف هند برتانوی بدست آورده و نزد خود دارد. فردای آن روز متن مکمل آنرا در 

ایمیل باکس کمپیوترم ارسال داشت و من هم این فایل را حفظ کرده و از آن  یک نسخه چاپی نیز 

سال است که این کتاب را خوانده و در مقاالت خود از آن با ذکر مأخذ  15ن بیش از برداشتم. اکنو

استفاده کرده ام که از این همکاری صمیمانه و بی شائبه ای جناب داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی 

 سپاسگذارم.

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

بازنشر کنم که متأسفانه این فرصت میسر نگردید. ازچندی قبل بدینسو وقتی عالقمندی نوشته های 

دوست عزیز و گرامی خود محترم محمد ایاز نوری )آزادی( را در ارتباط با موضوعات عصر مترقی 

این اثر مهم  امانی در پورتال وزین افغان جرمن آنالین مطالعه میکردم، جرأت کرده و موضوع بازنشر

تاریخی را با ایشان در میان گذاشتم  که اگر در اینکار باهم سهیم شده و امور تایپ آنرا بعهده گیرند. 
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وقتی یک کاپی آنالین این کتاب را برایشان فرستادم، سخت به آن عالقه گرفته و وعده  همکاری را در 

صفحه  452ارم. چون کتاب جمعاً درقسمت تایپ آن دادند که از همکاری و لطف شان کمال امتنان د

است، لذا محترم نوری صاحب آزادی همکاری یکی از دوستان و اقارب نزدیک خود محترم جناب 

)مقیم آسترالیا( را نیزدراین پروژه جلب کردند که خوشبختانه جریان تایپ آن  بلخی زهیر نازکمیرآقای 

تیم به خواست خدای بزرگ )ج( این کتاب را بوسیله دو دوست عزیز ادامه دارد. ما هر سه تصمیم گرف

در قدم اول به سلسله در پورتال وزین افغان جرمن آنالین به نشر سپرده و در قدم بعدی  آنرا به حیث 

 یک کتاب مستقل به چاپ برسانیم.

اما قبل از آن میخواهم به حیث یک مقدمه، نگاهی مختصر به تاریخچه لویه جرگه ها در کشور بیندازم 

یز راجع به محتوای  کتاب کمی معلومات دهم. اینکه خصوصیات بارز این لویه جرگه در چه بود و و ن

چگونه نظریا ت پادشاه با نظر محافظه کارانه بعضی از اعضای فعال لویه جرگه در برخورد قرار 

ا گرفت و نقش اعلیحضرت در تدویر، معرفی و نحوه مباحثات چگونه بود، توضیحاتی بعرض برسانم ت

 در پرتو آن خواننده عزیز از محتوای کتاب قبل از مطالعه کامل متن قدری آگاهی یابد.

 مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان:

جرگه ها ی محلی در افغانستان قدامت تاریخی بسیار طوالنی دارند، اما لویه جرگه )جرگه بزرگ یا 

ای تصمیم گیری در امور مهم  بوده است، در طول تاریخ جرگه کبیر(  که مقصد آن اجتماع مردم بر

 معموالً به دو طریق برگزار شده اند: 

 یک ـ  تدویرلویه جرگه ها به هدف پر کردن خالی قدرت:

در مواقعیکه نظام دولت ازهم پاشیده  و کشور بدون سرپرست و یا بزرگ )قاید( ملی بوده و خطر 

درقبال داشته است، این نوع لویه جرگه ها، ولو با تعداد کم،  تجاوز دشمن  و دفاع از ناموس وطن را

اما در موضوع بزرگ و سرنوشت ساز کشور اتخاذ تصمیم نموده وبه نحوی یکی را از میان دیگران 

برگزیده و او را به زعامت  انتخاب کرده است. نمونه های آنرا میتوان درحاالت ذیل به گونه مثال ذکر 

 کرد: 

 م( .977ق ) 366غزنی برای برگزیدن ناصرالدین سبکتگین به پادشاهی در سال  جرگه بزرگ ـ 1

انتخاب میرویس خان هوتکی  به حیث زعیم مبارزات ملی بوسیله لویه جرگه قندهار در سال  ـ 2

 م( درمحل "مانجه"  آن والیت. 1709ق ) 1088

م( که منتج به 1774ق )1126جرگه بزرگ منعقده در ساحه "مزار شیرسرخ"  قندهار درسال  ـ 3

 برگزیدن احمد شاه درانی به حیث رئیس دولت افغانستان گردید.

جرگه منعقده قصر"سالم خانه" ارگ کابل حین ورود سپه ساالر محمد نادر خان که بعد از فتح کابل  ـ 4

د م( دائر شد. دراین ارتباط بای1929اکتوبر  16ش ) 1308میزان  24و اعالم سلطنت موصوف بتاریخ 

تذکر داد که این جرگه کمتر ماهیت لویه جرگه به منظور فرا خواندن نمایندگان را داشت، بلکه تجمع 

ً موضوع  درخواست قبول  اشخاصی معدودی بود که اکثر برای عرض تبریکی آمده بودند و دفعتا

شنهاد سلطنت ازطرف یکی از همراهان سپهساالر مطرح گردید و در ظرف چند دقیقه منتج به قبول پی

 از طرف سپهساالر شد و به این شکل ایشان  به پادشاهی رسیدند.
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بعد از سقوط رژیم کمونیستی خلقی و پرچمی و انتقال قدرت به تنظیمهای جهادی، وقتی مدت کار   ـ 5

دو ماهه حضرت صبغت هللا مجددی به پایان رسید و دوره چهار ماهه برهان الدین ربانی آغاز گردید، 

ر خود را پس از چهار ماه برای دوماه  دیگرتمدید کرد و زیر فشار چند جانیه مجبور موصوف مدت کا

شد تا مجلسی را که در حقیقت ممثل لویه جرگه محسوب میگردید، زیر نام "شورای اهل حل و عقد " 

( به اشتراک اکثر طرفدارن خود در کابل دائر کند و 1992دسمبر  19) 1371قوس  28بتاریخ 

 وانست خود را به حیث رئیس جمهور به قدرت نگهدارد.بدانوسیله ت

پس ازآنکه طالبان در قسمت اعظم مملکت چیره شدند و حکومت برهان الدین ربانی در شمال  ـ 6

متواری گردید، طالبان  یک شورای بزرگ را در قندهار به اشتراک تقریباً یک هزارعلمای دینی  و 

دند، دائر کردند که در نتیجه نام "دولت اسالمی افغانستان" را  طالبان جوان که همه از قشر خود شان بو

به "امارت اسالمی افغانستان" مبدل نمودند و مال محمد عمر آخوند رهبر خود را ملقب به "امیر 

 المؤمنین" ساختند.

پس از سقوط طالبان  در اثرحمالت قوای امریکائی و متحدین آن، خالی قدرت در کشور به وجود  ـ 7

.  به اثر توصیه شورای امنیت ملل متحد و زیر نظر  نماینده خاص آن موسسه در امور افغانستان آمد

آقای لخدر ابراهیمی وبا نقش فعال بعضی کشورهای اروپائی و امریکا  کنفرانسی در شهر بن ـ جرمنی 

م( تا 2001نوامبر  21ش )1380عقرب  21به اشتراک نمایندگان چهار گروپ سیاسی افغان از تاریخ 

م( حامد 2001دسمبر  22ش ) 1380قوس  30دسمبر( دائر شد و در نتیجه بتاریخ   5قوس  ) 14

کرزی را به حیث رئیس حکومت مؤقت برای شش ماه تعیین کرد. چهار گروپ مذکور عبارت بودند 

گروپ   نماینده( و 3نماینده(، گروپ مسما به "قبرس" ) 6نماینده(،  جناح "روم" ) 12از: جبهه شمال )

نماینده دارنده حق رأی و اما   24نماینده( که  جمعاً  3مسما به "جبهه صلح" ـ منسوب به پیر گیالنی )

نفر  37اگربعضی نمایندگان غیررسمی و تعدادی از مشاوران  به آن عالوه شوند، تعداد مجموعی به 

 میرسید.

 دو ـ تدویرلویه جرگه ها به هدف خاص و مشخص:

با موجودیت دولت و درحالت صلح و ثبات  به مقصد ایجاد نظم، اداره بهتر   لویه جرگه هائیکه

امورکشور، اعالم جنگ و صلح ، تصویب قوانین ـ بخصوص قانون اساسی و سائر حاالت، نمایندگان 

مردم چه انتخابی و یا انتصابی فرا خوانده شده و نظر آنها  در زمینه مشخص مطالبه گردیده و برطبق 

رأت کرده است. درطول تاریخ این نوع لویه جرگه ها به دو شکل و دو هدف متفاوت دائر آن دولت اج

گردیده اند: یکی بشکل "موقوته" یعنی بطور متناوب در فاصله هرچند سال و دیگر به 

 شکل"غیرموقوته" یا "عنداالقتضاء" محض برای تصمیم گیری در موارد  مشخص و خاص.

 وته" یا "عند االقتضائی":الف ـ لویه جرگه های "غیر موق

از جمله لویه جرگه های "غیرموقوته" یا "عند االقتضائی" که اعضای آن بطور عنعنوی و یا برطبق  

تعریف مندرج قانون اساسی قسماً انتخاب و یا انتصاب شده اند، میتوان شاهد مثالهای از این نوع لویه 

 جرگه ها  از زمان امیر شیرعلی خان تا امروز بود:

جرگه بزرگ برای تائید ولیعهدی سردار عبدهللا خان پسر خوردسال امیرشیرعلی خان در سال  ـ 1

 م( به اشتراک بیش ازهزار نفر در تپه مرنجان شهرکابل.1873ش )1252ق ـ مطابق 1290
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نفر در عصر امیر حبیب هللا خان سراج الملت جهت مشوره  540تدویر شورای بزرگ متشکل از  ـ 2

ق ـ مطابق 1333افغانستان در جنگ عمومی اول جهانی منعقده شهرکابل درسال  درباره موقف

 م(.1915ش )1293

م( که بوسیله اعلیحضرت محمد نادرشاه به مقصد 1930ش )آگست  1309سنبله  18لویه جرگه   ـ 3

نفر نمایندگان در قصر"استور"  301تحکیم سلطنت خودش و دادن شکل قانونی به آن  به اشتراک 

ت خارجه تحت ریاست سردار محمدهاشم خان صدراعظم در کابل دائر شد. دراین لویه جرگه شاه وزار

جدید محمد نادرشاه خواست چند مطلب را مطرح سازد: تصویب قانون اساسی جدید در آن سال که تا 

ش نافذ بود، شرحی درباره چگونگی اعدام گروپ سقاوی، استفاده از کمک های انگلیس و 1343سال 

مکتوب اعلیحضرت امان هللا شاه )پادشاه سابق( و تصویب مصادره تمام جایداد های او و تعلق  طرح

 آن به دولت.

م( در عصر سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در کابل به 1941ش ) 1320لویه جرگه سال  ـ 4

د و مقصد تصمیم گیری درباره سرنوشت یک عده آلمانی هائیکه در افغانستان مصروف خدمت بودن

 تصمیم برآن شد که آنها به دشمن تسلیم داده نشوند، بلکه بطور مطمئن به آلمان اعزام گردند.

م( در دروه صدارت محمد داؤد خان بعد از برهم 1955نوامبر 20ش )1334عقرب  29بتاریخ  ـ 5

خوردن روابط با پاکستان در موضوع پشتونستان و لزوم خریداری اسلحه برای اردوی کشور از 

کشوری  که میسر شود، لویه جرگه تحت ریاست محمدگل خان مومند برگزار شد و بر دو موضوع هر

 فوق که از طرف حکومت مطرح گردیده بود، مهر تائید گذاشت.

نماینده به  452م(  که در قصر سالم خانه ارگ کابل به اشتراک 1964ش )1343لویه جرگه   ـ 6

 26گردید و این قانون اساسی تا سقوط سلطنت )کودتای  مقصد تصویب قانون اساسی جدید کشور دائر

ش( نافذ بود. اعضای این لویه جرگه برطبق قانون اساسی جدید مشخص گردیده و 1352سرطان 

مشتمل بر اعضای مجلسین شورا، کابینه، ستره محکمه، اعضای کمیته های تسوید و تدقیق  قانون 

نفر نمایندگان انتخابی مردم بودند. لذا این لویه جرگه  176اساسی، چند نماینده از طبقه اناث و تعدادی 

ازنظر ترکیب اعضا مقید به قانون اساسی بوده و با این مشخصه ازلویه جرگه های عنعنوی تفکیک 

 میگردد.

م( جمهوری محمد داؤد خان جهت تصویب قانون 1977ش )فبروری 1355دلو  10لویه جرگه  ـ 7

نفر اعضای  347بزرگ "صحت عامه" در شهر کابل  که به تعداد اساسی جمهوری  منعقده سالون 

مقید به قانون اساسی  1343انتخابی و انتصابی در آن اشتراک داشتند و اعضای آن مثل قانون اساسی 

بود ـ یعنی مرکب از نمایندگان انتخابی و انتصابی به شمول اعضای کابینه، کمیته مرکزی، اعضای 

 کمیته های تسوید و تدقیق قانون اساسی. شورای عالی قضاء و اعضای

م( بعد ازکودتای ثور و تهاجم شوروی در دوره ببرک 1981ش )جون  1360درجوزای سال  ـ 8

نفر نمایندگان  940کارمل لویه جرگه نام نهاد  زیر نام "کنگره مؤسس جبهه ملی پدروطن" به اشتراک 

 قبایل  و غیره در سالم خانه ارگ دائر شد.حزب دموکراتیک خلق، سازمانهای اجتماعی  و اقوام و 

م(  که در دوره حزب دموکراتیک خلق و تحت تسلط 1985ش )اپریل 1364ثور  3لویه جرگه  ـ 9

 1769قوای شوروی  بازهم در زمان ببرک  در پولیتخنیک کابل برگزارشد و در آن به ادعای رژیم  
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نفراشتراک داشتند. هدف آن بیشتر تأکید  472د نفر و اما برطبق اظهارات نماینده حقوق بشر ملل متح

 بر گسترش دوستی با شوروی و تأمین صلح و امنیت بود.

م( در 1987ش )1366جرگه نام نهاد دیکر بنام لویه جرگه در دوره داکتر نجیب در ماه قوس  ـ 10

ام حزب بنام کابل دائر گردید و قانون اساسی جدید رژیم را به تصویب رسانید که در آن از تغییر ن

"وطن"، تغییر رنگ بیرق، تأکید برارزش های دین مقدس اسالم، برنامه آشتی ملی و غیره یاد اوری 

 گردیده که این  تحول به نظر مردم یک اقدام ظاهری و بیشتریک بازی سیاسی بود.

م( حامد 2001دسمبر  22ش ) 1380قوس  30پس از سقوط طالبان دراثر اجالس بن مورخ ـ  11

در راس حکومت مؤقت برای شش ماه قرار گرفت و این حکومت وظیفه داشت تا درختم دوره  کرزی

 1381جوزای  21شش ماهه لویه جرگه "اضطراری" را برای تشکیل یک حکومت انتقالی  بتاریخ

نفر در زیر خیمه  مخصوص  1501م( برگزار کند. این لویه جرگه با اشتراک جمعاً 2002جون  10)

خنیک کابل بتاریخ موعود دائر و حامد کرزی را به حیث رئیس حکومت  انتقالی برای در ساحه پولیت

مدت دو سال انتخاب کرد. حکومت انتقالی وظیفه داشت تا مسوده قانون اساسی را تهیه  و آنرا شش ماه 

قبل از بسر رسیدن وقت معینه با تدویر یک لویه جرگه به تصویب برساند و زمینه انتخابات ریاست 

 مهوری و پارلمانی را فراهم سازد  تا از آنطریق دوره عادی "حکومت انتخابی" آغاز گردد. ج

ش )اکتوبر 1382لویه جرگه مسما به "لویه جرگه قانون اساسی" که قرار بود در ماه عقرب  ـ 12

 م( با2003دسمبر  14قوس همان سال ) 25م( دائر شود، به دالئلی به تعویق افتاد و به تاریخ 2003

بیانیه افتتاحیه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق که دراین لویه جرگه مفتخر به لقب "بابای 

عضو  تحت ریاست حضرت صبغت هللا مجددی بازهم در زیر خیمه  500ملت" گردیدند، با اشتراک 

 مخصوص در ساحه پولتخنیک کابل دائر شد و در نتیجه بعد از جنجال های زیاد و بحث در یازده

کمیته، مسوده قانون اساسی به اجالس عمومی رویت داده شد. اجالس عمومی  مسوده را که از جانب 

م( بدون رأی 2004جنوری  3ش )1382جدی  13کمیته های مذکور بطور کل تائید شده بود،  بتاریخ 

 گیری  و فقط بوسیله بپا خاستن وکال تصویب نمود. این آخرین لویه جرگه در کشور است.

 لویه جرگه های "موقوته" یا "متناوب":ب ـ 

 ش در جالل آباد: 1301لویه 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 

ن سازد. در این راستا تبدیل نظام مطلقه شاهی که پادشاه سایه خدا )ج( در روی زمین شناخته می جها

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

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

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

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

 گرداند.

جرگه را به هدف تصویب  م( اولین لویه1922ش )اوایل سال 1301به تأسی از این هدف در زمستان  

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

نفر مشتمل بر  872شورای دولت تائید شده و بوسیله فرمان شاهی نافذ گردیده بودند، به اشتراک 
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جالل آباد دائر نمود.  دراین لویه اعضای حکومت، تعدادی از نمایندگان کابل و والیت مشرقی در شهر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ش در پغمان ـ کابل: 1303لویه جرگه  ـ 2

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

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

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

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

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

هیچ دوره دیگر چنین کاری صورت نگرفت. از آنجائیکه اکنون این سند تاریخی نایاب گردیده است، 

 الزم دیده شد تا به باز نشر آن مطابق به اصل اقدام گردد.

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

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

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

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

ت آوردهای مختلف همراه بود.  م( پایان یافت و با دس1928ش )اول جوالی 1308سرطان  10بتاریخ 

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

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

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

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

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

این موقع مخالفان به حمایت و هدایت انگلیسها و با استفاده از غیبت شاه دست الزم به تذکر است که در

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 

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

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 

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

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 

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

 کشور را ترک نمود.

 

 نظری به محتوای کتاب:

" میتواند به وضاحت محتوای آنرا بیان کند، 1303اگرچه عنوان کتاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  

که کتاب از شروع تا ختم موضوعات مورد بازهم الزم می افتد نظر مختصر درباره انداخته شود. با آن

بحث را زیر عناوین فرعی بیان کرده 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:

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

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

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

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

ضوابط مجلس و غیره مطرح شد، زیرا بسیاری از اعضای لویه جرگه تا آنوقت در چنین مجالس 
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اشتراک نکرده و ازصورت بحث  آگاهی نداشتند. سپس هیئت را با محل نشستن هریک در داخل سالون  

محل رئیس مجلس و اعضای کابینه و شورای دولت که همه قبالً تثبیت شده بودند،  و نیز جایگاه پادشاه،

 آشنا ساختند. 

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

 اجندا را به دو قسمت ارائه کرد: قسمت امور خارجی و قسمت امور داخلی.

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 

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

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

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

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

 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 

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

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

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

اوج گرفت و تعدیالت قسمی در آن وارد شد. به همین ترتیب در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و 

که پنجشنبه بحث ها بر "نظامنامه محصول مال مواشی"، "نظامنامه للمی و مالیه" ، "نظامنامه نفوس" 

مشتمل بر اخذ عسکر، تعلیمات عسکر ، معضلۀ "عوضی" و غیره بود که مورد بحث های طویل قرار 

گرفت و دراخیر "نظامنامه محصول گمرکی" مطرح گردید و با این ترتیب قسمت مباحثات روی اجندا 

الم گردید در امور داخلی بعد از ظهر روز پنجشنبه با پایان لویه جرگه همراه بود. در پایان مجلس اع

 6که روز جمعه تعطیل و استراحت برای همه و اما امضای تصاویب ازطرف وکال به روز دوشنبه 

 اسد صورت میگیرد.

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

زارشات چند روز لویه  اسد اختصاص داده شد تا گ 4در مباحثات اشتراک داشتند، اما  روز شنبه 

اسد تمام  5جرگه ازطرف شورای دولت به حضور اعلیحضرت بطور رسمی ارائه شود. روز یکشنبه 

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

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

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

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

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

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

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

 محالت خود تشریف بردند.
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این لست طویل در ختم کتاب گنجانیده شده  و می اشتراک کنندگان لویه جرگه: بخش چهارم ـ لست اسا

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 

 

 سال درصدد باز نشر این کتاب هستیم؟ 90 چرا پس از گذشت

یقیین دارم که هرخواننده وقتی این کتاب را تا پایان به دقت بخواند، آنوقت نه تنها خود به این سؤال 

جواب خواهد گفت و لزوم نشر مجدد آنرا تائید خواهد کرد، بلکه جزء کسانی قرار خواهد گرفت که 

واهد نمود. این کتاب خصوصیاتی بارزی را بیان میکند که در مطالعه آنرا به دیگران اکیداً توصیه خ

عصر و زمان 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 

ً برای خر معمول بود، ولی هیچگاه رئیس جمهور و یا شاه آنها شروی مسائل در پارلمان ها بسیا صا

دفاع از پالیسی ها و تحوالت وارده برای چندین روز متواتر در یک مجلس بزرگ از صبح تا عصر 

و از برنامه های خود با دالیل منطقی مجدانه دفاع نکرده است. در آن کشورها این وظیفه سهم نگرفته 

سال قبل که اکثر کشورهای همسایه و  90ن سپرده شده است، اما در افغانستان به احزاب و نمایندگا

مسلمان  زیر یوغ استعمار گردن نهاده بودند، این وضع بیانگر یک انقالب بزرگ اجتماعی و سیاسی 

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

 دانش و احساس نیک در برابر وطن و مردم خود بود.  اجتماعی صاحب

افسوس که دست های نابکار انگلیس از آستین خود ما دراز گردید و این تحول شگرف را در آن عصر 

با مشکالت عدیده مواجه ساخت که عاقبت االمر به سقوط گرائید. دراین کتاب خواننده به سهولت و 

ارن پیشرفت و رهبران محافظه کار و عنعنه گرای جامعه وضاحت متوجه یک تناقض جدی بین هواد

افغانی میشود که چگونه زیر چتر لویه جرگه باهم روبرو شدند و چگونه از دین به حیث وسیلۀ 

ً درطول چند سال به  قدرتمندی اجتماعی و حیثیت شخصی خود استفاده کردند و در نهایت تدریجا

 د الزم  پرداختند.تخریب نظام واغوای مردم عادی و فاقد سوا

این کتاب را بخوانید و قضاوت کنید که چگونه کشور با موجودیت یک تعداد عناصر محافظه کار از 

مسیر حرکت ارتقائی باز ماند و با سقوط آن دورۀ پربار و تاریخی، کشور برای سالهای طوالنی بجای 

مصیبت های کشور ما هنوز  تحرک و پیشرفت، به عقب و رکود برگشتانده شد. امروز اغلب دردها و

که هنوز است، از همان ریشه آب میخورند. کشمکش ها بین چپ افراطی ـ رژیم خلقی و پرچمی از 

یک طرف و  راست افراطی ـ رژیم های تنظیمی و طالبانی و امروز نفوذ داعشی ها از طرف دیگر 

به جهنم سوزان جنگ، قتل و راه وسط را که راه اصلی اسالم واقعی است، از ما  ربوده  و کشور را 

 قتال، فساد و بی ثباتی کشانده است. 

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

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

زعیمی مه های تاریخی است که باید از آن بیاموزیم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از نوع پندنا

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

ان قربمردم رفاه باالخره و  ، حفظ وحدت ملی، بیزاری از جنگ و کشتار برادر توسط برادرعدالت
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کرد، قدردانی کنیم و راه  او را  پیش گیریم. این شما و این متن کتاب. در پایان این مقدمه برخود واجب 

با که زهیر  نازک میرمیدانم تا بار دیگراز محترمان هریک جناب محمد ایاز نوری )آزادی( و جناب 

امتنان و سپاس نمایم ازمتحمل زحمت شده اند، ابرتایپ این کتاب قطوردروجود مصروفیت های یومیه، 

 . با احترام بدانماین کتاب شریک نشرو ایشان را در اهتمام 

 داکتر سیدعبدهللا کاظم

 سن هوزه ـ کالیفورنیا

 2016آگست  9مورخ 
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 آزادی محمد ایاز نوری

 ل کال د لویې جرګې د رپوټ په باب مې دغه په لنډون ارزونه ۱۳۰۳د 

 

 حضرت غازی شاه امان هللا:اعلی

 «*!...وهللا با هللا مطلبم بُجز از ترقیات شما دیگر چیزی نیست»

لکه څنګه، چې د ګران هیواد تاریخي افغانستان د معاصر تاریخي بهیر سره  د اماني د ویاړمن او 

داء مستقل دولت د ړنګېدو څخه پس په اقتصادي ډګر کښې کوم محسوس او یا هم کافي کار ونشو، هم

راز بله نه بخښوونکې جفاء هم زمونږ د هیواد د سیاسي تاریخ سره د سقاوي او حاکم نادري خاندان له 

خواء تر سره شوله. له هغې جملې په اهم ډول زمونږ د افغانستان د یوې مشهورې اومهمې لس کلنې 

یزي استعمارګرو د دورې مهم اسناد د ملت له سترګو څخه عمداً او قصداً او یا په بل تعریف د انګر

د  .رضا ساتلو او خوشالولو لپاره پټ وساتل شول او یا هم بالکل له ملي آرشیفونو څخه محو کړای شول

ل( ۱۳۵۱ – ۱۳۴۶بیلګې په توګه زه لیکونکی، چې د افغانستان د شاهي دولت د وروستیو شپږو کلنو )

تي ټولواک اعلیحضرت محمد د استقالل د جشن حاضر په پالزمینه کابل کې وم، دا جشن به وروس

ظاهر شاه د خپلواکي د محصل اعلیحضرت غازي امیر مان هللا خان )رح( د هدایت او وصیت پر 

ورځ وه د سنبلې په لومړی نیټه د لسو ورځو لپاره لمانځه. بل دا، چې  ۲۸خالف، چې د اسد د میاشتې 

استقالل د سروال غازي امان هللا خان په دغه شپږو د استقالل په جشنونو کې ما لیکوال په قطعی ډول د 

نوم نه اوریده، نه یې کوم انځور د کابل د جشن په منطقه کې د خلکو د لیدو لپاره زړیده او نه حاکم 

دولت او پاچا د هغه وخت په جریدو او نشراتو کې د استقالل د اصلي محصل نوم او یاد تازه کولو. ما 

به داسې انګېرله، چې د انګریز څخه د هیواد د خپلواکي سروال  او نورو افغانانو او په تېره ځوان نسل

او مونږ ئ او د هغه د مرګ څخه پس اوس یې زوی زمونږ پاچا دئ اعلیحضرت محمد نادر خان د

  .رعیت یو، اما حقیقت زمونږ د قهرمان او مظلوم ولس څخه پټ ساتل کېده

ر د بربادوونکې کودتا په اجراء کېدو او ل کال د ثو۱۳۵۷زمونږ په ګران افغانستان کې بالخصوص د 

د مشهور جمهور ریئس محمد داود خان د دولت د ړنګېدو نه پس په هیواد کې وسله واله جګړه پیل او 

کاله یې پوره کېږي ال هم روانه ده، د ډېرو ملي مصیبتونو تر څنګ دا  ۳۸تر نن پورې، چې دغه ده 

اکاډیمیکو افغانانو ته موقع په الس ورشي، چې د خپلې مثبت بدلون هم راغی، چې یو شمېر لوستو او 

پوهې څخه په استفادې خصوصاً د هیواد نژدې تاریخي بهیر ته یوه ُمخلصه او بی پرې کتنه وکړي او 

حقیقت خپلو خلکو ته تقدیم کړي. په دې مهم بهیر کې یو شمېر افغان شخصیتونه ډګر ته راغلل، چې یو 

افغان لیکوال، د تاریخ څېړندوی او د کابل پوهنتون پخوانی استاذ شاغلی له دغې جملې څخه ماته منلی 

، چې توانیدالی د خپلو علمي او تاریخي اسنادو او غوره تحلیل پر بنسټ د ئعبدهللا کاظم دسیدډاکټر 

ارزښت وړ د هیواد د معاصر تاریخ مسائل رابر بنډ کړي او په هغه اصلي بڼه یې خپل ولس ته وړاندې 

  .کړي

ا د روان کال د جون د میاشتی پیل وه، چې استاذ کاظم د یوه ُحسن نظر پر بناء زما سره تماس وکړ او د

ش( وه، چې په ۱۳۰۳د اماني ویاړمنې دورې یو سند یې ماته راولېږه. دا سند د )رویداد لویه جرگه 
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خامخ ثبت شوی مخونو کې د هغه وخت د یوه افغان خبریال مرحوم برهان الدین کشککي په قلم م ۴۵۰

وه او استاذ آرزو لرله، چې دا راپور له سره باید ټایپ شي. ما د خپلو بوختیا په نظر کې نیولو سره د 

خپل بل فرهنگي ملگري شاغلي نازکمیر زهیر عملي الس نیوی هم تر السه کړ او بالخره مونږ د استاذ 

څپروکو  ۲۸او دا تاریخي کتاب په  د الرښوونې الندې بریالي شو کار د سره لیکلو په شه توګه بشپړ

کې د استاذ په وروستني زیار د افغان جرمن انالین د مشهورې خپرونې له طریقه درنو هیواد والو ته 

 .تقدیم شو

زه نه غواړم دلته د دې لویې جرگې په ترکیب او صورتحال په مشرع ډول څه ولیکم، ځکه استاذ کاظم 

یې رڼا اچولې  حمفهوم او تاریخي بهیر په باب مشررگې په ل د لویې ج ۱۳۰۳په لومړي قسمت کې د 

 ۲۰تنو افغانانو په گډونتوب د   ۱۰۵۴ده. دلته زه په دې موضوع تمرکز کوم، چې دا لویه جرگه د 

ورځو لپاره د پغمان په ښکلې سیمه کې د وخت د افغان پاچا امیر امان هللا خان ملقب د افغانستان د ټول 

دائره او رهبري شوله، د هر افغان لپاره دا مهمه ده پوه شي، چې هغه لس « يغاز»ملت له خواء په 

او بالخصوص هغه تورونه، چې د مشر غازی په حق کې، څه ئ کلن اماني دور څه رنګ پر مخ تللی د

د هغه د بادشاهي پر وخت، بیا د غله بچه سقاو د نهو میاشتو اقتدار پر وخت، څلور کاله د محمد نادر 

کمنی او بیا څلویشت کاله د محمد ظاهرشاه د بادشاهي په بهیر کې افغان ولس ته ویل کېدل، آیا شاه د وا

ً دغه حاضر د دغې لویې جرګې صورتحال دغه پوښتنې ته په  دا رشتیا ول او که درواغ...؟ بنا

 .!.مسوولیت سره ځواب وایي

 !غازي امیر امان هللا خان او اسالمي عقیده یې 

ویې جرگې د پیل کېدو مخکې لوی اختر راغلی وه، پاچا شخصاً د کابل په عید ګاه ل کال د ل۱۳۰۳د  

جومات کې ُمنبر ته پورته کیږي او د جرګې ګډونوالو او ورسره نورو د دوه زرو په شمېر خپل رعیت 

رادران من! عزیزان من! نور چشمان من! ب»  :ته داسې خطاب کوي: پس له دعائیې څخه... اما بعد

ای را شکر گذاریم که ما و شما را بدین مقدس اسالم مشرف ساخته، از پدر پدر بروی دنیا امروز خد

اوالد مسلمان آمده ایم و همیشه بدرگاه خالق بی نیاز خویش عرض و نیاز داریم که ما را بدین مبین سید 

خشیده در المرسلین قائم و دائم داشته باشد، بروز آخرت نیز ما را بشرف شفاعت )محمدی( افتخار ب

 (طبه اولی پادشاه دیانت اکناه افغان بروز عید قربان)خ« .زمره مسلمانهای نیکو کار مبعوث دارد

بعد از اختتام خطبه ذات شاهانه بر منبر "ي حاضر د صحنې لیکي: کهمدلته خبریال برهان الدین کشک 

ازش را بدرگاه خالق بی نیاز ایستاده، اندکې بطرف قبله میالن کنان ادعیه ذیل را در حالیکه دستهای نی

خدایا هر ترقی و بختیاری را که تو میدانی نصیب عالم »  :برای نیاز بر افراشته بود، قرائت نمودند

اسالم علی الخصوص افغانستان بگردانی! الهی مظفریت و نیکنامی دارین را از تو میخواهیم! خدایا 

بودیهای را که تو میدانی و بهترین خیر خواهان قوم مسلمان را از مذلت و مظلومیت نجات دهی و آن به

ما توئی برای ما اعطا کن! اله العالمینا، مرا توفیق ارزانی نما تا اینطور خدمتها از دست من سر بزند 

خطبه ثانی پادشاه دیانت اکناه افغان بروز عید ) «!ملت من باشد! الهم ربنا... الخ یکه خیر دین و دنیا

  (قربان، قسمت سوم

ر غازي لکه یو مسلمان او پخپل رعیت مین د خپلو هیوادوالو د مینې او سوغاتونو په مقابل کې مش

وهللا باهلل مطلبم بُجز از ترقیات شما دیگر چیزی نیست.! و باز خدا شاهد »: وائیاو  داسې غبرګون ښئي
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بگردانم، دیگر  ما ملت اسالماست بُجز اینکه حیات خود را، زندگانی خود را، سلطنت خود را فدای ش

 (۲۷قسمت  ۱۳۰۳گزارش لویه جرگه ) «.ندارم یآرزو

دا د ژور تفکر او اهمیت وړ موضوع ده، چې یو آزاد او ټول اختیار انسان هغه هم د بادشاهي په مقام 

کې خپل د الس الندې وګړو ته دومره د زړه له کومې او پاک اخالص، په خپل عظیم پروردګار قسم 

 .سوکالي غواړم یادوي، چې زه ستاسو

له پورته تاریخي اسنادو څخه هر افغان دا اټکل کوالی شی، چې مشر غازي یو سمبال په راسخه خدائي 

اسالمي عقیده یو افغان بادشاه وه او په اسالمي  علومو کې یې الزم او ضروري معلومات لرل او دا 

ته شي او په ملي او اسالمي ت او استعداد یې الره، چې د زرهاوو خلکو و مخته منبر ته پورأُجر

  .مسوولیت سره هغه څه بیان کړي، چې هیڅوک یې رد نشی کړای

 !غازي امیر امان هللا خان او د خپل رعیت سره یې رښتینې مینه

خپلو خلکو سره یې داسې ستړي مشي کوله، لکه د سالم خانې په ماڼی کې، چې خبریال کشککي داسی 

اوالً »د: تاده نطق ذیل را را ایراد فرمودنامر جلوس حضار بپا ایس لیکي: ذات ُمحی ملت افغان بعد از

بهمه شما برادران و مهمانان عزیز خویش تبریک عید را میگویم و آرزومندم که خداوند بسیار عید 

های خوب و با شرف را نه تنها برای شما بلکه به تمام قوم افغان عطا و احسان فرماید و اینطور 

شما سر بزند و چنان ترقیاتی را خداوند نصیب تان کند که هر روز شما عید  کارهای خوب از دست

برای شما مهمانهای عزیز خود خوش آمدید گفته، میگویم که پایتخت افغانستان خانه تمام ملت  اً باشد. بعد

ته  بیا په ملي مسوولیت او ویاړ سره د خلکو استاذو «...افغان است همه شما بخانه خود تان خوش آمدید

هلل الحمد که تا این زمان ما ملت افغان در تمام مطالب و مقاصد خود مان بخوبی تمام فائز بوده »ی: وای

بیا غازي بادشاه په " ، الحمد هلل! شکر شکر! "حضار: ، « درین عرصه پنج سال کامیابانه کار کردیم

این خادم ملت  »: بیانويلنډو کې هدف او مقصد د دې لوئې جرګې د جوړولو د خلکو استاذو ته داسی 

از اول جلوس بر تخت سلطنت تا حال خیر و بهبود عموم ملت افغانستان را یکسان زیر نظر گرفته 

هیچگاه بدون صالح و مشوره کاریرا ننموده ام و شما را هم محض بدین مقصد خواستم که صرف 

زارش لویه جرگه قسمت گ)« جهت مزید منفعت و آسودگی عموم ملت افغانستان با شما مشوره نمایم

 (سوم

په پورتنیو تاریخي اسنادو کې په غازي پاچا باندې دا د هغه د مخالفینو تورونه او تهمتونه مردود 

کیږي، چې هغه یو د دین مخرب او خود رایه یا سر تمبه پاچا وه. که څه هم امان هللا خان یو شهزاده وه 

حاتو څخه په دغه لویه جرګه کې په واضحه توګه او عالي زده کړې یې نه وې کړې، لیکن د هغه توضی

ثبوتیږي، چې هغه د ځوانی پیل په عیاشي او چټیاتو کې نه وه تیر کړئ، خپل خلک یې پیږندل د خلکو 

د دود او دستور سره بلد وه، په دیني علم کې وارد وه، حاضر ځوابه او قدرت د ژر او سم استدالل یې 

زړه سوانده او په رشتیا یو متواضع پاچا زوی او بیا افغان  ر،قوي وه، جرات لروونکی، ډېر کاریګ

الخره یو انسان وه او نه داسی، چې له هر لحاظه پوره وه. زه لکه یو آزاد افغان وایم، ابادشاه وه. هغه ب

په دغه مشخصاتو د خپلو اسالفو او اخالفو څخه مونږ د افغانستان  (رح)چې غازي امیر امان هللا خان 

و بهترین سیاسي واکدار وه. نه مونږ افغانان باید خپل دغه غازي پخوانی بادشاه له سره ملت ته ی

وپېږنو...؟!. هر افغان، کله چې دا رپوټ د لویې جرګې په بشپړه توګه ولولي، د خپل وجدان او خدائي 

واد کې د کاله پخواء یو ډېر ارزښناک پیل پخپل هی ۹۷عقیده پر بناء دا حکم کوي، چې مونږ د نن څخه 
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 ۱۴غازي امان هللا خان تر مشری الندې الره او پس له لسو کالو شتون د دغه مبارک حاکمیت څخه په 

ز کال دغه ملي او ویاړمن دولت مو د خپل تاریخي دښمن انګریزي استعمار تر ۱۹۲۹د جنوري 

ې حبیب هللا مشهور الرښوونې الندې د افغاني ملت ته د خائنانو په ذریعه په سر کې یې یو غل په نوم د

نور دا هم تاسو افغانان او دا هم دا کتاب او ستاسو مسووالنه ئ. دئ په بچه سقاو په ذریعه له السه ورکړ

 .قضاوت او عبرت اخستل

 په اماني مینه
 محمد ایاز نوري آزادي

 زکال ۲۰۱۶هالند هیواد، سپتمبر 

 

 غړو ته ل کال د لوئې جرګې۱۳۰۳*غازي امیر امان هللا خان، خطاب د 
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 نازکمیر زهیر بلخی

 شاه بی بدیل

  

هر کس نظر به مطالعه شخصی خویش و یا هم گذاشتن پا به نقش قدم دیگران د رمورد یک موضوع  
و گاهی هم احساساتی و روی عقده های   مستند و و یا فردی قضاوت خود را دارد که گاهی علمی

نظر به عادت خوب یا بد خود ها وقتی در موضوع طرف واقع  ما افغانها .شخصی استوار می باشد
دو پا و  از سنگر خود عقب نشنی نمی کنیم  ،اگر بطالن آن مانند آفتاب برای ما روشن هم شود ،شویم

 را در یک موزه کرده خود را حق به جانب و طرف مقابل را محکوم می پنداریم.

نه اینجانب هم با وجود اینکه از برکت ساینس و تا قبل از مطالعه رویداد لویه جرگه دارالسلط
تکنالوژی ده ها مقاله و کتاب های ارزشمند و مستند را که ذوات محترم هر یک استاد بزرگوار کاظم 

از طریق انترنت  دیگرانصاحب، محترم سیستانی صاحب، محترم زمانی، محمد ایازنوری صاحب و
اما باز هم در مورد شخصیت بی بدیل شاه امان هللا مطالعه می کردم  ،هر روزه به نشر می سپردند

 :خان غازی یک قضاوت و آرائ شخصی خود را داشتم که قرار ذیل بود

و وطن خود بود  ترقی  و غازی امان هللا خان یک شاه جوان آزادی خواه، سلحشور، عاشق آبادی
لت و شرایط عینی از م ،سعادت ملت خود را میخواست. از اینکه در محیط ارگ بزرگ شده بود

ه گران داخلی و خارجی ئفلهذا با چند عمل شتاب زده خویش زمینه را برای توط ،جامعه خبر نداشت
 مهیا ساخت و باعث سقوط نا بهنگام سلطنت خود شد.

اما بعد از مطالعه راپور لویه جرگه دارالسلطنه که از برکت استاد بزرگوار کاظم صاحب و محترم 
آگاه ترین و دیموکرات  :به این نتیجه رسیدم که ،یپ چند ورق آن نصیبم شدنوری صاحب افتخار تا

چند صد نفری دزدان او را  ۀترین شاه تاریخ چند صد ساله منطقه بود، امکان نداشت که یک دار
که ما تاحال فکر میکردیم. در مورد سقوط سلطنت  بوده بزرگتر از آن ئبلکه این توط ،مخلوع بسازد
همسایه ها با مرتجعین داخل ارگ همه دست به  ،خان غازی قوت های استعماری وقتشاه امان هللا 

 ند .تداده زمینه این کار را مهیا ساخدست هم 

زیرک به وضاحت درمی یابد که شاه جوان  ۀمطالعه کنند :در ذیل به چند موضوع قابل ذکر توجه کنید
دینی و اقتصادی بوده و در هنگام ی، نظامی، ا ومات عمیق اجتماعی، سیاسی، منطقهدارای معل

قضاوت حتا در مورد حاکمیت پدر و نیکه خود چنان صادقانه و ریالستیک حرف می زند که نظیرش 
 را کمتر سراغ داریم.

د یبه وضاحت می یاب ،آگاهی سیاسی : ـ وقتی فصل نظام نامه نفوس را به دقت مورد توجه قرار بدهید
 ،غرض توضیح مطلب خود از کجا شروع و به کجا ختم می کند که شاه جوان مانند یک لکچرر ماهر

خدمت نظامی یک خدمت بسیار بزرگ و مقدس است، زیرا عسکر »بطور مثال وقتیکه می گوید : ـ 
برای تحفظ دین و ملت و مملکت و نگهداشت شرف و ناموس شما سر بازی میکند، عسکر است که 
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ی و سائر منافع ملی و دولتی از دشمنان خارجه و برای بدست آوردن حصول حقوق سیاسی و اقتصاد
 «داخله قطرات خون خود را نثار میکنند .... 

در بخش امور دینی : ـ در مورد نکاح چهار زن مطابق احکام صریح قرآن دلیل می آورد ، شاید  
ندهند  بسیار از مال ها به این نکته متوجه نیستند و اگر هم است بخاطر اینکه موقف خود را از دست

خاموشی اختیار میکنند . ولی شاه غازی در حضور علمای جید وقت از موقف خود با استدالل قرانی 
 ، چنانچه دهنده آگاهی دینی او میباشد دفاع میکند آن هم بدون کدام آماده گی قبلی که این خود نشان

را آیه قرآنی  صهشتمین منکوحه یک شخنکاح  قاضی حین عقدوقتی مثالی می اورد مبنی براینکه 
 توجه کنید به این ارشادات شاه غازی:  .میخواند، اما درعمل مخالف حکم آیه شریف اجراآت میدارد

 ،بزبان عربی عموم سکنه مملکت نمیداند و اشخاصیکه مانند شما حضرات از آن معلومات دارند»
دار اظهار افکار و آراء از آنان با وجود داشتن معلومات مکفی اقت ۀبهر جا میسر نمیشوند، بلکه عد

در  ،د. چنانچه یک قاضی القضات هنگامیکه نکاح هشتمین را می بستنخود ها را نیز داشته نمیباش
)فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع و این خفتم اال او آیه شریفه خطبه نکاح 
لت و مساوات  تجاوز یک را میخواند و بر خالف امر ایزدی که در صورت عدم عدا تعدلولواحد(

ی و أ( را دیده و نادانسته کور کورانه می بست و نمیتوانست که اظهار ر۸نکاح ) ،منکوحه نارواست
  «.له شرعیه  اسالمیه را می نمودئبیان مس

در مورد اخذ نظام با صول قومی : ـ مصیبت که حاال گریبان گیر ملت مظلوم شده و آن آنهم از طرف 
 ه خود ها را ماستر سیاست میدانند.تطبیق شد ک یکسان

سال قبل بجواب وکالی قندهار عواقب خطرناک لشکر قومی را با دالیل   و چند شاه غازی هشتاد
اعث صدها مصیبت قانون شکنی و را که بستم لشکر قومی یس ومستحکم و منطقی توضیح داد 

ی بلشکر قومی حاال موجب چگونه د آن هستیم که هشاما چند دهه ازبعد  ئی، منتفی ساخت.زورگو
هفت ثور  سمنحو یبعد از کودتا ثباتی و ایجاد قدرتهای موازی در کشور گردیده است، چنانکه دیدیم

بنام "تشکیالت قومی"  منجر به ایجاد این پدیده شوم به دستور ) کی جی بی ( توسط مزدور های شان 
و پرچمی در دوران حکومت تنظیمی  این سلسله بعد از سقوط رژیم خلقیشد که "ملیشه های قومی" 

و طالبانی جنگهای شدید را  براه انداخت و تا امروز سایه آن بر بی ثباتی و هرج و مرج در کشور 
کار ساده نیست و دستهای نامرئی از بیرون به نفع خود از حاال از بین بردن آن گسترده شده است. 

 استفاده های سوء میدارند. این قوتهای قومی در ایجاد ناامنی و جنگها در کشور

فهمیده می شود  ان اووای سخنحاز ف ،حرف میزندآن شاه بزرگ که  یهمینطور در مورد هر موضوع
 که از عمق موضوع آگاهی دارد.

در مبحث )عهد نامه ترکیه و بحث خالفت اسالمیه(  ـدر مورد اوضاع جهانی، منطقه و جهان اسالم : 
گاهانه است که مانند یک تاریخ دان ماهر تمام معایب خالفت شاه غازی چنان آ  اظهار نظریات

 ۀدور و عدول یک بیک توضیح می دهد ،عثمانیه را که باعث سقوط آن امپراطوری بزرگ شد
در دستگاه خالفت را   و فساد اخالقی رایج سلطان عبدالحمید را از اصول اساسی اسالم بر مال 

 آشکار می سازد.
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بطور نمونه برآن اشاره کردم، امید است خوانندگان عزیز فرصت یابند این  اینها نکاتی اند که محض
اثر تاریخی و مهم کشور را به دقت مطالعه نمایند تا  بیشتر به عمق نظریات بهیخواهانه آن شاه 

 بزرگ کشور خود پی ببرند.

میگویم که با کاظم از صمیم قلب تبریک داکتر صاحب سیدعبدهللا در خاتمه باز هم به استاد محترم 
نشر چنین سند قابل اعتبار و مستند نسل حاضر و آینده را از زوایای تاریک ولی مهم وطن آگاه می 

  سازند.

 با عرض حرمت
 نازکمیر زهیر بلخی

 ۲۰۱۶سپتمبر  ۳۰آسترالیا ـ مورخ 
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کتاب( روی جلد)تصویر   
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که تحریرگردد عشری از عشیر و قلیلی از در فوائد اتحاد و عوائد اتفاق هر قدر شرح و بسطی -اما بعد:

نمی آید. مگر ما خدایرا  ]گنجانیدن درسطر[تقریر نمیگنجد و در حیطه تسطیر ]محل[کثیر آن درحیز

امن و امان یعنی  ۀدر سر زمین افغانستان فرشتشکر گذاریم که ازمراحم ایزدی و الطاف ربانی خویش 

برگماشت و علم حریت و استقاللش را در تمام بسیط  وجود مسعود اعلیحضرت امیر امان هللا خان را

حکومت »غبرا در ملل و دول متمدنه دنیا برافراشت او محبوب مرغوب مقصود و بهبود شانرا که 

است نیز در کنار آمال و امانی شان محض از رعیت پروری و حقوق شناسی « ]شورائی[ شوروی

 .!!!همین او االمر غازیش گذارد

ج خوشگوار مشوره بهره یاتحاد و نتا ،ه افراد مملکت عزیز مان افغانستان از معنی اتفاقهلل الحمد که هم

بینیم به شاهراه ترقی و تعالی گامزن شده از  اندوز گردیده در نتیجه با هم دست داده تا این درجه که می

از حضیض ذلت این نبود مگر از توجه همان پادشاه ترقیخواه مان که افکار ما را  ،ثمر آن برخوردند

 .نفاق و باوج رفعت اتفاق جلب نمود

اعلیحضرت محبوب القلوب ما اولین ذاتی است در مشرق زمین که همواره خیاالت ترقی و تعالی وطن 

را داشته در صدد بدست آوردن آرای اصلیه و افکار حقیقه عموم طبقات ملت خود بوده همه افراد 

و تعالی و بهبودی وطن خود تا جان در تن و روان در بدن  مملکت خود را توصیه مینمایند که در ترقی

ً در طبقه غربا موجود میباشد(  ،دارند کوشیده مشوره های مفیده و خیاالت عالیات شانرا )که عموما

 جهت بهبود و فالح و درخشان شدن آتیه افغانستان از ارباب حل و عقد مملکت خویش دریغ نفرمایند. 

والً اظهار ُعجز از ادای شکران این نعمت کبرای خالق اکبرالزام و ثانیاً تقدیم را ا ما ملت مختار افغان

خالصانه بحضور این پادشاه وظیفه آگاه  جوان بخت مان اعلیحضرت امیر امان هللا  ۀتشکر صمیمان

قاعدۀ جران سیزده صد ساله شوری )یعنی بعد از آنکه طوک هخان الزم است که ما مسلمانها را بعد از 
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هم بینهم شوری( امرله شوری را که بواسطه این صفت بسیار بزرگ، ممدوح قایل عظیم کریم ) وجلی

اسالمیه هم درین باب عقب مانده  ۀاخیر ۀالثانی ةجل جالله گردیده بودیم، قطع کردند. و باز در نشا

 س شورویهو قانون اساسیه و مجال ]شورائیه[سر دوباره احیا و بوصال محبوبه دلستان شورویه ،بودیم

)لویه جرگه( از فرط حقوق شناسی و ملت پروری و مراحم گستری خود بدون خواهش و  ]شورائیه[

 .تقاضای ملت شرف و اعزاز اعطا فرمودند

از آنجا که قبل ازین عصر مدنیت حصر امانیه، افغانستان قانون نداشت و افغانان قواعد و نظامات را 

ان اختیار شان، تابع خواهشات و تقاضای نفسانی شان میبودند و نمی شناختند، زمامداران افغان و صاحب

بازار تعارف ستانی و رشوت خواری را گرم کرده شب و روز خویش را به عیش واستراحت گذارده 

از لوازم و ضروریات  ، واز حال ملت اطالعی نمیداشتند و بعرض و داد و فریاد شان گوش نمی نهادند

سالمیه، داشتن  و نظامات مکمله و قوانین شرعیه و تبدل سفرا که از خارج یک دولت آزاد با استقالل ا

بداخل قبول و از داخل به بیرون فرستاده شوند و ترویج و تنویر اوامر شرعیه و انضباط و استحکام 

اساس دینیه است، متعاقباًعلم و اجرای قواعد بین الدول و اصطالحات بین الملل در امور سیاسیه و 

ن مدنیه )که مخالف از مقررات دینیه نباشد( الزم شمرده میشوند، بناًء علیه اعلیحضرت ئیدیگر آ

همایونی در ابتدای سلطنت سنیه امانیه یک مجلس عالیه را بنام ریاست عمومیه شوری قایم نموده 

و یه قن مشمول نمودند تا برای ترآاشخاص عالم و فاضل و افراد دانسته و فهیم و عاقل افغانی را در

بر طبق اوامر « هیئت عالیه تمیز»باتفاق علمای اعالم  مبرمآسوده حالی ملت و تمسک و هدایات 

به مجلس عالی  ،شریعت سید االنام قوانین شرعیه را تسوید و مواد نظامنامه را امال و تالیف نمود

 ن عاله بر وزرای ذی خبرت افغانستان دیگر اشخاص صاحب بصیرت نیز داخل وآوزراء که در

صدارت آنرا ذات شاهانه بنفس نفیس خویش میفرمایند، تقدیم کنند. تا آنها بعد از مالحظه و بازدید و 

خالصه نظریات و افکار و آراء شانرا نیز با همان نظامات و مولفات بحضور ملوکانه  ،تطبیقات الزمه

جراء آنرا عطا عرض و بیان نموده ذات شاهانه بعد از تدقیقات الزمه و تحقیقات مهمه احکام ا

 .میفرمایند

ن ذات جهانبانی محض جهت رفاه و آسوده حالی عموم سکنه مملکت افغانی به تمام نقاط آعالوه بر

 ً تراجم مسایل دینی و  افغانستان بعد از تنظیم و تنسیق امورات دولتی حالی و اجرای نظاماتی که عینا

اول و دوم و  هریها و حکومتی های درجامر فرمودند که عالقه دا ،مهمات فقهی و احکام شرعی است

های اعلی و نائب الحکومه گیها اعضای منتخبه را در مجلس  های کالن و حکومتیی سوم و حکومت

مشوره هر مقام جمع داشته بدوشان امر و هدایت فرمودند که در فالح و بهبودی، ترقی و تعالی وطن و 

وده اسباب نفع دولت و ملت و مملکت را بر روی یه طبقات افغانی با حکام مقامی خویش مشوره نمقتر

بلکه اطالعات بی قانون و مظالم حکام شانرا نیز  ،کار آورده از مضرات نه تنها خود شان مجتنب باشند

بمرکز سلطنت بواسطه وکالی شان که در ریاست شورای دولت اقامه دارند، اخبار و اشعار نموده 

بلکه  ،ر منافع شخصی و خانگی خود بذل مساعی میورزندو مظالم طوری که د اضراربرای اندفاع 

ن بکوشند و مزید برین مجالس مشوره و ریاست شورای دولت اکثریه مجالس فوق العاده آبیشتر از

  .مشوره ها را نیز منعقد فرموده در سر سبزی و آبیاری ملت و مملکت کوشیده و میکوشند

بتذکر مشوره های مفیده لویه  ،ه قاریین کرام خود راما جهت خاطر نشین شدن این مسله خواهشمندیم ک

ن سنه وکال و کالن آهیم، که اعلیحضرت معظم غازی ما در]زحمت[ د( تصدیع ۱۳۰۱جرگه )

شوندگان عموم افغانستان مخصوصاً از سمت مشرقی را جمع نموده مجلسی بنام  )لویه جرگه( منعقد 

خارجیه دولت را نموده، بهر طرف که آراء عمومی ن از هر گونه ابحاث امور داخلیه و آفرموده در
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چون مفاد آن برای دولت بسیار بنظر خورد اعلیحضرت  ،قرار میگرفت همانطور بروی کار آورده شد

جوان جوانبخت ما، مجدداً چنان تصویب فرمودند که نه تنها امسال بلکه بسالهای آینده نیز یک مجلسی 

 .ابل انعقاد یابدبهمین مقصد خیر مرصد در دارالسطنه ک

سواد اعالنی را که بنام عموم رعایای صادقه نسبت به انعقاد لویه جرگه این سال فرخنده مال از 

فرامینی  با نقلحضور المع النور همایونی سه ماه و پیشتر از انعقاد این جرگه نشر و اشاعه داده اند، 

، اکابر و اعزه ملت جداگانه از طرف سماء سامی و نامهای نامی سادات و مشایخ، علما و وکاله اکه ب

 .قرین الشرف پادشاهی فرستاده شده در ذیل عیناً نقل و تشریح میگردد

 

 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، 
فه و تکلیف واجبی دولت است. باید دولت متحمل این بار گران گردیده وظیفه یک ملت، اولین وظی

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

 ائل و کامیاب شوند. مرام خویش ن

لذا باتباع و اقتضای امر موکده ) و شاور ُهم فی االمرو اذا ... فتق کل علی هللا( همیشه چنین آرزو 
دارم که در تمام جریانات مهمه امور مملکت، سعادت و آسایش ملت آرای قومی نیز تا حد ممکن 

عاضد و مساعد باشند. چنانچه در شامل و در تحمیل این بار گران علی قدر امکان فکراً و قوالً م
مرکز سلطنت مجلس عالی شورای دولت را از اعضای منتخبه و اعضای طبعیه که اشخاص با تجربه 
و خیر خواه دولت و ملت هستند، تشکیل داده موجود بودن وکالی شما را در عالقه داریها و حکومتی 

دولت حتمی شمرده، احضار کرده ها و مرکز نائب الحکومه گی و حکومتی های اعلی حتی بشوری 
ام تا با آنها که فی الواقع زبان شما و وکیل تمام معامالت تان هستند در همه امورات سترگ مشاوره و 

 استصواب ]تصویب[ و  تعاطی افکار شود.

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

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 

جرا گذاریم }موعد انعقاد این مجلس عالی را )باستثنای مواقع ضرورت( هیئت لویه جرگه معرض ا
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 
مستان بود و احضاریت تمام وکال و نمایندگان ملت افغانستان اسباب زحمت مینمود از دیگر نقاط ز

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

جلب نموده بالمواجه او نها در امور مملکت و ترقیات ملت که الزم مشاوره بود، مذاکره و فیصله 
نمودیم. برای سالهای آینده بواسطه که انعقاد و مجلس لویه جرگه  سمت مشرقی در ایام سرما واقع 
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افغانستان شده بود و هم بایست این مجلس بزرگ در شهر کابل که نقطه وسطی و پایتخت مملکت 
است، انعقاد پذیرد، وقت و موضع آنرا تبدیل داده مرکز لویه جرگه را کابل و موقع انعقاد آن امسال 
بماه ذی الحجه الحرام که هوای کابل مالیم و سازگار و وفور فواکه ]میوه جات[ و خوراکه باب 

لویه جرگه بشهر کابل  میشود، قرار دادیم تا سادات وعلما و وکال و کالن شونده های ملت در محفل
اثبات وجود نمایند و راجع بسعادت و ترقیات شما رعایای صادقه ام و ممکلت عزیز تان بهیئت و 
حیثیت عمومی در مجلس مذکور مذاکره و تظاهر افکار نموده مطالب عمده دولت و ملت را  چه در 

ا و قدیر در ترقی و تعالی امور خارجیه و چه در امور داخلیه حل و فصل نمائیم و از خداوند توان
 مملکت خود  استمداد و کمک بخواهیم.

شما را ازین مکنونات قلبیه ام آگاهانیده برای عموم }حکام اعلی و نایب الحکومه ها و زمامداران 
محلی تان{ بفرمان جداگانه اشعار نمودم که از وکالی منتخبه آن سمت کشور که در عالقه ها و 

الحکومه گی و حکومت های اعلی هستند، مناصفه را برای اجراآت حکومتی ها و مرکز نائب 
کاریومیه همان موضع گذاشته مناصفه را با تعدادیکه بفرامین جداگانه بحکام خبر داده شده از سادات 
و علما و مشایخ و کالن شوندگان و نمایندگان و روسا از هر محل بقرار تقسیم بتقریب انعقاد مجلس 

حکومتی اعلی و نائب الحکومه گی ها( طلب نموده بیک موعدیکه بموقع انعقاد لویه جرگه بمرکز )
مجلس لویه جرگه بمرکز کابل رسیده بتوانند، روانه دار السلطنه نمایند و خرچ راه و خوراکه آنها تا 
رسیدن کابل از آنجا پرداخته در مرکز کابل از بدو ورود تا اختتام مجلس خرچ و خوراکه آنها را 

دارک و تهیه کرده  بآنها میپردازد و این مجلس )آتیاً( فقط در خود کابل و بهمین تاریخ منعقد و دولت ت
دائر گردیده بتعداد معینه از هر وال نفری بصورت وکالت و نمایندگی برای شمولیت ورزیدن لویه 

آرای وکال  جرگه حاضر خواهند شد، و از خداوند تعالی امید قوی داریم که باین مجلس عالی بموافقت
و نمایندگان ملت نجیب افغانستان بسی مطالبات مهم دائر به ترقیات وطن مقدس ما حل و فصل گردیده 

 صورت انصرام و اجرا پذیرد.

 موضع مهر منور شهریارغازی

 ]امیر امان هللا غازی[

 

 ال شده است.رسشایخ و وکالء ملت امسواد آن فرامینی که باسماء علماء و سادات و 

 

 ش(۱۳۰۳فرمان لویه جرگه  )سواد

 

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

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

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 ]رستگاری[ اح نجشاهراه فالح و 

 ر همه کار ها مشوره نمای. در شان اوست میفرماید که با امتان و پیروان خودت د "الهوی
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 "والتحیه علیه االف الثنا"لهذا این کمترین عبادهللا از بدو جلوس خود تتبع به پیروی سنت سنیه محمدیه 
اساس سلطنت وطن عزیز خود را به مشوره وضع نموده در پایتخت عالی بخت مملکت شاهانه خودم 

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

ها تا عالقه داریها مجلس  معرض اجرا آورده میشود. همچنان در مرکز های همه والیات و حکومتی
ت آن مطابق احکامات الهی بواسطه آامشوره از اعضای منتخبه وکالی شما ملت دایر و همه اجر

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 پیروی سنت سنیه در همه مملکت شاهانه اجر

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»مکررا  یک مجلس به اسم 

لسلطنه کابل انعقاد یافته در همه امورات مملکت داری و پیشنهادات ترقی و اوکالی همه اقوام بدار
خله و خارجه بحث و مذاکره نموده شود و تعالی و تنظیم نظامات و قوانین دولتی و تمام سیاسیات دا

آنچه خیر و بهبود اداره حکومت و فوز و فالح اهالی ملت را باتفاق آراء مالحظه نمایم، متفقا  تنظیم و 
ون اول قرتا باشد که باتباع سنت  ئیم،ت آن عزم بالجزم نماآهللا در اجرا بعد اتفاق آراء متوکال  علی

ل شویم، چنانچه از فحوای اعالنات علیحده ئز و نائنیوی خود ها را فادین اسالم و ترقیات دینی و د
 مستحضر خواهید بود.

در لویه جرگه  شمولیت شما را ،ن حضور واالی ما چون شما را صادق و خیر خواه ملت میدانندآبنابر
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

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

 ید.ئشما را وزارت داخلیه تادیه نموده مع الخیر در مساکن خود عودت مینما

 محل دستخط انجم نقط همایونی

 

اطراف و جوانب  عزۀبعد از انتشار و ارسال اعالن و فرمان فوق عموم سادات، مشایخ، وکال و ا
ز اتخاذ وجه کرایه و سفر خرچ شان بهیه افغانیه بانتظارات خوب و اصول نهایت مرغوب بعد ا ۀخط

تشرف و دستبوسی ذات  از نزد حکام محلی خویش رهسپار منزل مقصود گردیده بیک جهان شوق
الحرام در شهر شهیر  ماه ذیحجة ۸مدعوین محترم بتاریخ  تا اینکه عموم ،شاهانه را بدل میپرورانیدند

 از طرف دولت بعمل آمد. کابل اجتماع ورزیده سر رشته مخارج و مصارف شان عجالتا  

 گزارشات عید سعید اضحی بدارالسلطنه کابل

چنانچه گفتیم دو روز پیشتر از عید اضحیه جمهور علما و فضال، مشایخ، سادات و وکال و اعزه تمام 
والیات و حکومتی های اعلی و ایالت کابل حسب فرامین اعلیحضرت محی ملت افغان بدار السلطنه 

بهم رسانیده بتوسط جناب فخامت مآب آقای محمد یعقوب خان شاغاسی افغانستان شرف حضور 
حضور بمهمانی قابل تقدیر اعلیحضرت غازی پذیرفته شده، بروز عید عالوه برین حضرات موقر، 
افراد ملکی و نظامی کابل و اشخاص شهری و شش کروهی مقارن بساعت هفت ونیم آغاز اجتماع را 
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ود مسعود فرمانفرمای معظم افغانیان اعلیحضرت امیر امان هللا خان نه بجامع عید گاه نهاده بتقریب ور
تنها جامع بزرگ عید گاه، بلکه اطراف و جوانب مسجد باندازه از حضرات نمازگزاران امتال ]پ ر 
بودن[ داشت که در حین ادای دوگانه بنام خالق یگانه اکثری از اشخاص صفوف مؤخر بنابر قلت مقام 

زدیاد انام ]مخلوق، مردم[ بر پشت نفری صفوف مقدم سجده مینمودند و هیئت و تکثر نفوس و ا
مجموعی نمازگزاران که عموما  از کثرت ازدحام شانه و کتفین همدیگر را میفشردند مانند بحر مواج 
و دریای زخار]لبریز[ نمایش داده، ماقبل و مابعد نماز آواز های تکبیر و صدا های تهلیل ]هلهله[ شان 

بیان مالء اعلی را غذای روحانی بهمرسانیده، شیاطین اِنسی و خناسهای ِجنی را بکمال ِجّدت  کر و
وِحّدت تهدید و تخویف نموده ضمنا  انتظار ورود ملکوکانه و ادای صلوة اضحیه را بمعیت ذات 

 شاهانه بدل میپرورانیدند.

بمعیت وزراء و وکال، اعیان و ( گذشته بود که ۹موکب شهریار محبوب القلوب چند دقیقه از ساعت )
مشاهیر افغانی بترتیبات نهایت خوب و وضعیت از حد مرغوب روشنی بخش دیده منتظرین و مسرت 
افزای قلب ناظرین گشته مراسم تعظیم و تکریم این جهاندار فخیم مخصوصا  از طرف چند فرقه 

ان مملو بود، بعمل آمده عموم عساکر ظفرماّثر دار السلطنه که کامال  حصه یمانی صحن عیدگاه ازوش
حضار نیز تعظیما  و احتراما  به پیشگاه این پادشاه دیانت اکتناه خویش بپا ایستاده آواز های السالم 

 علیکم و دیگر کلمات دعائیه را به ثریّا رسانیدند. 

ه بعد ازینکه حضور موفورالسرور شاهانه بصف قرب محراب اخذ موقع نمودند، عموم اهالی به تسوی
صفوف پرداختند. چون هوا گرمی داشت و از ازدحام انام را از آن بیشتر مسجد جامع هم متحمل شده 
نمیتوانست، باز مانند جمعه و اعیاد باستان م حی ملت افغان بالذات بار گران امامت را که در حقیقت 

عد از تکبیر احیای سنت سنیۀ خیرالریه و تعقیب طریقه مرضیۀ خلفای راشده است، بدوش گرفته ب
تحریمه بادای تکبیرات زوائد پرداخته پس از اختتام سوره فاتحه در رکعت اولی سوره )الکافرون( و 
در رکعت ثانیه سوره اخالص را قرائت کنان به ترتیب و ترتیل نهایت خوب از نماز عید فراغت یافته 

را بکمال فصاحت و جهته ادای خطبه ماثوره اضحیه بروی منبر سنگی صحن مسجد برآمده خطبه 
عربیه بلسان فارسی ایراد فرمودند که ]مایه فخر و مباهات[بالغت بعد ادای محمدت ]ستایش[ و منقیت 

 مطالب عمده آنرا تا جائیکه بما ازدحام و کثرت انام وضیق مقام اجازه داده است، ذیال  قلمبند مینمائیم:

 

 خطبه اولی پادشاه دیانت اکتناه افغان

 نبروز عید قربا

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 

 طعلیه و علی اله و اصحابه اجمعین 

 ن من! عزیزان من! نورچشمان من!برادرا -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 
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نیز ما را بشرف شفاعت )محمدی( افتخار بخشیده  سید المرسلین قائم و دائم داشته باشد، بروز آخرت
 در زمره مسلمانهای نیکوکار مبعوث دارد.

امروز برای عالم اسالم یکروزی است بسیار مقدس که از برکت آن تمام گناهان و خطاهای را که 
بدان مرتکب شده باشیم در حج بیت هللا شریف بخشیده و معاف میگردد. بندگانی که خطا میکنند، یا 
گنهگار میشوند، عموما  امید و انتظار مغفرت پروردگار را دارند. ذات خداوندی نیز از ل طف و 
مرحمت خویش بمحضی که بنده عاصی او بصدق دل بدامن خانه کعبه اش چنگ بزند، در همین روز 
اقدس تمام گناهان ویرا معاف و می بخشد. چقدر نیک بخت و سعادتمند است آن مسلمانانیکه درین 

وز بزیارت و لقای خانه خداوندی پذیرفته شده تمام گناهان شان معاف میشود، ازین سبب بلند ترین و ر
 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 
اسالم مینماید و آن اینست که در ضمن ادای حج و زیارت آن خانه  دیگری را برای اتحاد و اتفاق عالم

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

 بمسرت عالم اسالم مسرور و بغم و اندوه شان غمگین میشویم.  استماع میورزیم،

اگر ما و شما بهمان نیت و مقصدیکه خداوند ما را امر و هدایت نموده بخانه کعبه مشرف شویم و آن 
شکایت و بیدادیهای را که برادران اسالمی ما از دست اذیت ظالمان و بیگانه های دین خویش دارند 

حقیقتا  مطلع و خبر دار شویم، گاهی عالم اسالم باینحال فالکت و مذلت امروزه شنیده از حال همدیگر 
 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.

گاه باشید که درینوقت حصه مهم عالم اسالم بیدار شده، مابقی آن نیز ای دشمنان اسالم بدانید و آ
عنقریب بیدار شدنی است و بپاداش این خواری و زبونی که از دست شما بعالم اسالم رسیده، شما را 
هم بپاداش اعمال تان خواهند رسانید. اگرچه شما در موقع غفلت و نادانی و بی اتفاقی عالم اسالم 

را، الکن واسطه و ذریعه این پستی و تنزل و خرابی تماما  از دست خود ماست که  خوب خوردید ما
 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!

ت عالم اسالم که پامال و اِلې دشمنان بر ما غلبه کرده نمیتوانستند زیرا که نظر به نفوس آن قطعا
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. 

و پیرو پیغمبر و قرآن بوده  کار از اتحاد و اتفاق، دیانت و اسالمیت اگر مسلمانان حقیقتا  مسلمان 
 بگیرند، ضرور بمقاصد خود کامیاب و در همه جا مظفر و منصور میباشند. 
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عجب است که خداوند دشمنان مارا مظفر میسازد و دوستان خود را که بآنها وعده ظفر و منصوریت 
 را نموده، مظفر نمیسازد. 

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

« 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 

یدانیم، پس از برای خدا و رسول اتفاق کنید! و جاده نفاق را مپوئید باعث نجات و رستگاری خود م
]پوئیدن به معنی با شتاب به هرسو رفتن[، همه برادران مسلمان خود را مثل برادر عینی و خون 

 شریک خود پندارید. 

در حقیقت چیزیکه اتفاق حقیقی را در میان یک مملکت اسالمی بوجود می آورد، خدا شناختن و 
ی اوامر و هدایات خدا و رسول را نمودن است. وقتیکه یک مسلمان خدای خود را خوب بشناسد پیرو

و به مسلمانی خود بدرستی پابند باشد، گاهی نخواهد شد که نفاق بکند یا حسد و کینه اختیار ورزد و یا 
و خواری خجالت و شرمسار گردد. چرا هر چیزیکه برای او پیش میشود، وی عقیده دارد که این ذلت 

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. 

و  باید با برادران نادار و ناتوان خویش معاونت کنیم و با کسانیکه مریض و بیچاره باشند، امداد نمائیم
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 

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

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 
( ۷۰عرض میکنم برای هر مسلمانیکه )از احکام مذهبی خود خوبتر معلومات دارید، باز هم اینقدر 

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 

 میشود.است اگر اندکی ازآن بیان نمایم برای شما تکلیف 

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 

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

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

 

 

 

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

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 

ترین جنت ها باشند و دولت علیه ترکیه، دولت ایران و اعراب و برادر شان بوده و در آخرت به به
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!

و مرحمت داشته باشی و بهمان اله العالمینا  هرچیزیکه میکنی خودت میکنی، باالی ما نظر لطف 
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 

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

 بالعدل و االحسان...)اآلیه(

 وهلل الحمد. طهللا اکبر طال اله االهللا و هللا اکبر طهللا اکبر هللا اکبر
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طبه ذات شاهانه بر منبر ایستاده، اندکی بطرف قبله میالن کنان ادعیه ذیل را درحالیکه بعد از اختتام خ
دستهای نیازش را بدرگاه خالق بی نیاز برای نیاز برافراشته بود، قرائت نمودند: خدایا هر ترقی و 
بختیاری را که تو میدانی نصیب عالم اسالم علی الخصوص افغانستان بگردانی! الهی مظفریت و 
نیکنامی دارین را از تو میخواهیم! خدایا قوم مسلمانرا از مذلت و مظلومیت نجات دهی! و آن 
بهبودیهای را که تو میدانی و بهترین خیر خواهان ما توئی برای ما اعطا کن! اله  العالمینا، مرا توفیق 

 شد! اللهم ربنا....الخارزانی نما تا اینطور خدمتها از دست من سر بزند که خیر دین و دنیاء ملت من با

 

 ش۱۳۰۳لویه جرگه  گزارشات حفلۀ شریفۀ

بعد ازینکه نماز عید اضحی به ترتیب و تفصیلی که مرقوم گشت اختتام یافت، عموم سادات، مشایخ، 
علما، فضال، اعزه، خوانین، وکالء، وزراء، روساء، معین ها و دیگر اشخاص کشوری و قشونی که 

شمولیت شانرا در حفله مبارکه سالمخانه اجازه داده بود، بیک صورت  اطالع نامهای دائره شاغاسی
قابل دید اعزام یافته، بعد ازینکه وزراء و وکالء، معین های وزارت، اراکین و امرا و ضابطون 

( و مدیر ۳( و )۲( و )۱نظامی بجانب یمین و خاندان شاهی و علمای اعالم تمیز صاحب رتب نمبر )
طرف یسار مدعوین موصوفه لویه جرگه بمقابل تخت عالی بخت حسب المراتب ها و مامورین ملکی ب

اخذ موقع نمودند، رئیس صاحب عمومی شورای دولت اطالع ورود مسعود ذات جهانبانی را داده 
حضرت عالی محمد یعقوب خان شاغاسی قومانده )والړ( را بعموم حضار داده  ذات شاهانه بزیر علم 

نجال افزای انظار ناظرین و فرحت بخشای قلوب مشتاقین گشته حاضرین که مبارک )بنویه( دوباره ا
بوضعیت نهایت مؤدبانه قیام رسم تعظیم و سالم را ادا نموده یکبار دیگر غلغله ادعیه شان را بعیوق 

 رسانیدند. ذات م حی ملت افغان بعد از امر جلوس بحضار بپا ایستاده نطق ذیل را ایراد فرمودند.

 

 ضرت غازی افغان بتقریب افتتاح لویه جرگهنطق اعلیح

 بعد از نماز عید قربان در سالم خانه

 

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

 شما عید باشد. 

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

تشریف آوری شما مهمانهای عزیزم که درینجا حضور دارید، چیزی عرض میخواهم در موضع 
 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، 
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دمت دین و خدمت وطن و حفظ ناموس و شرف افغانستان، دیگر مقصد و آرزوی چون غیر از خ
نداشتیم، بهمه خیاالت و مقاصد خویش کامیاب و بهر کاریکه اقدام ورزیدیم بکمال درستی او را انجام 
داده ایم )هلل الحمد( که تا این زمان ما ملت افغان در تمام مطالب و مقاصد خود مان بخوبی تمام فائز 

 ه درین عرصه پنج سال کامیابانه کار کردیم.بود

 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 

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

و  را تا یک درجه علیا برسانم. الحمد هلل که از مراحم ایزدی به آرزو های که نسبت بترقیات ملت
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! 

ضال و اعزه ملتم استفاده لهذا درین دوره تازه خواستم تا از اتفاق آراء و افکار شما وکالء، علماء و ف
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 
تخبه مجلس عمومی شورای دولت از عادات و اطوار و افکار و اجراآت و ضروریات و اعضای من

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 

ما نداریم. چنانچه یک تولی مشر نسبت به کندکمشر معلومات زیاد به تولی خود دارد و  دارید،
 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 
ملت و ترقی مملکت تان بهم میرسد محضا  برای خدا بگوئید و بغیر از اظهار بفکر شما برای بهبودی 

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 

ومی را مد نظر گرفته آنچه بفکر تان برسد، حقانه بگوئید، زیرا که اگر قوم ما به آسایش آسایش عم
بلی! اگر خدا « چه خانې په یارانې»باشد خود ما نیز آسوده حالیم، چنانچه افغانان در َمثل میگویند! 

م. بنابرین ناخواسته قوم ما غریب، بیکار، بی علم، پریشان و ناتوان باشد ضرور ما هم پریشان هستی
 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 
ستم که نظر گرفته هیچگاه بدون صالح و مشوره کاریرا ننموده ام و شما را هم محض بدین مقصد خوا

 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، تماما  برای منافع و رفاهیت 
عموم سکنه افغانستان است، الکن بعضی از اشخاص که تا حال فکر شان چندان بلند نشده نتایج و 
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مره این افکار و خیاالت ما و شما را بخوبی احساس و درک کرده نمیتوانند، بازهم ما خود داری ث
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.

د، اما بهر طوریکه ممکن باشد او را دوا میخورانند. یک پسر خورد بلی! یک مریض دوا نمیخور
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. 

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

س تکلیفی زنده نمودن حسیات آنها کوشش ورزند. اگر چه فی الحال برایش در انجام این خدمت مقد
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 
به امر خداوند امروز پادشاه شما  را که شما الزم میدانید، بیان کنید تا من عاجز خدمتگار شما که

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 
 قادر است که ملت ما را بهترین و کامیاب ترین ملل روی دنیا بگرداند.  ام. خدای ما

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 

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

 

 عریضه جوابیه دعائیه هیئت لویه جرگه بحضور شاهانه

 ای سپهر معدلت ای مفخر اهل زمان
 نرا شده داراالمانآستانت هر مسلما

 
 صفحه دوران ندارد گوهر دیگر بکف
 غیر ذاتت رایج شرع پیمبر این زمان

 
 شاهان ټول لکه ستوري ته یې لمر یې

 چه تابع د شریعت د پیغمبر یې
 ته د ټولو د سر تاج د ټولو سریې
 شه سواد د ک ل دنیا د بحرو بر یې
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حضرت حق سبحانه تعالی ما و شما را اصال   ولینعمتا! اوال  شکرانه این نعمت بزرگ عظما را که
بدین مبین حضرت سید المرسلین مشرف و ممتاز ساخته بهیچ زبان ادا و بجا نمیتوانیم. ثانیا  نعمت 
شرفیابی حضور مبارک پدر غمخوار مهربان خود را که امروز برای ما فدویان حاصل شده از 

اضحی را بکمال ع جز و نیاز بحضور شاهانه  عطایای خداوندی میشماریم. ثالثا  تبریک عید سعید
تقدیم نموده و از خداوند تبارک تعالی همچنان عید های بسیار پ ر مسرت بحیات آن اولواالمر شریعت 
پرور خود ها و دوام دولت با شوکت افغانستان التجا میکنم. حقیقتا  برای مایان امروز دو عید است، 

حی. رابعا  عرض اینست که تا این زمان هرچه در عصر اول شرفیابی حضورـ دوم عید سعید اض
فرخنده حصر امانیه برای ملت افغانستان و رعیت صادق شهریارغازی موافق شریعت غ را تنظیم 
گردیده همه آنرا به نظر تحسین و تمجید دیده از حضور شاهانه مشکور و ممنون میباشیم و امید واریم 

حترم ما برای بهبودی و آرامی رعایای صادقانه شاهانه شان و که بعد ازین هم اعلیحضرت پادشاه م  
لک و ملت عزیز خویش سعی و کوشش خواهند نمود.  ترقی دین و دولت، م 

زئیات حاالت تان بمثل شما واقف نیستم )نعوذ باهلل( از  چون اعلیحضرت غازی فرمودند که پوره از ج 
اخته بلکه از حین شهزادگی شان نگران و احوال ما آن غمخوار مهربان ما خود را پوره واقف س

واقف حال ما بودند، لهذا اوامریکه برای منفعت و آرامی ما ملت بهر گوشه و کنار برای ما رسیده 
گویا بر زخم ما مرحم گذاشته و مداوا کرده اند و پوره اصالحات حسب الخواهش ما گردیده چون 

مقرر داشته و ما دست بیعت بشما داده ایم آنچه به حضرت خالق این وجود مسعود را اولو االمر بر ما 
پسندید، همه آن منظور است. این همه از شیوه نهایت شریعت خواهی و ملت پروریست که ما فدائیان 
صادق خود را شرفیاب حضور فرموده، مشوره میجویند. آنچه برای دور آینده بفکر ناقص ما برسد، 

مینمائیم، باقی سایه ات کم مبادا از سر ما!. ]پایان جوابیه  صادقانه عرضداشت و تقدیم حضور شاهانه
 دعائیه[ 

 

 ]خطاب به حضار[ :ـ اعلیحضرت غازي

زیاده تر شما را تکلیف نمیدهم و نه امروز میتوانم که با همه تان احوال پرسی و عید مبارکی نمایم 
پس فردا عموم شما را بترتیب زیرا الحمد هلل بسیار هستید و از خداوند شما را بسیار تر میخواهم. 

والیات و حکومتی ها شخصا  شخصا  میخواهم که مالقات و معانقه و مصافحه کنم، بعد ازآن بیک 
تاریخ متبرک چیزیکه مقصد است، شروع خواهد شد. دعا میکنم کسانیکه برای عالم اسالم خدمت 

و غضب خود گرفتار کنی و بدست  میکنند، آنها را برفاهیت داشته باشی! الهی دشمنان اسالم را بقهر
خود ما دشمنان و اعدای دین ما را هالک بگردانی و از خدای خود این طور رجا دارم که این قسم 

 کار از دست من سر بزند که درآن خیر و خوبی تمام عالم اسالم خصوصا  از افغانستان باشد.

 

 ورود لویه جرگه در صفیه پغمان

( شرف اختتام را پذیرفته ذات جهانبانی عازم ۱۱:۳۰ن بساعت )خطابه غرای فوق همایونی مقار
پغمان گشته برای مهمانان کرام لویه جرگه بتوسط شاغاسی صاحب حضوری عالوه بر هدایت ذات 

ه شان مهمایونی هدایت رفت که الیوم نیز بترتیبی که سابق برین در اصول بودوباش و صرفیات اطع
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( سرطان است عزیمت ۲۲برده سر از فردا که روز دوشنبه )در خود کابل بسر  ،بعمل آمده بود
دای آنروز مدعوین کرام لویه جرگه فرقه فرقه و طایفه طایفه با یک رفرمای پغمان شوند، چنانچه بف

عالم مسرت و یک جهان فرحت جاده پیمای صوب مقصد گردیده بجاهای مزین و کوتیهای نهایت 
ن در مقابل هر کوتی لوحه را که ازآ و تعین گردیده اعلی که پیش از تشریف آوری شان تخصیص

محل نشمین و بودوباش هر جمعیت و اسامی مهماندار های شان معلوم و مفهوم و مقام وکالء هر 
سمت تمیز میگردید، نصب شده بود تا هر کدام از مدعوین محترم بی آنکه یک تفحص را به کار 

ن مقامات آرجعت کنان اخذ مقام نمودند. عالوه بر یشهم به مقامات معینه خوب علی حسب مرات ،برند
برای مالزمان آنها نیز علیحده در قرب هر کوتی بعضی را  ،که برای مدعوین متخصص گردیده بود

نیز  ،خیمه و برخی را به بیت الخدمای آن جایداده جهت اسپها و اشتر های شان که با خود آورده بودند
 ر داری تعین گردیده بود.انتظامات الزمه جو و کاه و تیما

 

 ترتیبات مهمانی لویه جرگه

چون نظر مرحمت اثر اعلیحضرت مان برین نکته بود که برای احدی از مدعوین و مالزمین تکلیفی 
دار خانها، آبدار خانها، کارخانهای ید نشود و از هیچ طرف پریشانی بدوشان الحق نگردد، چایعا

را در قرب محل نشیمن هر کدام از ]نوشیدنی[ اکل و شراب طباخی، میوه دار ها و دیگر لوازمات 
آنها تخصیص و تعین فرموده ازین رو از آغاز جرگه تا اتمام آن برای احدی از مدعوین و مالزمین و 
تبعه آنها تکلیف و زحمتی از هیچ رهگذر رونداده است، هر چیزیرا که این مهمانان عزیز خواهش 

لفور بامر شان مالزمین سرکاری که محض جهت خدمتگاری این الی عکرده و فرمایش میدادند، 
ذوات معظم استخدام شده بودند، اجرا میکردند. حتی برای تادیه نماز مصلی های رنگین را جهت آنها 
تهیه نموده در اوقات صلوه  بمقامات مخصوصه آن او را فراشها میگسترانیدند و برای احوال پرسی 

داکتر ها و مریض خانه ها که از هر گونه دوا  ،ض و شکایت میداشتندو مداوات اشخاصیکه کمتر مر
و  ]رختشوی[رزترتیب و تنظیم شده برای غسل اثواب  گا ،های طبی و داکتری در آن موجود بود
]اصال  به معنی کسیکه از وجود خون میکشد ، ولی در سابق برای اصالح موی سر و ریش حجام 

و برای تفریح خصوصی آنها نوازنده ها و ی را نیز انجام میدادند[ همین ها  درعین زمان کار سلمان
ن جهت اشخاصیکه خواهش رفتن را به آمطربین مخصوص مقرر و معین گردیده بود. عالوه بر

از طرف حکومت علی حسب المراتب تکت های مجک لیترن مفت و  ،تماشاگاه سینما مینمودند
ن نمایش یک عده بزرگ این مدعوین محترم که کمتر آررایگان نیز اعطا میشد. چنانچه در هر شب د

احضار یافته ساعت تیری و صرف اوقات به تفریح مینمودند. برای آن  ،از هزار تن بنظر نمی آمدند
با اینکه ذات همایونی امثال این اعمال را  ،ذوات محترم که بعمل سگریت، چلم و تماکو مبتال بودند

تعظیم مهمانان و تعمیل بمضمون )اکرموالضیف و لو کان کافرا ( محض  ،بنظر نفرت و اکراه مینگرد
لوازمات عملیه شانرا تهیه نموده بود. در هر وقت صرف طعام برای این ضیوف ذوی االحترام 

دامهای از حد افزون بر طبق خواهشات شان بهمراه فرنی و آطعامهای گوناگون و مطبوخات و 
ن نان آکوالت و مشروبات بارده آماده و مهیا بود. اضافه برماغوت، ترشی، مربا و دیگر لوازمات ما

مکلف، میوه های تازه و شرینیهای هر رقم، چای، کلچه، پنیر و ... نیز انتظار اوامر این مهمانان 
 عزیز را میکشیدند.
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 مالقات خصوصی لویه جرگه بحضور شاهانه

ی پغمان گردیدند، از باعث ماندگی بروز اول که هیئت محترمه لویه جرگه تشریف فرمای دره با صفا
و تکلیف راه برای شان تا دو روز اجازه سیر و تفریح و رفع کسالت داده شده، چنانچه هر کدام از 
آنها جوق جوق بیک وضعیت خیلی دلکش بکمال گرمجوشی به هر طرف و کنار گشت و گذار 

ذاکرات دوستانه بوده عموما  نموده، برخی با دوستان و دیگر همقطاران خویش مصروف مکالمات و م
در زمزمه خوانی صفات عجیب و خصال غریب اولواالمر غازی خویش صرف اوقات همی نمودند 

سرطان قرار امر  ۲۵و شب را با یک جهان شوق و ذوق گذرانیده، علی الصباح روز پنجشنبه 
حضرت غازی ملوکانه بذریعه اطالع نامهای رسمی دائره شاغاسی شاهانه بمالقات خصوصی اعلی

عزافتخار نایل شدند. چنانچه عموم این مدعوین محترم باعتبار تقسیم نائب الحکومگیها و حکومتی 
های اعلی مخصوصا  و علیحده بسواری موتر ها بشرف لقای فرحت انتمای ذات همایونی در باال باغ 

را تعمیر که محل سکونت و جای بودوباش شخصی اعلیحضرت بوده از وجه عین المال خویش  آن
کرده اند، میباشد، مشرف شده در میدان وسیع که از هر طرف آب جاری و صدای مرغان خوش 
الحان طاری بوده، شر شر درختهای آن که از رشحه آبش یک روح تازه در قالب هر شخص پیدا 
میشد و برای مدعوین محترم قبال  چوکی و میز گذاشته شده بود و حضور موفورالسرور میزبان 

ان اعلیحضرت امیر امان هللا خان مانند یک شمس خاوری درآن میان بر کرسی عالی نشسته، مهرب
انتظار ورود مهمانان عزیز خود را داشته بمجردیکه انظار سراپا انتظار این علماء، مشایخ، سادات و 

ی ذات لی االن از دل و جان شوق مصافحه و معانقه، بغل کشی و شرفیابوکالی کبار که از روز عید اِ 
همایونی را بدل میپرورانیدند، بلقای فرحت انتمای اعلیحضرت محبوب القلوب شان بر میخورد 
اوضاع عجیب مودبانه و حاالت غریب محبت کارانه بر آنها مستولی گشته بمقابل مراحم و الطاف و 

رفتار اعطاف ملوکانه نسبت بدوشان تماما  در یک عالم استعجاب و حیرت رفته اوضاع و اطوار و 
 این پادشاه دیندار را با اعمال و افعال دیگر سالطین مقایسه و مقابله کنان هر کدام بزبان حال میگفتند:

بینیم به بیداریست یا رب یا بخواب. اعلیحضرت غازی با هر تنی از اوشان نوازشات خیلی  که مینای
ا هر شخص را در آغوش محبت کارانه و وضعیت های مهمان نوازانه را مبذول فرموده، تنها تنه

شان بدست بوسی اعلیحضرت  ههم نکهآمحبت خود فشار داده از سر و روی شان بوسه گرفته بعد از
کامیاب و مظفر میگشتند، حسب االمر همایونی بر چوکیها موضوعه تماما  اخذ موقع نموده، ذات 

لیق که کسی این جهانبانی بیک وضعیت شفقت و محبت کارنه مانند یک رفیق شفیق و یک دوست خ
خیال را هم بدل نمی پرورانید که این پادشاه است، با اوشان مصاحبه و مکالمات دوستانه را انجام 

 میدادند.

]مقصد بعد از اینکه با همه شان مالقات و با هر فرد شان احوال پرسی و برخی از کلمات سطحی 
یده پس از اختتام ماکوالت و را ایراد مینمودند بصرف چای و شیرینی اشغال ورزمعمولی است[ 

مشروبات ذات همایونی با هر جمعیت میفرمودند که امروز مالقات قومی همراه شما کردم سر از 
روز شنبه شروع حفله مبارکه لویه جرگه را خواهم نمود، بعد از استماع کلمات جوهر آیات 

ه تذکر صفات و اعلیحضرت همه مهمانان با یک دل پر از فرحت و بیک وضعیت خیلی مسرت ب
خصال و نوازشات و مراحم همایونی پرداخته نطق های فصیح و بلیغی را نسبت بمساعی جمیله 

را که ]مقصد نوشته ها است[ حی ید داشته اکثری از آنها لواو افکار ترقی خواهانه شاهانه ایرا ملوکانه
کدام شان در جواب خویش ت میکردند و هر ئبحضور همایونی قرا ،قبال  ترتیب و تحریر نموده بودند
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ن ی ناخواسته عزیمت فرمای مسکن و بأمسخنان شیرین و کلمات از حد متین شنیده بالخره با دلها
 خود ها میگردیدند. 

های اعلی که  ب الحکومگی و حکومتیئاین مالقات ذات شاهانه مخصوصا  با جمیع نمایندگان هر نا
ت هر یئبهمین طوریکه مذکور گشت با ه ،آنجا بوده ء و اعزعبارت از علماء، مشایخ، سادات، وکال

والیت، ایالت و حکومت مساویانه بذل مراحم و مکارم شاهانه شانرا فرموده بعد از صرف چای و 
اعطای شیرینی که در کاغذ های رنگین ملفوف میبود، مرخص میفرمودند. تا اینکه این مجلس عالیه 

یه های درخشان صمانان محترم با چهره های فرحان و نابساعت پنج اختتام یافته باز هر کدام از مه
در باغ عمومی که حقیقتا  تعریفش از قوه قلم بیرون است، رفته در هر گوشه و کنار با دوستان و 
عزیزان خویش مصاحبه های محبانه، راز و نیاز های مشفقانه نموده سر گرم حکایه رانی مهربانیهای 

 ود ها بودند. این میزبان مهربان مهمان نواز خ

ض و ی، عرا]بیانیه ها[ ت و منطوقاتآاگرچه قلبا  این راقم الحروف خواهشمند است که تمام اجرا
ت ئگزارشات لویه جرگه را که درین روز فیروز بترتیب فوق بحضور همایونی معروض و قرا

رفتار و  یگان یگان درج نماید اما چون تمام آنها مشتمل بر تذکر اوصاف، اخالق، ،گردیده است
ی و مساعی حاضره ئوارکردار ذات شاهانه و ذکر ارتفاع مظالم و خرابی های ازمنه سابقه بوده کار

ماما  بنظر استحسان نگریسته از تشکیل لویه جرگه و شمولیت خود ها بدان عظمی اظهار تملوکانه را 
نمایند، بود، لذا اندراج آنرا شکران و امتنان نموده جمعا  متعهد شده اند که حقانه اظهار آرای شانرا می

زیرا از انتقال آن بجز از اینکه در حجم کتاب بیفزایم و از اوقات قیمت دار  ،پنداشتم تماما  مناسب نمی
د نخواهم کرد. اما باید بدین لطافت و نزاکت توجهات عالیات یده را عائناظرین خویش بکاهیم، دیگر فا

مالقات همایونی با این ذوات گرامی بدین ترتیبات که  ناظرین کرام را معطوف داریم که مقصد از
ز از اینکه آنها را از  شمه از آنرا مرقوم داشتیم، باعتبار والیات و ایالت و حکومتی های اعلی بج 

، ]آگاه سازند[ ، شفقت و مرحمتی که با عموم ملت افغانستان بدل و جان دارند، بدانانندراوضاع و اطوا
ن سالطین و آا را بزبان حال و لسان قال مستحضر و حالی نمودند که من ازدیگر چیزی نبود و آنه

زیبا  با آنها  لفاظ زشت و ناه ازمامداران نمیباشم که بطرف ملت و رعیت خویش بنظر تحقیر نگاه و ب
مخاطبه کنم و یا از مصاحبه و مجالسه و رد و بدل هر نوع مذاکرات با آنها محض و تحفظ )رعب و 

های افغانستان  یئن خادمان اسالمیان و فداآبلکی من از !ورزم، نیتجنب ] اجتناب[ هی داب( پادشا
، ]جهد[ میباشم که در راه ترقی، تعالی، رفاه و بهبودی سکنه مملکت افغان از هیچ نوع مجهودات

مساعیات و تشبثات خویش خود داری نمیکنم و عموم ملت خود را مانند پدر، برادر، فرزند و قرة 
خویش نگاشته، مانند یک عاشق شیدا مال، جان، عیش و عشرت و هستی خودم را ]نورچشم[ ن العی

د که م، مینمایم و به آنها خوبتر فهمانیفدای ترقیات ملتم که آنها را مثل یک معشوق رعنا می انگار
در  بنزدم آن اشخاص مقبول و آن ذوات محبوبند که آزادانه با من بر طبق مقررات شرعیت و انسانیت

و شخصی امروز ]معمولی[ باره تعالیات، رفاه و بهبود ملت، مملکت و دولت مثل مذاکرات سطحی 
هر روزه در محفل لویه جرگه نیز مذاکرات و مباحثات در مواد مبحوثه نموده از من و از وزراء و 

حاضر و ت خداوند خود را آد و در همه مذاکرات و اجراینشو]ترسنده[ مامورین دولت ابدا  مرعوب 
ناظر پنداشته، مفاد ملت و مملکت و منافع دولت خود را به پیش گرفته باصول شرعیت و انسانیت 

 ید.ئگفت و شنید نما
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 ( سرطان در جامع امانیه پغمان۲۶امامت و خطابت همایونی بروز جمعه )

دات و خ مکرم، سایعموم علمای محترم و مشا ،فردای آن که روز جمعه و یکروز مقدس اسالمی بود
روسای معظم همه نقاط الزمه افغانیه و باقی اهالی پغمان و نفری های ملکی و نظامی وباقی نفری در 

 ( آغاز نهاده حصه تحتانی و فوقانی این مسجد عالی باین۱۱:۳۰جامع امانیه آمد آمد شانرا از ساعت )
ب و اطراف و که در عق از نفری مملو گردیده حتی در میدان وسیعی ،طول و عرضی که دارد

 جوانب مسجد میباشد نیز از اشخاص نماز گذاران پ ر گردیده بود و منتظر ادای صلوة جمعه بودند. 

مان آن مخصوصا  جامع امانیه پغمان بیشتر أدر ضمن این بناهای مینونشان و قصر های فرحت تو
خالق ارض وسماء قابل تقدیر و خاصتا  مستحق تعریف و توصیف است. اگرما این مسجد صفا و معبد 

خود را در میان این قصوره عمارات مانند مهتاب در میان  ستاره های درخشان و یا مثل آفتاب تابان 
یم، همانا که نظر بحسیات اسالمیت کارانه خویش چندان مبالغه نکرده ایم، هکذا ئدر عالم امکان نما

یم که ئاین جمعه مبارکه را بگو اگر از روز های تاریخی و یادگار های شوکت انتمای او روز فیروز
ن بکمال طالقت و سالمت ایفا ظیفه خطابت را درآدر موقع لویه جرگه ذات ملوکانه بار امامت و و

فرموده اند، همانا که اظهار حقیقت را نموده ایم و از حکایه آن برای ملت دور دست خویش بشارتی 
و  خ کرامیعرفان پسند مان بحضور تمام مشاحی ملت افغان شهنشاه غازی راتحفه کرده ایم که ذات م  

ه ذوی االحترام تمام خطه علیه افغانستان خطبه غرای را مخاطبه علمای عظام، وکال و سادات و اغز
ن مبین و آشکار خواهد شد که ون آن در ذیل قلمبند میگردد و ازآنموده اند که مضمون هدایت مشح

ری و ترقی تشویق به پرواز میدهند و اهل ایمانرا طیاره افکار اسالمیان را در فضای شریعت پرو
 بترغیب جدیت و فعالیت یک حیات با شرف تازه می بخشند.

 خطبه اولی

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

 

 اما بعد:ـ ای برادران وعزیزانم!

که پیغمبر آخر زمان و  اشکر گذاریم که ما را در دین اسالم حیات داشته و باز پیغمبر مرا 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
)احمدیه( نمودیم، در آخرت به بهترین جنت ها خواهیم بود، چرا جنت از مسلمانان است،  شریعت

 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 
در آخرت و دنیا با عزت با شرف خواهیم بود.  ض شمرده میشود، بجا بیاریمیاول ترین و اهمترین فرا

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

 روز محشر که جان گداز بود
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 اولین پرسش از نماز بود
در نماز خود سست نباشید. امید میکنم که در تمام احکام خداوندی و ایجابات شریعت  ،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

نماز خود پابندی نداشته باشد و یا بترتیب نخوانده امید میکنم که از دربار خالق خود اگر کسی تا حال ب
 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
بر گناهان ما قلم عفو کشیده میشود و در آینده تا بتوانید در پابندی نماز خویش زیاده تر  ،خداوند باشیم

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

 باید بیش از بیش در تحصیل آن بکوشید. ،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

خاصیکه نسبت به ما و شما عالم و صاحب کمال و عزت و اجالل هستند بر ما فخر ها ن اشازآ
 میکنند. 

حقیقتا  برای شان نظر بدین ایجابات محیرالعقول که به آسمان و زیر بحر میروند و مسافت بسیار بعید 
غیره  طی میکنند ماشینها، توپها، تفنگها، صنعتها، حرفتها و]باسرعت[ زمین را بکمال مسارعت 

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

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

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

 مان مقتدر میدارد. 

نان است باید که در پی تحصیل آن علم است که نسبت بدان پیغمبر ما میفرماید، علم گم کرده مسلما
 بکوشید.  ،یکه باشدئبهر جا

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

 باشیم.  ن محرومآاز

شخصیکه علم ندارد گویا در دین و دنیا ذلیل و خوار خواهد بود. از برای خدا علم بیاموزید تا خدا را 
 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 مائیدکاهلی مین ملت تشکیل دادیم پس جرا

عناد و خصومتی را که دشمن های شما در دلهای تان می اندازد که در مکاتب شما علم دنیا جاریست، 
ید و خوب میدانید که فقط علم دنیا بمدارس ا کامال  غلط است )الحمد هلل( همه شما عاقل و صاحب فهم
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د اسالمیه در آنها بکمال خوبی و درستی ئرویه و عقاخل ا  ئدینیه و مسا ما جریان ندارد بلکه تعلیمات
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
ب خویش جاری داشته ایم که ما در دین و دنیا کار داریم و دشمنهای ما فقط در دنیا و یکجا در مکات

 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
نامی و بدنامی خزیده بر خالف فرموده پرواز و رفتار دارند. بدا بر حال فالکت ما اسالم در ک نج گ م 

خدا و پیغمبر خود که )و اعدولهم ما اسطعتم من قوة و من رباط الخیل...االیه(، دست دشمن های 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 
علوم دینیه را بیشتر خوانده علم دنیا را هم یاد داشته باشیم، تا آن چیزیرا که  ضرور و الزم است که

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  ،آن مقتدر نباشیم اگر خود ما چنین اشیای قاتله را نداشته باشیم و بر ساختن و پیدا نمودن 
های ما برایما توپ اعلی و کارطوس خوب خواهند داد که بواسطه آن  خود شان از دست ما خراب و 
ابتر شوند؟ نی! گاهی بما نمیدهند بلکه خود ما را هدف اسلحه آتشین خود نموده هستی و زندگانی ما 

اوند است باز اگر ما و شما فعالیت و جدیت را بخاک برابر مینمایند. اگر چه حافظ دین اسالم خود خد
]فریب[ را بکار بریم خالی از فایده نیست، با اینهم خدا را شکر میگویم آن عالم اسالم را که همیشه 

)الحمد هلل( فی الحال  ،پرورانیدند کفار خورده بودند و خیال پریشانی و تباهی شانرا همواره بدل می
 خود ها پویانند و دشمن و دوست خود را بخوبی می شناسند.بیدار شده متحدا  بشاهراه ترقی 

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، 

راث خود را واگذار شدند. آن دشمنهای عالم اسالم که همیشه در استراحت و تنبلی گرفتار شده آن می
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
ا هم باید ما و شما بیشتر بکوشیم تا آن عزت و شوکتی را که خداوند بما د پروردگار است، بنبوی خو

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

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

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

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

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

را چرا در مکاتب داخل نمیکنید و در مقابل اینهمه زحمات و دلسوزی حکومت اوالد های خود 
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. ئینماخود خراب م

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

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

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

قطره آخرین خون خود در راه عالم اسالم ]ریختاندن[ اسالم کوشش کنیم و تا ریزانیدن  یدر راه ترق
حاضر باشیم و روی خود را از دشمنان اسالم نگردانیم و سر خود را پیش اعدای مسلمانان خم نکنیم. 

تمام عالم کفر را مسلمان ساخته دین  پیغمبر ما میتوانست که به بسیار سهولت و آسانی بیک اشاره
اما باین لحاظ درین موضوع  .مبین خود را منور و روشن میساخت، چراغ کفر را خاموش میگردانید

از روحانیت، عصمت و عظمت خود کار نگرفت و هر چه کرد بزور شمشیر و سعی و کوشش خود 
ا به امت خویش آموختانده آنها را در ترویج دین اسالم کوشید تا تعلیم جدت و فعالیت و مقاومت ر

 بعیش پرستی و تنبلی تشویق ننمودند. 

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 

م، الکن از لطف خداوندی آرزو داریم که در روز محشر بشفاعت پیغمبر خود از تمام جنت میروی
 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 
سلب نموده اند به فدا کردن سر خود از را که دشمنان از ما  خود را در راه او بریزانیم تا آن چیزهای

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

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

 چنانچه آیه شریفه مبارکه است که )اذاجاء اجلم الخ(

ود ها کامیاب باشیم. ما یم تا در مقاصد دین و دنیوی خئید که کوشش کنیم و سعی نمائای برادران بیا
بغیر اسالم دیگران بکار دنیا  .خود یمسلمانها هم برای آخرت خود کارمیکنیم و هم برای دنیا

هللا تعالی از آخرت بی نصیب شان کرده و هر ترقی و بهبودی که است فقط در دنیا ،مشغولیت داشته 
رده میگویم از برای خدا ای عالم دیده سینه خود را چاک کگربرای 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 
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بعالم اسالم یک بیوه زن شرف و عزت دارد؟ خود را بزور سوته مفتوح میگردانید؟ که امروز نسبت 
)درینموقع قطرات عبرات از چشم نرگس وش شاهانه ترشح نموده گ ل عارضش را آبیاری مینمود( از 

اق و اتحاد را با یکدیگر بدهید که دشمنان تان در پی انهدام و خرابی فبرای خدا و رسول خدا! دست ات
ه پیش خدای خود عرض کنیم، ای خدا! تو دیده بودی آن اسالم ید تا بئشما 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  تاتحاد و اتفاق، فعالیت و شجاعت، هیبت و سطوروحانیت حضرت رسول مقبولت مجددا  باز آن 
نصیب این باز ماندگان بیچاره اسالمی عطا و مرحمت و کرامت فرما، مخصوص قوم افغان را در 

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

 خطبه ثانی

 

 

ً برای قوم افغان ترقیهایبرای عا! ینامله العالا   را که تو میدانی نصیب بگردانی.  لم 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 نبی نیاز  خدایا به دربار تو امیدواریم که کسی از بارگاهت

رو و با عزت بداری، دعا میکنیم  یده شیطان است، ما را در آخرت پیش خودت و آنحضرت سرخدگر

که برادر های تُرکی و دولت ایران، ترکستانیها، هندیها، مسلمانان چینائی و عموم ملت اسالمیه را که 

ا با عزت و با شرف و نیکنام بداری. الهی بحرمت حضرت در دین و دنی ،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 

ئیم و عسکر افغانستان را همیشه مظفر و کامیاب داشته باشی و سرش را خدمت شایان تقدیر ابراز نما
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نی و همیشه نوک برچه  شانرا بنوک چشم دشمنان الله سان بداری. بارک هللا لنا و اپیش دشمن خم نگرد

 .لکم الخ

 الیحه نظمیه مجلس لویه جرگه

مدعوین لویه جرگه از  ین روز جمعه بعد از فراغ نماز و صرف طعام الیحه ذیل برای حضراترهمد

 :ریاست شوراء بتوسط مهمانداران شان جهت تبصره و پیشبینی آنها فرستاده شده است

 .ـ در مجلس لویه جرگه اشخاصیکه برای مجلس لویه جرگه دعوت شده اند، داخل میشوند:۱
 .وانندسرکاتب ها و از صنف عسکری الی کندکمشران شامل مجلس شده میت یـ از مامورین داخلیه ال:۲
 .تنها برای سمع شامل شده میتوانند و حق تکلم را ندارند ،ـ اخبار نویسان که تکت اجازت داشته باشند:۳
 .ـ در مجلس اخذ موقع مطابق ترتیب نقشه میشود:۴

 نظام مباحثه
 ن به اجازه رئیسآم( افتتاح کالم مینماید و بعد ازـ درابتداء هر مجلس به الفاظ )بنام خدا آغاز میکن:۵

 .ت میکندئمنشی مجلس الیحه عنها را قرا
مجلس فردا از طرف رئیس برای اعضای مجلس بذریعه  صانتهای هر مجلس مواد مذاکره خوا ـ در:۶

 .علیحده توضیح میشودورق 
ت شد دو دقیقه سکوت محض بوده بعد هر کس توضیحات میطلبند یا از ئله قرائـ بعد از آنکه مس:۷

توضیحات داده  ،رئیس از طرف همان وزیریکه الیحه اش زیر بحث استطرف ریئس و یا بنابر امر 

ی بهتریرا گفتن بخواهد، بعد از اجازه ریئس أن هر کس اعتراضی داشته باشد و یا رآمیشود. بعد از 

 .ایستاده مدلل بیان میکند و اال سکوت میماند

 ی گرفتنأنظام ر
یاه برای هر فرد اعضای مجلس تقسیم میشود. ـ در ابتدای مجلس دو دو دانه های ُمهره سفید و س:۸

باشند دانه سفید، و اگر  ،له که قرائت شدئکسانیکه طرفدار عین همین مس ،له قرائت شدئحینیکه مس

 ،دانه سیاه را در صندوقهائیکه همدست نفری در مجلس گردش دارند ،بخالفش و یا در نفی باشند

 .له میشودله از روی کثرت آراء فیصئانداخته میشود و مس
ـ مسائلیکه تصویب میشود بنابر کثرت آراء قید و ضبط میشود و در مجلس بقدر لزوم کاتب و اسباب :۹

 .تحریریه موجود میباشد

 قواعد و ضوابط
ـ هیچکس غیر از کسانیکه در فصل اول نشان داده شده شامل مجلس شده نمیتواند. در روز هائیکه :۱۰

 .بذات همایون است مفوضوند، صدارت ذات اشرف اعلیحضرت شامل مجلس میش

 آداب
 .ـ  در مجلس بدون آب چیزی خورده نمیشود:۱۱
 .از طرف دیگران تصویب و تردید نمیشود ،ـ تا کسی بیانات خود را تمام نکرده است:۱۲
 .اگر چه جواب دیگری را بگوید ،ـ هر کس رئیس را مخاطب ساخته کالم میکند:۱۳
لس میشود، دیگر الفاظ رکیک و خارج بحث استعمال نمیشود. طعن و ـ غیر از مذاکراتیکه در مج:۱۴

 .شتم و خنده نامناسب قطعاً ممنوع است. مرتکب چنین افعال از طرف رئیس اخطار و اسکات میشود
 .ـ در اثنائیکه مذاکرات شروع میشود اظهارات مسائل شخصی قطعاً ممنوع است:۱۵
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 کوایف روز نخستین

مبارکه بود، سابقاً بطرف غرب که روز اول لویه جرگه و شروع این حفله ( سرطان ۲۸بروز شنبه )

میان آن چوکیهای مزین به ُسهیل یک بارگاه بزرگ ایستاده شده بود و در ]کوتی ـ عمارت[ ی هکوت

ی بسیار درست گذارده و دورادور آن با سقف بارگاه به گلهای مصنوعی ملون و اقسام تزئینات ترتیبها

استه شده تمام مدعوین لویه جرگه و وزراء، مدیران و مامورین دولتی درین بارگاه عالیه و آرائیشات آر

شرف حضور بهم رسانیده بترتیبات آتی اخذ مواقع نموده انتظار ورود مسعود همایونی را بدل می 

 پرورانیدند. 

د در نقشه مقامیکه برای ذات ستوده صفات شهریار غازی درین بارگاه عالی پایگاه تخصیص شده بو

نشان داده شده است. در چنین موقع در میانی و مرتفعی بود که گزارشات « تخت همایونی»آتیه بعنوان 

 شات شهریاری را علی العموم بخوبی شنیده میتوانستند. یلویه جرگه را کامالً می شنیدند و هم فرما

ً مطابق است بدان الیحه که قب الً برای ُشرکای لویه جرگه نقشه که در صفحه مقابل تسوید شده عینا

 .توزیع شده بود و تماماً بر طبق آن اخذ موقع مینمودند

 

 نقشه مجلس لویه جرگه و اصول اخذ موضع آن
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( رونق افزای این محفل مبارکه گردیده مراسم تعظیم و تکریم ۸تا اینکه ذات جهانبانی پوره بساعت )

ه شد. درینجا معمول است باطراف و جوانب شان از طرف عموم حضار چنانچه الزم است بجا آورد

ذات شاهانه از طرف منصبدار شاهی در اطراف تخت عالی بخت و جوانب آن بارگاه عده از رساله 

شاهی بطور پهره دار و محافظ مقرر شده بود، از همه پیشتر چیزیکه جلب توجه اعلیحضرت را نمود 

بودند، بود،علی الفور او شانرا از بارگاه حکم  همانا همین نفری عسکریکه بچهار اطراف تخت ایستاده

خارج شدن را فرمودند. )درین مسله یک نزاکتیست که توضیح آن برای قارئین لزومی ندارد( بعد از 

 :وقفه دو دقیقه ذات جهانبانی بر پا ایستاده نطق ذیل را ایراد نمودند

 

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

بنام خدای خود این مجلس عالی را آغاز میکنم. پیشتر از همه چیز مکرراً   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 رئا بی کم و کاست آزادانه بگوشود، آنر

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 مساما بخوبی میدانند که بدین جراشخاص فهمیده و دانسته 

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

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

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

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

 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

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

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

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

 همه ما و شما با هم شرکت داریم.

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

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

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

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

 فوراً آنرا بملت و قوم خویش معلومات و اطالعات بدهند.  ،خود مشوره میدهند
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ه و عزخ کرام، فضالی عظام، خوانین، ایبنابرین خواستم که از علمای مکرم، سادات معظم، مشا

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

 بت بدین مقاصد عالیه اخذ نمائیم. نس

( ساله ابتدائی ممالک ۵حانیت ذات رسالت پناهی این دوره )وباز 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جابرانه کار میکردم. 

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

این است که بر طبق شریعت و  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ند{آورده ا
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س صاحب شورای دولت بر پا ایستاده خطابه ذیل را ایراد ئیی رذات همایون]نطق[ بعد از منطوقه 

 .نمودند

 

 نطق رئیس صاحب شورای دولت

 !حضرات محترم و حضار کرام

بهمه شمایان معلوم است که الحمد هلل و المنه دین مبین ما دین اکمل و اتمیست جامع احکامیکه تنها 

ز تامین میکند، چنانچه حضرت واجب الوجود ت دنیویه ما را نیادسعادت اُخرویه ما را نی بلکه سع

ره ئجلت حکمته در کالم معجز نظام خود میفرماید )الیوم اکملُت لکم دینُکم و اتممت علیکم نعمتی( در دا

ره افه ادیاحکام دین حنیفه که موجب سعادت دارین است در امور دینیه و دنیویه امارت یعنی وظ

ً به اولواالمر عا د و مسلمانان نیز درین باب به اطاعت اولواالمر مکلف یمملکت و حکومت شرعا

  .(مهستند. )کما قال هللا تبارک و تعالی: اطعیوا هللا و اطعیو الرسول و اولی االمر منکُ 

از طرف دیگر بموجب امر جلیل فرقانی )و شاورهم فی االمر( مشورت نیز یک امر شرعیست. 

م اجمعین( در زمان خالفت خود شان امور ملت را با ی راشدین )رضوان هللا تعالی علیهحضرات خلفا

اصحاب شورا مذاکره و استشاره میفرمودند، گویا اساس مشوره در اسالم یک قاعده بزرگترین دینی 

بود. پادشاه ذی شان ما اعلیحضرت غازی امیر امان هللا خان که نُخبه آمال ملوکانه شان بتامین خیر و 

روز جلوس همایون شان تا امروز همه مساعی و اقدامات شان  سعادت ملت و مملکت معطوف و از

 باین امر خیر مصروف میباشد. 

بنابرین اساس دینی و بنابر اینکه ذات ملوکانه شان هم حکم دار افغانستان و هم پدر یک عائله یک 

شورت باثر خلفای راشدین در امر حکومت طریق م]به تابعیت از[ وجود قوم نجیب افغان هستند تبعاً 

ی و مشورت شان استفاده شود، مرکز سلطنت خود شان أین مقصد برای اینکه از ررا قبول و ترجیح با

شورای دولت را و تا عالقه داریها در همه والیات و حکومات مجالس مشاوره تاسیس و تشکیل کردند، 

است و علم بواسطه که خط حرکت ما از طرف دین مبین ما تعین شده و رهبر حرکات ما شرع شریف 

تب فقه پیدا کردن و تطبیق دادن خاصه علما است کفقه یک دریای بی پایان است. مسائل شرعیه را از 

ن در طبقات مختلفه مجتهدین حنفی آو درین زمان اشخاص عالم بقدر لزوم وجود ندارد و عالوه بر

له تعلقدار ئه که بهر مساختالف زیاد آمده در مسائل اجتهادات کثیره حاصل شده است درین اقوال مختلف

 و قول صحیح را تمیز و معالمالت را بآن تطبیق کردن مشکل است. 

له شرعیه نظر بایجاب حال و زمان در خصوص ترجیح یک ئدر مسایل مجتهد فیها نیز بر موجب مس

 از اقوال مختلفه که به هر دو صورت مساوی را دارا باشند، الواالمر حق و اختیار دارد در مسائلیکه

از علمای محکمه تمیز که شامل این مجلس محترم ]طلب فتوا[ تعلق به شرع شریف دارند، استفتی 

 هستند کرده شده و حضرات موصوف مصدق مسائل مذکور میباشند. 

 ،در خصوصیات طرز اجرا دوائر دولتی از هئیت وزراء که حاضر مجلس و قوه اجرائیه هستند

تیاجات خود شان لوائح ترتیب و در مجلس شورای  دولت تقدیم هر وزارت نظر با ح .استمداد کرده شد

که وکالی ملت هستند ه نمودند. اعضای طبعیه شامل مجلس محترم که اشخاص نجیب و اعضای منتخب

بعد از تصویب این مجلس که مرکب از اعضای  طبعیه و  ورت عرف و عادات اهالی واقف اند.از ص

 .تنظیم رسیده استدر معرض  ،منتخبه وکالی شمایان است
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حضرات محترم! این است که پنجسال از تنظیم و تطبیق این نظامات درگذشت، امروز اختتام دوره اول 

خ و روسای عظام که درین مجلس یو افتتاح دوره ثانی است. امروز که تمام علمای کرام، سادات، مشا

بتصویب علماء و وزراء و وکالء  بکمال امتنان بیان میشود که آنچه درین دوره پنجسال ،تشریف دارند

ولیت این امر ئبرای دوره ثانی ترتیبات را دولت مد نظر گرفته پیشنهاد میشود و مس ،منتظم شده است

در دنیا و عقبی بر عهده ما و شماست. در باره مسائل شرع شریف از روی مسائل مفتی بهای مذهب 

 ولند. ئسی وزراء و وکالی عظام مسحنفی بر عهده علمای کرام و در معامالت مملکتی و سیا

ید به نهایت ئزادانه بفرماآی داشته باشید، أزادی واطمینان هر کدام شمایان رلطف فرموده بکمال آ

اما عرض عاجزانه این حقیر بحضور حضار محترم اینست که  ،خوشحالی و ممنونیت استماع میشود

ی بکند. مثالً عالم از أواقعیت خود اظهار ر ی دادن تعمق و فکر زیاد کرده شود و هر کس ازأقبل از ر

مسائل شرع و وکال از عادات محلی، چه در چنین یک مجلس بزرگ بحضور اینچنین ذوات محترم 

ال نامشروع و نامعقول صرف اوقات خواهد بود. از حضرت خداوند متعال نیاز میکنم که افتتاح و ؤس

 طم و باتفاق افغانستان اختتام پذیرد. و من هللا التوفیق اختتام این مجلس مکرم لویه جرگه بترقی عالم اسال

بعد از نطق فوق رئیس صاحب مکرراً باز وکیل صاحب خارجیه بر پا خواسته، خطابه ذیل را ایراد 

 .نمودند

 

 نطق وکیل صاحب خارجیه

سای کرام مملکت مقدسه ؤخ عظام، علماء و ریت معظم و ذوات مکرم، سادات و مشابحضور حضرا

انستان واضح و روشن است که دین متین متبرک اسالم برای اصالح و فالح امورات و مهمات افغ

دینوی و اُخروی در عالم کائنات شرف نزول فرموده و عالم اسالم بتائید دین متین و وسیله تحصیل 

لی نائل علوم و فنون در عرصه قلیلی بنور علم و عرفان عالم دنیا را منور ساخته و بکامیابی محیرالعقو

روپا را متصرف شدند. این بود نتیجه تحصیل علوم و فنون و مکارم اخالق و او اکثر قطعات آسیا و 

ترتیب عالی که از تعلیم حق برای ملت نجیب اسالم حاصل آمده و ضیای حقیقت انتمای آن تعلیم و 

 عالمات انسان است.  اعظم آیات و اشرف ،تربیت اصالح تازه بعالم و عالمیان بخشید. فی الحقیقت علم

کیت میرساند. علم است که انسانرا از ل  علم است که انسانرا از رتبه سفالی حیوانیت بمدارج علیای م  

نوع بشر را ]دنیوی[ و معائشه ]اُخروی[ یه دحضیض خاک به اوج افالک در طیران آورده امور معا

 بوجه احسن مهیا میسازد. 

ت نتیجه کسب علوم دینی و دنیوی و فعالیت و جدیت اوشان بوده و آن ترقی و تعالی که عالم اسالم داش

تا وقتیکه باین شاهراه سعادت روان بودند در فضلیت، کمال و ترقی و اقبال بر عالم تفوق و تفاخر 

داشتند. زمانیکه بدبختانه تنبلی و کهالت را شعار خود ساخته بعیش و عشرت، راحت و استراحت 

لوم و فنون بی بهره ماندند، روبه تنزل و انحطاط گذاشته و بالمقابل دیگران گرفتار آمده از تحصیل ع

باوج  ،بکمال فعالیت شب و روز در حصول علوم و فنون صرف مساعی نموده از حضیض ذلت و بال

عزت و جالل صعود نموده از قید عسرت و فقر و مسکنت و فشار اسارت و ذلت به راحت و استراحت 

ه رسیده، مالک قطعات بریه و بحریه زرخیز دنیا و دارای طیارات هوا پیما و و ترقیات فوق العاد

جهازات تحت البحرو توپهای دور زن و سائر آالت و ادوات حربی، فابریکها، ثروتها، تجارتها، 

زراعتها و صناعتها شدند و ما مسلمانها در نتیجه آن کهالت و غفلت آن همه سیادت و سعادت خود را 
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هائیکه فی الحقیقت احوال ما  ، اینست که دچار بحران پریشانی ها، پراگندگیها و بی اتفاقیاز دست داده

 .رقت آور و قابل ترحم است، گردیدیم

در همین زمان خدای متعال را شکر گذاریم که ما ملت افغان را مظهر الطاف خود ساخته یک پادشاه 

غازی را برای احیای ما ملت افغان و مملکت  خیر خواه با دیانت اعنی اعلیحضرت امیر امان هللا خان

و الم عالم اسالم را بر عیش و راحت و استراحت خویش  افغانستان اعطا نمود که ذات مقدس شان درد

مقدم دانسته حیات عزیز خود را صرف ترقیات ُملک و ملت افغانستان، اتحاد و اتفاق عالم اسالم 

ن منوط به تحصیل استقالل و آزادی تامه آن از حمایت و فرمودند. چون ترقی و تعالی مملکت عزیز شا

بدست آوردن  این است که در بدو جلوس شاهانه خویش اولین اقدامی که فرمودند، ،اسارت خارجه بوده

گوهر استقالل بود که بتائید حضرت باری و روحانیت حضرت نبوی صلی هللا علیه وسلم بهمت و 

 ان بآن نائل و کامیاب گردیدیم. االنهمت ذات شاهانه شان ما ملت افغ

برای تحصیل رسیدن بسعادت و  ،پس از تحصیل استقالل که شوارع عالم بر روی ما مفتوح گردید

ترقیات امروزه عالم دنیا که پایه علویت و افتخار آنها گردیده، اعلیحضرت پادشاه غازی معظم ما همت 

ک عالم قائم کرده در صدد تحصیل و تکمیل گماشته، اینست که مراودات و مناسبات خود را با ممال

چنانچه مناسبات سیاسیه و اقتصادیه ما با عالم دنیا بر  علوم و فنون ملت و ترقی مملکت خویش اند.

قرار گردیده، سفراء و نمایندگان ما در پایتخت های ممالک متمدنه و نمایند های اوشان بدربار شاهی 

انی در خارج بکمال اعزاز پذیرفته شده، معلیمن و مستخدمین افغانستان قائم شده است و محصلین افغ

خارجیه برای تعلیمات و همه گونه خدمات افغانستان درینجا حاضرند که ما تفصیالت یگان یگان آنها 

 .ذیالً خاطر نشان می نمائیمرا برای استحضار حاضرین کرام 

 

 عهد نامه افغانیه با روسیه

ت ملوکانه فرمودند معاهداتی را که تا اکنون دولت متبوعه تان با دول ذا ،بعد از انجام منطوقات فوق

هر ماده و هر فقره آن تنقیدات و اعتراضاتی   خارجیه منعقد نموده سراپا برای شما خوانده میشود تا بر

حقانه اظهار کنید.  ،ن الزم انگاریدآظاهر کنید و هم اگر تعدیل و تزئید و تقصیری را در ،داشته باشید

اوالً  ،رتیب قرائت عهد نامه ها از روی تاریخ است یعنی هر معاهده که نسبت بمعاهده دیگر مقدم باشدت

آن و متعاقباً دیگرش خوانده میشود، بنابرین اولین معاهده افغانیه و روسیه است، اینک وکیل صاحب 

 !بشنوید  وزارت خارجیه او را برای تان میخواند

وسیه را بکمال فصاحت و ترتیل از اول الی آخر قرائت کرد و بر چند آقای شیراحمد خان عهد نامه ر

ق مطلع شدند بر یبعد ازینکه از حقا .ن از طرف اعضای لویه جرگه توضیحات خواسته شدآمواد 

ً تا آبعمل آمده گفت و شنید مزیدی در ،بعضی مسائل اعتراضاتیکه بجا گفته میشود ن موضوع تقریبا

بعضی امری آخری و فیصله قطعی خود ها را نسبت به ایفا وعمل درأخر ریکزمانی رد وبدل شده باال

بالغ داشته جواب آخری فوری را عهد نامه مزبور بتوسط وزارت خارجیه افغانیه بدولت روسیه ا مواد

 .ن مورد ازوشان خواستار شده اندآدر
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 معاهده با ایطالیا

آن فرمودند که سفیر فوق العاده سیارما آقای بعد از اختتام آراء نسبت بمعاهده روسیه و امضاء شدن 

محمد ولی خان حال وزیرحربیه بعد از انعقاد این معاهده با دولت ایطالیا در رومته الکبری یک معاهده 

غاز مذاکرات را با آسیاسی دیگریرا منعقد نموده است. اگرچه اوالً بعد ارتباط مناسبات ما با روسیه 

عضی وجوهات عقد معاهده او قدری ملتوی شده نماینده های حکومت آلمان نموده اند لکن بنابر ب

در حالیکه ما با حلیف او انگلیس مناسبات تیره و  ،متبوعه تانرا اولین دولتی که از دول متحده )آن تان(

دولت ایطالیاست و بعد از عقد  ،ی قابل تقدیر نموده است و استقالل ما را پذیرفتهئپذیرا ،تاریک داشتیم

ه هم از هیچ گونه احترام و منفعت خواهی افغانستان کوتاهی ننموده است، چنانچه تا حال اسلحه و معاهد

دیگر اشیای ضروریه را بقیمت بسیار ارزان بر افغانستان فروخته است و ماهرین فنون متعدده را 

راء ایطالیا و جهت خدمات مهمه افغانیان مستخدم فرستاده اند. نسبت بدیگردول متمدنه پیشتر تبادله سف

افغانیه بعمل آمده و اولین سفیریکه از ما به اروپا رفته آقای شیر احمد خان رئیس عمومی شورای دولت 

 .است. بعده وکیل امور خارجیه آقای شیراحمد خان بخواندن عهد نامه ایطالیا آغاز نمود

 قرائت معاهده ایطالیا و افغان

ت همایونی برای ذهن نشین شدن مطلب بخاطر حضار، در طی خواندن بعد از ختام هر ماده آن، ذا

 .تشریحات و توضیحاتی را فرموده مطالب آنرا خوبتر ذهن نشین مینمودند

 :بعد از اختتام معاهده یک وکیل مشرقی از مجلس برپا خواسته گفت وکیل سمت مشرقی:

بت بما معلوم شد که تا ایطالیا نس]دوستی[ دادیه یک معاهده ایست سیاسی و حسیات و اعلیحضرتا، این 

حال خوبتر است و نه یکی از دول همجوار ماست که ما گفته بتوانیم که این احترامات ما را برای منافع 

را بما تولید خواهد کرد، بخیال من باید لویه  استیالء جویانه خویش بعمل می آورد و یا در آتیه ضری

اقدام ُمخلصانه ایطالیا که پیشتر از همه به  جرگه این معاهده را بنظر تحسین نگریسته نسبت برین

ید مناسبات ما کوشیده است و نظر بدیگر خلفای اروپائی خود مقدماً به استقالل ما اعتراف ئدوستی وتش

ید مراتب سیاسی ما با ئجیه خود را توصیه میکنم که در مزید دوستی و تشارنموده است، ما وزارت خ

 .دولت ایطالیا کوشش نماید

لویه جرگه برین حسیات محبت کارانه دولت ایطالیا که نسبت بحکومت افغانیه  مد خان  وکیل:لعل مح

دران فُرصت نازک کرده اظهار ُخرمی نموده ابراز تشکر میکند و بدوستی همچه یکدولت حق شناس 

محبت  تا زمانیکه ایطالیا هم چنین بنظر احترام بسوی ما بنگرد، ملت افغانستان نیز .حق سرور را دارد

 و دوستی او را بنظر استحسان تلقی میکند. 

نسبت  ،حه که مبنی بر معانی فوق بودیتماماً تائید قول لعل محمد خان نموده بکف زدنهای شادمانی ال

 .و افغان ارقام و به پیشگاه حضار قرائت گردیده، متفقاً امضاء یافت یطالیبمعاهده ا

 

 عهد نامه افغانیه با انگلیس

ند شدن نظریات لویه جرگه نسبت بعهد نامه افغانیه و ایطالیا وزارت خارجیه یک تبصره سپس از قلمب

مختصر را بر موجبات محاربه افغانستان و انگستان و حصول استقالل ایراد کنان گفتند، چون 

اعلیحضرت همایونی تاج سلطنت را بدین  شرط بنابر تکلیف ملت قبولدار شده بودند که استقالل و 
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و را کامالً حاصل مینمایم و دولت انگلیس جواب آن فرمانی را که در موقع جلوس همایونی بر آزادی ا

اورنگ پادشاهی )بشرط حصول استقالل و آزادی افغانستان( در اول جلوس برای کارکنان انگلستان 

ن در موقعیکه عساکر ما جهته تامینات آسکوت قطعی طوالنی گفتند عالوه بربیک  ،ارسال شده بود

بر آنها در موضع دکه بدون اطالع و پیش بین  ،سرحدیه و حفاظت ثغور اسالمیه خود رفته بودند

انگریزی را در پرواز انداخت، چون منصبدار نظامی ]طیارات[ ساختن حکومت افغانی ائروپالنهای 

فت تا ما او را مانع از طیران شدند، طیاره انگلیز آغاز به بمباردمان کرد و ازین رو جنگ آغاز یا

اینکه دولت انگلیز بتوسط سفیر ما آقای عبدالرحمن خان اطالع فرستاد که اگر محاربه افغانستان با 

ما ابداً سد راه آزادی و استقالل او نمیباشیم و اگر محاربه او  ،انگستان بغرض حصول استقاللش باشد

و  دزچون افغانستان بعد از  راحتهً بگویند که در تحت مذاکرات آورده شود.صله باشد، ئبدیگر کدام مس

متعاقباً جهته ارتباط مناسبات  سائره سلسله  ،خورد قلیلی استقالل خود را بزور شمشیر از انگلیز گرفت

الخره در دارالسلطنه افغانی امذاکرات افغانستان و انگلستان اوالً در راولپندی متعاقباً در منصوری و ب

د یکسال و چند ماه عهد نامه را که اکنون برای شما خوانده تا اینکه بعد از گفت و شنی. جریان یافت

میشود، وزارت خارجیه افغانستان با دولت انگلستان انعقاد داد. گویا با بعد از عهد نامه ایطالیا من حیث 

التاریخ معاهده برطانیاست که تا حال کامالً مامورین دولتین متعاهدین بر تمتم مواد و مندرجات او پابند 

 .ن در معرض اجرا نیامده باشدآنگذاشته اند که حرفی ازبوده 

 قرائت معاهده انگلستان و افغانستان

در بین خواندن این معاهده نیز ذات شاهانه تفصیالت و تشریحات مفید و گزارشات سابقه و حاالت 

تمام معاهده الحقه و اثرات منتخبه آنرا محض جهته مزید تفهیم اهالی بیان و ارشاد مینمودند و بعد از ا

بر بعضی مواد آن که لویه جرگه اعتراض داشت و آنرا در طی خواندن بیرون نویس کرده بودند، 

ه را نسبت بمعاهده مزبور تحریر و متحداً آنرا امضا یحالخر باتفاق آراء الامباحث مزیدی بعمل آمده ب

مودند. بعد از قرائت کنان بوزارت خارجیه خویش بغرض رسانیدن بوزارت خارجه انگلستان تقدیم ن

( بود، اعلیحضرت همایونی جرگه را اجازت ۱۲ن ساعت )آاین هر سه معاهده و گفت و شنید نمودن بر

حه دعائیه را ی( داده علی العموم درینجا بر پا خواسته یک الئ۲بصرف طعام و ادای صلوة الی ساعت )

( سرطان ۲۸صباحیه یوم شنبه ) یک تنی ازوشان قرائت و حضار در ادعیه بدو متابعت ورزیده مجلس

 .را خاتمه داده بمقامات خویش رجعت نمودند

 سرطان ۲۸ ]شنبه[ کوائف لویه جرگه در ظهر یکشنبه

بعد از صرف طعام و ادای صلوة و اجرای برخی از امورات ضروری و عادی، ذات جهانبانی چند 

ء لویه جرگه بواسطه روز اول ( بمجلس احضار یافتند، ولی چندی از شرکا۲دقیقه پیشتر از ساعت )

بودن و درست معلومات نداشتن بوقت و زیاده تضیع اوقات نمودن چند دقیقه از وقت موعود، پستر 

رسیدند، لهذا اعلیحضرت غازی درینجا فُرصت را غنیمت پنداشته محض بغرض مزید داناندن 

 ند.عریفاً الفاظ ذیل را ایراد نمودقدروقیمت وقت ت

دا آغاز میکنم. انسانها از ساعتها، از دقیقه ها، از ثانیه ها کار میگیرند و فوائد بر بنام خ اعلیحضرت:

میدارند. امروز دشمنهای ما در امورات دنیائی خود مانند برق کار میکنند و اظهار فعالیت میورزند و 

ستی میکنند و تنبلی عالم اسالم در اموریکه نه تنها در دنیا بلکه بعقبی آنها نیز فوائد را عائد میسازد، س

]مقصد از اعالم ظهر به وسیله فیر توپ است[  را نشان میدهند. قبل از اختتام مجلس در عمل توپ 

می بینم  ،( آغاز میشود، هنوز که چند دقیقه از وقت گذشته۲بشما گفته شده بود که مجلس پوره بساعت )
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ین مجلس رفاه و آسایش دینی و دنیوی که چند تنی از شما اکنون حاضر میشوند. چون غرض از انعقاد ا

شماست، پس هر قدریکه قدردانی اوقات این محفل را بنمائید، بهمان اندازه گویا که شما در رفاه و 

آرامی خود کوشیده اید و چندانکه وقت و فُرصت این حفله را از دست دهید، بهمان مراتب گویا بر 

 .فردا باید به اوقات معینه در مجلس حاضر باشید خالف آسایش و رفاهیت خویش کار کرده اید. سر از

 من نمیگویم زیان کن یا بفکر سود باش
 ای زفُرصت بیخبر در هر چه هستی زود باش

 

 معاهده افغانیه با ترکیه

نیز مانند دیگر  ،بایست که ما صورت مذاکرات لویه جرگه را که در عهد نامه ترکیه نموده اند می}

یگر بعمل آمده است، نمی نوشتیم اما از آنجا که پیشتر درین معاهده مورد مذاکراتیکه در معاهدات د

له خالفت و ادامه روابط و عدم قیام مناسبات ترکیه و افغانیه بوده است که با همچه ئمباحثه و مذاکره مس

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

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

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

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

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

 شادی متفق و متحد شده بودند. 

لهذا از اول تا آخر وکیل صاحب خارجیه عهد نامه مذکور را قرائت میکند. اگر تنقیدات و اعتراضاتی 

و افکار شما حکومت را بر مواد آن مالحظه نمودید، همانا اظهار خواهید نمود. در نتیجه بر طبق آراء 

تان کار خواهد کرد. بعد آقای شیراحمد خان عهد نامه ترکیه را از اول تا آخر خواند. بعد از اتمام هر 

فقره آن تشریحات و توضیحاتی لطیف و معانی شریفی آویزه گوش صداقت نیوش حضار میگشت و بر 

ت معاهده مطالب ئهر تقدیر بعد از قراهر ماده آن تفسیراتی ایراد شد که تحریر آن بطوالت می انجامد. ب

جرگه بعمل و گفت و شنیدی که درین موضوع از طرف لویه ]جوابها[ و اجوبه ]سؤالها[ عمده اسوله 

 :آمده است، قرار آتی اس

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

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

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

له ئله ایست قابل بحث ولی تنها این مسئدرین معاهده امریست اهم و مس ،موجب الغای آن گردیده است

ن حق اظهار آراء و افکار شانرا دارند، تنها افغانستان حل و آرا که تمام عالم اسالم درمهتتم بالشان 

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

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

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  نمه مبحث دریمن خیاالتم را در خاتو حضرت موالنا اتحاد دارد که اگر 
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خواهند کرد که ضرور من با این مال صاحب قبالً درین امر مذاکرات و سر گوشی نموده ]واهمه[ م هو

 .باشم

له خالفت کلماتی ایراد نموده در ئنیز به پا خاسته در آغاز بتائید  موالنا در مسلعل محمد خان وکیل: 

اید با وی همچو یک نب، ُمصطفی کمال پاشا یان نمود که ازین وضعیت  خاتمه ضرورت این امر را ب

باز اگر حکومت ترکی خواهان  ،را دوام داشت. اوالً باید معاهده حاضر فسخ گردد ۀمعاهده متحدان

تجدید عهد نامه بود، همانا که عهد نامه مساویانه را وزارت خارجیه ما با وی انعقاد خواهد داد و اال 

 .خیر

ً این مسآقرؤدر مفاد خالفت و تاریخ مختصر و خدمات م فضل ربی:مولوی  له را ئن بیان داده ضمنا

حتمی نشان داد که به بسیار زودی و سرعت فیصله خالفت را باید نمود و نباید گذاشت بهمین یک 

کامالً خلیفه و خالفت لغو  ،ن بوقوع پیوسته استآتفرقه معمولی که از طرف برخی از ارباب غرض در

گردد و عالم اسالم موجب مضحکه و شماتت اعدا گردند. در خاتمه از روی برخی از دالئل نقلی حق 

ً چنان از بیانش مفهوم میشد که باید خالفت از عرب بیرون  خالفت را برای اعراب ثابت کنان تلمیحا

 .نشود

ریشانی عالم ل توضیح نمود که موجب پیبه تردید مولوی فضل ربی برخواسته بدال لعل محمد خان:

اسالم و بربادی ترکیه تنها غدر و خیانت )شریف حسین( در موقع محاربه عمومیه بوده است و نباید 

شریفی را که دست نگر اشارات و کنایات حکومت انگلیسی بوده ماهوار معاش خود را از بودجه 

مهور اسالم  جاتفاق  له ایست که بدون ازئجیه انگلستان تحصیل میدارد، خلیفه گفت. این مساروزارت خ

 .ن خالی از اشکال نیستآانحالل 

را با ترکیه بحیثیت یک دولت شرقی  همچنانکه اهمیت قیام مناسبات افغانستانمولوی محمد بشیر:  

له خالفت را بصورت فوری بذریعه یک مجلس عمومی علمای ئنشان داده بهمان اندازه تصفیه مس

ه لفاظ مودبانه بادامه روابط ترکیه و عطف توجه نمودن شان باسالمی بیان داشته، ذات همایونی را با

 .له خالفت توجه دادئمس

له را بسنجند که آیا ئاوالً باید که جمعیت علمای اسالمیه بیشتر از دیگر مذاکرات این مس اعلیحضرت:

ن روی نفس خالفت درین حاضره مفید است، یانه؟ و آیا خلیفه که معین شود، میتواند که تمام مسلمانا

له قابل یقین است که با اوامر یک خلیفه ترکی، مسلمانان هند که ئجهان را اداره کند، یانه؟ و آیا این مس

ً طرفدار حکومت محلی و مردم عرب که ذاتاً  بزیر فشار حکومت انگریزی و مردم مصر که طبعا

ت و رفتار آاجرا ل دارند،یاکش که ظاهراً بسوی امیر شان تمامیالن بسوی مکه شریف و اهالی مر

باز متفقاً تعین موضع خالفت را  ،له و حتمی بودن خالفتئخواهند کرد و یانه؟ بعد فیصله شدن این مس

نموده فیصله نمایند که چقدر قوای مادی و معنوی در خالفت ضروریست. اگرچه بخیالم که علمای هر 

  انسب ]مناسب تر[ ه را الئق ولئسای وطن خود این مسؤو ر ءموضع مساعی جمیله شانرا نسبت باُمرا

خواهند  شمرد و مسائل و دالئل را اقامه کرده بجای منافع یک گونه نفاق و تفرقه را دربین اهالی تولید 

 .خواهند نمود

در مفاد خالفت و خدمات و اهمیت آن بیان مختصری را ایراد کنان در خاتمه گفت که مالی ترکستانی: 

ت ذات همایونی را مستحق و قابل خالفت می انگارند و باید شماهم علمای اسالم از هرنوع وهرحیثی

 .این منصب رفیع را قبول نمائید
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من بقول شما و دیگران این بار گران را که ظاهراً در راه او اشکاالت بی پایانی را  اعلیحضرت:

عروض داشتم باید در مینگرم، قبولدار شده نمیتوانم و به نفاق عالم اسالم رضامند نیستم، اوالً چنانچه م

ن تعین موضع آن کار علمای اسالم آنواقص و فوائد وجود و عدم وجود خالفت بحث گردد سپس از

 .است و بس

له خالفت میفرمایند سراسر درست و ئچیزیرا که مکرراً اعلیحضرت در مس یکدیگر عالم ترکستانی:

سبات خارجیه خودمان بحث نمائیم و فعالً باید ما در ترقیات داخلیه و ارتباط منا .قرین صواب است

قبل از وقت تضیع اوقات  ،له خالفت که تصفیه آن کار علمای جهان استئدرین مجلس بر موضوع مس

 .خود را ننمائیم

حضرت مال صاحب درست میفرمائید، باید لویه جرگه خالصتاً جواب بگوید که آیا معاهده  اعلیحضرت:

 ردد و یا تعدیل کرده شود؟موجوده ترکها باقی ماند و یا تجدید گ

 .بماند! مناسبات ما با ترکیه قطع نشود، ضرور بماند جمهور:

خودم نمیتوانم که طرفدارحرکات موجوده ترکیه باشم و معلومات شخصی خودم را  وزیر داخلیه سابق:

نسبت به عملیات جگر خراش شان اظهار ننمایم. ترکیه اساس حکومت اسالمیه را بر هم زده سلطنت 

ود را برخالف مقررات اسالمی جمهوری قرار داده است. مدارس و ترویج عقائد دینیه و مسائل خ

المسلمین را بحالت  ةشرعیه را از مملکت خود موقوف نموده و خالفت را نیز لغو و منسوخ کرده خلیف

  درظرف چند ساعت ازاسالمبول اخراج نمود. آیا درینصورت جذبات اسالمیه افغانیه ما رقت آور

 م؟ود را مزید برین قائم داشته باشیله خواهد بود که ما با ترکیه مناسبات خئروادار این مس

تائید قول وزیر موصوف را نموده در خاتمه نظریه خودش را بر قطع مناسبات با  لعل محمد وکیل:

 .ترکیه خاتمه داد

رائت گردید سراپا درست و معاهده حاضره ما با ترکیه که فعالً قشیراحمد خان وکیل وزارت خارجیه: 

اما قیام مناسبات ما با ترکیه  ،غلط است باید اصالح کرده شود« مقتدابها»با شرف است، صرف لفظ 

له خالفت نیز باید مکرراً ترکیه را دعوت قبول ئضروری و برای آتیه شرق نهایت حتمی است و در مس

العلماء فیصله آن کرده  ةیه در مجلس جمعیدهند و اال باتفاق جمعیته علمای اسالمیه و نمایندگان ترک

 .شود

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

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

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

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

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

ریاد خلفای اسالمی گوش ننهاده اند و در مهمات ضروریه با وی دستیاری و پشتیبانی مغلوبیت بداد و ف

اینک در حرب عمومی پشت ترکیه از دست همین مسلمانان هندوستان که امروز  .را حیف دانسته اند

سنگ خالفت به سینه میکوبند، شکست و از مظالم اعراب خراب شد و از مصریان تائیدی ندید و از 

ازی نشنید و مسلمانان دیگر نقاط هم مانند افغانستان با مرکز خالفت اسالمیان اظهار مراکش آو

صمیمیت و روابط شانرا ننمودند. آیا بدین اجمالی که گفتم از بودن خالفت کدام فائده مرتب میشود و 

برای عالم اسالم کدام مفادی را بوجود می آورد؟ بعد ازینکه علمای ما فوائد خالفت و ضرورت 
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ما کوشش انعقاد مجلس علمای جهان و مذاکرات مانرا درین  ،مقرری خلیفه را بدالئل اثبات نمودند

موضوع ضروری خواهیم پنداشت و اال ازهمچو کلمات غیر مفید بُجز از تضیع اوقات دیگر ثمره 

 .نخواهیم چید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دست بگریبان میشد. بهر تقدیر خدمتی را  ،( میل است۶۰۰از ) در سرتاسر سرحدات خویش که پیشتر

که ما با برادران اسالمی ترکیه خود کرده ایم ما بر آنها احسان نمیگذاریم زیرا ما مقررات دینیه خویش 

 .را تعمیل نموده ایم

اصالح  اعلیحضرتا! معاهده ما با ترکیه ضرور باید که باشد و اگر بعضی فقرات او را قابل وکیل...:

می پندارید در تجدید وی بکوشید اما اینجای بسیار تاسف خواهد بود که ما با دول اروپائی و ملل غربی 

ملت شجاع و غیور شرقی اسالمی  کو دشمنان دینی خود یک رقم مناسبات را دارا باشیم و با همچو ی

لبته از نقطه نظر اسالمیت و یم. ائمانند ترکیه بر طبق خواهش بعضی افراد کوتاه نظر قطع مناسبات نما

له نهایت زیبا و موزون خواهد بود که وفد خالفت از تمام عالم ئجذبات شریعت ملت افغانستان این مس

له مهمه خالفت ئاسالمیت در پایتخت این مملکت مدعو شوند و هم درین مملکت اسالمی افغانی ما مس

 .اسالمیه حل و فصل گردد

( تکمیل یافت. ذات همایونی مذاکرات معاهده ترکیه و افغانیه را ۵درین فُرصت ساعت ) اعلیحضرت:

چند دقیقه از  ]ضایع شدن[ بفردا ملتوی داشته، فرمودند اگر چه نظر به عدم پابندی تان بوقت و اضاعه

( نگهداشته مجلس را ۶طرف چند طرف محفل، چنان بهتر مبیود که شما رامحض انتباه الی ساعت )

میدادم، اما چون روز اول بود و شما هم کامالً از ترتیبات مجلس کسب اطالع [ ]طول ـ ادامهاطاله 

ازینجا بوقت مرخص میشوید. سر از فردا از طرف صبح پوره  ،نداشتید با اینکه شما ناوقت آمده اید

( احضار شوید. امشب در مسله ترکیه خوبتر غور فرموده ۲( و از جانب ظهر فقط بساعت )۸بساعت )

 .اً در همین مبحث داخل مذاکرات خواهیم شدفردا مجدد

 .الئحه دعائیه را قرائت نموده مجلس را خاتمه داد یکنفر وکیل قندهاری:

 

 ش۱۳۰۳( سرطان روز دوم لویه جرگه ۲۹یوم یکشنبه )

( کامالً ۸درین روز عموم اعضای لویه جرگه بنابر تعریض دیروزه ذات ملوکانه قبل از ساعت )

( ۸اشتند. ذات خجسته صفات همایونی نیز پوره بساعت )دواقع خود شان اخذ موقع اجتماع ورزیده در م

 :رونق افزای محفل گشته محل صدارت را اشغال داشته بعد از وقفه قلیل فرمودند
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 .بنام خدا آغاز میکنم

 دیروز مذاکرات ما در مسله ترکیه نتیجه آخری خود را نشان نداده وقت پوره شده مذاکرات را بامروزه

ملتوی نموده بودیم، البته شما هم درین موضوع دیشب فکر درستی را سنجیده خواهید بود. اینک باز 

 همان سوال دیروزه را مکرر میدارم که آیا معاهده حاضره ما را با ترکیه چطور میدانید؟

فقره اساسی در معاهده ترکیه خالفت است در صورتیکه خالفت لغو شد  محمد اسحق خان مستشار:

ور باید اصالح این فقره بعمل آید. معلوم است که در صورت اصالح معاهده هذا تجدید میگردد و ضر

 .یک معاهده مساویانه منعقد خواهد گشت

ن یک تبصره آیک نطق طوالنی را در ظرف بیست دقیقه ایراد کنان در وزیر صاحب معارف:

همدردی را که از مدتهای متمادی و  ذکر دلبندیو خلفای آن نموده و  "خالفت"مختصره خود را بر 

آن را ما در الفاظ اجمالیه آتیه  خالصهنمود که روح نطق و  ،ممالک اسالمی با دولت عثمانی است

 .قلمبند مینمائیم

( معانی حقیقی خویش را مالک نبوده با وجود حسن ارادت و ۱۸) ]قرن[خالفت و خلیفه در عصر

اعصار در ایفای وظائف مفوضه و خدمات اسالمیه بسیار عقیدت عالم اسالمی بمقام خالفت خلفای آن 

را بکار برده اند و گاهی بدرد عالم اسالم متالم و شادمانی شان مسروریت ]کسالت[ تغافل و تکاسل 

خود را نشان نداده اند. بعد ازینکه دولت عثمانی در محاربه عمومیه بدون صالح و صوابدید عالم اسالم 

به کله خود باید زد.  ،اسالمی را بفحوای مشتی که بعد از جنگ بیاد آید خود را داخل ساخت، ممالک

با اینکه قبل ازین اطالع مسلمانان بهیچ گونه ارتباط و مناسبات  ،که کار از کار رفته بود اطالع دادیحین

باز هم در امداد مالی و جانی و دیگر همدردی ترکیه  ،تحریری و تقریری بمقام خالفت فائز نبودند

تاهی ننمودند. بعد ازینکه قوای عثمانیه کامالً محو و زائل و چند تنی از سربازان ترکیه در انقره کو

داخل مانده آن رقبه وسیعه ممالک ترکیه بهمان قصبه کوچک که اطراف و جوانبش را دشمنان تحدید 

اونت مالی و جانی نموده بودند، محدود گشت، مجدداً از احتیاجات مسلمانان تمام نقاط دنیا امداد و مع

عالم اسالمی ترکیه قوت از دست باخته خویش را مالک گشت. چنانچه مصطفی کمال پاشا و 

طرفدارانش در محاربه اخیره یونانیه حق سربازی و فداکاری را بجا نمودند. همچنان مسلمانان عالم 

سیع و تمدید، بلکه حق معاونت و داد خدمت را ایفا کرده در نتیجه نه تنها خط حکومت ترکیه را تو

آوازه رعب و وقار و شخصیت مصطفی کمال پاشا را در سرتاسر جهان بنزد دوستان و دشمنان اعالن 

( الی االن ۱۲۹۸نمودند. درین ضمن خدماتی را که افغانستان و مسلمانان هندوستان با ترکیه از زمان )

ً قابل تمجید و تقدیر اند. چنانچه اروپا هم  از جذبات مسلمانان و همدردی آنها با نموده اند، مخصوصا

ترکیه تحت تاثیر آمده فرانسه اوالً به طرفداری ترکیه )که در حقیقت این مناسبات وی با ترکیه مخالفت 

بهمان  ،علنی با انگلیشیه بود( پرداخت، طوریکه سربازی و شجاعت و فداکاری ترکیه قابل تذکر است

صاً از افغانستان و هندوستان الیق فراموشی نیست، بلکه اندازه مساعی و همدردی عالم اسالم مخصو

درین نیکنامی عموم اسالم با ترک شرکت دارد. در اوائل از کارستانیهای مصطفی کمال پاشا عالم 

اسالم تماماً خود ها را عقیدتاً و وجداناً با مقام خالفت مربوط و منسلک می پنداشتند و عموماً همه تن و 

استماع همه گونه اوامر و اکتساب اطالعات ترکیه انتظار میکشیدند و دقیقه از چشم و گوش گشته با 

اما بمجردیکه مصطفی کمال پاشا بعقد  ،ی شانرا با ترکیه فرو گذار نشدندیشق اخالص و عقیدت کیدقا

معاهده لوزان موفق گشت از حرکات ناصواب غرض آلود و تشخص پسندی خود دفعتاً دل عالم اسالم 

مانی شانرا مطرود کرد و آن سیاست متحده اسالمیه را که نسبت بترکیه قوالً و آرو آمال و را مجروح 
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فوراً بخاک برابر ساخت. خاصتاً شیشه امید  ،عمالً اقامه داده شوق ازدیاد و ادامه آنرا بدل میپرورانیدند

ه خیلی متاثر و وریه ترکیافغانستان را نیز بسنگ حرمان انداخت. اگر چه ما ازین رویه حکومت جمه

باز هم نا امید نمیباشیم زیرا هنوز هم در عالم اسالم اینجور اشخاصیکه محضاً برای ترقی و ، مایوسیم

را برای اسالمیان مانند اعلیحضرت  تعالیات اسالم سربازی مینمایند و از آنها بسا فوائد و عوائدی

ن مداخله کرده و آعاهده که خود ترکیه درما را نباید بدین م ،غازی تمنا داریم، بروی دنیا موجود است

ن لغو نموده است، پابند باشیم زیرا معاهده و خالفت چیزی واحد است و آنرا دو آخالفت عظمی را از

شق ساختن کامالً مغالطه است. لویه جرگه را الزم است که یک خطاب پرعتابی را به ترکیه بنویسند و 

نها حالی نمایند که ترکیه مستحق ه آاو مالمت نموده  ب حرکات و اطوارن مصطفی کمال را برین آدر

ً که عموم ملت شجاع و غیور  خالفت است باید مجدداً ملت ترکیه بار خالفت را متحمل گردد و یقینا

ترکیه بگذاردن و الغای خالفت رضامند نمیباشند. نباید عموم ملت ترکیه را به چند مغرض شخصیت 

کرد. باید وفد خالفت از علمای جهان اوالً نزد ترکان ]طعنه[ را مطعون خواه آن قیاس کرده عموم آنها 

)اگر مجدداً خالفت را قبولدار شوند( فرستاده شود تا این معاهدات قبلی و وجدانی و عقیدتمندی را که 

بطالن نپذیرد و نباید از خالفت  ،عالم اسالم از مدتهای مزیدی با مقام خالفت ترکیه مربوط داشت

بعضی از حضرات میفرمایند، صرف نظر نمائیم، چه خالفت است سلم ترقی و نردبان تعالی چنانچه 

 .عالم اسالمی

 ]ادامه بحث بر معاهده افغانیه با ترکیه[

له ئدر ظاهر مشهور است که این معاهده مبنی بر دو شق عمده است. اول مس مولوی محمد بشیر:

له دقت ئاست که اندکی درین مسا ر ما .ملت شرقیخالفت دوم ارتباط مناسبات اسالمی و دولتی دو 

بریم که آیا این معاهده برای ما موجب منفعت است و یا سبب مضرت؟ و آیا پله سیاست ما را قوی 

میسازد و یا از بودن آن بما ضعف هم میرسد؟ فقره خالفت که موجب زمزمه آرائیهای این مجلس 

فقره خالفت را خود ترکیه لغو نموده است. پس درین باب ن گنجایش ندارد، زیرا آگردیده این ابحاث در

مزید مذاکرات را چه سود و حاجت بطالن چه دارد؟ بخیال عاجزانه ام باید درین موقع نازک ضرور 

افغانستان با ترکیه داخل همچو یک معاهده با شرف متحدانه باشد زیرا خیال آزادی بعضی برادران 

العلمای  ةده خود را نیز داریم. آرزومندیم که وفد خالفت و جمعیهمسایه مظلوم و تکمیل مواد معاه

تمام مسلمانان روی  هروی جهان جهت مذاکرات با افغانستان مدعو شوند و باید نه تنها افغانستان بلک

ز ئو ادامه خالفت بکوشند که درین فُرصت خالفت بسیار مفاد را حا ءجهان همه تن جان شده در احیا

می اسالمی است. ئاوامر و نواهی اجتماعی ملت اسالمی است. خالفت حکومت دا است. خالفت نقطه

خالفت است که در همه مواقع تحفظ آن فرض ذمت عالم اسالم بود. بنگرید که در طرفداری و تقویه 

ن به ترکیه انتقال یافت. مسلمانان چه آدر بغداد آمد و سپس از خالفت تا زمانیکه در عرب بود و باز

یله شان است که در راه آن بصرف نرسانیده اند و چه جانبازی و فداکاری است که در مساعی جم

اطراف آن بعمل نیاورده اند. اکنون اگر از اوامر و نواهی خالفت و حفاظت و طرفداری آن این طبقه 

له ئو مس« مقتدابه»حاضره اسالم چشم پوشی ورزند، گناه ماست، نه از خالفت! خلص که فقره 

که در میان عهد نامه ترکیه و افغانیه است از طرف خود اتراک الغا یافت و باقی مواد آن که « خالفت»

روابط سیاسی و اقتصادی مارا با ترکیه ایجاد کرده، کامالً باقی است. الزم است که این معاهده فعالً بر 

ن استفاده آند که ازقرار بوده به دشمنان و بد خواهان  عالم اسالم چنان موقع و فُرصتی را بدست نده

بر ما ریشخند ننمایند. از برای خدا این  ،ی ما که یگانه مقصد ملل غربی استئنمایند. ازین تفرقه و جدا
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عمارت موجوده عالم اسالم را که مشابهت به خانه دارد که باالخانه و سقف او غلطیده و دروازه های 

 .ده او را نغلطانیمازین تفرقه  مجدده چهار دیوار باقیمان ،وی شکسته است

ات است که ما ضرور با دولت اسالمیه شرقیه ترکیه خویش مناسبات یاین از بدیهیک مال صاحب: 

داشته باوی در همه گونه عملیات و اقدامات متحد و متعاهد باشیم و ارتباط تعلقات خود  ئمدوستانه را قا

یم، جای بسیار ئه داریم، تشئید و مستحکم نمامانرا با ترکیه بیشتر از مناسباتیکه با دول غربیه و ملل کفر

 م.مسلمانان غیور ترکیه اجتناب ورزیافسوس خواهد بود که ما با کفار دوست و از 

سف و حسرت است. ما نباید برین أاعلیحضرتا! تغیرات موجوده حکومت ترکیه موجب تپادشاه گلخان: 

مات فداکارانه خود داری ورزیم بلکه درین رویه موجوده ترکیه تنها بیک افسوس اکتفاء نموده از اقدا

فُرصت نازک بر دوش عالم اسالم یکبار بزرگ افتاده که تحفظ و برداشت آن طاقت فرسا است. 

ً درین مورد بجذبات اسالمیت کارانه و روی شریعت پرورانه  ۀحکومت اسالمیه افغانیه مخصوصا

ست شکسته در همه وقت بار گردن است. ولیت است و باید که باشد زیرا دئخویش بیشتر زیر بار مس

ً بایستی با ترکیه قطع مناسباتش را أر ی عاجزانه ام چنان تجویز را تصویب میکند که افغانستان حتما

« مقتدابها و خالفت»روا دار نگردد و نه در تجدید معاهده حاضره مساعی اش را مبذول نماید. فقره 

ن ما چرا دل آترکیه خط بطالن را بر سر کشید پس درچنانچه موالنا گفت خود بخود از طرف حکومت 

ی ورزیم. مواد بقیه معاهده که سراسر شرف و عزت و مفخرت جانبین را اقتضاء ئزنی و زمزمه سرا

کامالً درست است و در آتیه نیز باید قابل تعمیل پنداشته شود و اال در تغیر و تبدیل آن معاهده  ،دارد

آوریم همانا که دست اذیت دشمنانرا بر خود دراز خواهیم کرد و یکبار دیگر افغانستان اقداماتی را بعمل 

 .برای کفار موقع نفاق افگنی و تفرق و تشتت پسندی عالم اسالمی را عطا خواهیم کرد

بنده نیز در مقوله مولویصاحب محمد بشیر خان و در نظریه آقای پاچا گل مولوی محمد حسین خان: 

ترکیه بر حال بوده موجب مزید اختالف نگردیم و وفد خالفت را جهت و فصل خان متفقم. باید معاهده 

تمر ؤله خالفت ترتیب دهیم. خیال عاجزانه ام چنانست که باید در مسائل آتیه خالفت مذاکرات مئمس

تمر بخاطر میرسد این است که موضع انعقادش بکدام ؤالکن اشکالیکه درین م .اسالمی اجتماع نماید

سای نقاط اسالمیه اثرات ممالک غیراسالمی ؤزیرا در عروق و شرائین تمام علما و رمملکت باشد. 

لیه عالم اسالم بر مفاد خود شان خاتمه خواهند داد. عبر اندرون بوده خدا نا خواسته این مجلس را هم 

ا و مثالً در حجاز و عراق، مصر و هند اثرات انگریز و در مراکش اثر فرانس و در طرابلس از ایطالی

له مهمه اسالمیه ئترکیه از خالفت بیزار و ایران بخالفت کار ندارد. باید ضرور در حل و فصل این مس

در مملکت مستقله اسالمیه افغانیه بعمل آید. حاضراً الغای خالفت را اگر بنظر غائر بنگریم موجب 

خواب غفلت بر خواسته در منفعت عالم اسالم گشته زیرا که آنها دفعتاً از مالحظه این مصیبت کبری از 

صدد فیصله نمودن حیات و ممات خویش گردیده اند. ما از مصطفی کمال مسرور و متشکریم که آن 

خالفتیکه بُجز از مفاد ترکیه بدرد دیگر ملل اسالمیه نمی پرداخت و نه مسلمانان دیگر نقاط اسالمیه 

لم گردیده اگر خواست خدا باشد خالفتی اوامر خلیفه گوش میدادند، مرفوع الق]فرمانبرداری[  متثالبا

قائم خواهد گشت که نظیر خالفت حقیقیه قرون اولیه اسالم را خواهد داشت و مساوات حقیقی را در بین 

 .مسلمانان جهان حکمفرما خواهد نمود

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

ق را بی پرده برایتان بگویم. خالفتی را که تا هنوز ملت دور دست ما یاستحضار تان حقا محض جهت

حقیقتی ندارد. در واقع خالفت برای منفعت اسالم تا هنوز کار ننموده است فقط  ،تعریف میکردند
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بوده است و بس. یک عده از ملت و اعضای دولت ما چنانچه  ءخالفت درین قرون اخیره آله دست خلفا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لم اسالم نمی پرداخت، )چنانچه در مواقع سه نقطه نظری بخود نداشت و بدرد و مصائب عا ،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 مداخل ه 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 ءمملکتش را دوچار مصائب کبری و هدف اسهام اعدا بُجز ازاینکه خودش و

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

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

العلماء نخستین وظایف خالفت و متعاقباً  ةن ضایع نکنیم. این کار کار علما است. باید جمعیآخود را در

فوائدش را با اسالم و تکالیفی را که  بر مسلمانان عائد میکند و حقوقی را که مسلمانان بر خلیفه دارند، 

نفاق و تفرقه اسالم نشود  ن موضع و شخص او را طوری تعین دارند که موجبآتوضیح دهند. سپس از

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

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

ت را ایفا یعشر اسالمیت و حق   مرتبه دیگر داد  جرگه به افغانستان مدعو شوند و درین مراتبه آخرین یک

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

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 

بلکه از حوصله و استقامت کار گرفته مانند سابق مناسبات خود  ،ه بدی آنها با اوشان بدی کنیمبمقابل

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

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

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

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

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

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 

 .داز تعین وظایف و تکالیفش معین خواهند کر

ابداً حق سلطنتی نیست بلکه از روی شرع شریف هر  "خالفت"اعلیحضرتا!  مولوی فضل ربی:

را دارد. علت الغای خالفت ترکیه عالوه بر  "خالفت"حق  ،اولواالمری که پابند امورات شرعیه باشد

یک سبب دیگری نیز دارد و آن اینست که جمهوریت خالف اساس اسالمیت  ،اسبابیکه مذکور گشت

او خلیفه بشود وعالم  ،که اولواالمر دارای صفات اولواالمری نباشد، چطور میتواند شدیدر حین .تاس

 ،اسالم خالفت او را قبول خواهند کرده توانست. امروز اگر به چهار دانگ عالم بنظر غائر دیده شود

داشته  ]حتمی[ مقبای زیبای خالفت بغیر ازوجود مبارک شما که کامالً پابندی شریعت را بر خود متحت

له مناسبات ما و ترکیه همان مناسبات سابق درست است. البته علمای ئاید بر دیگری زیبا نیست. در مس

بهمین طورترکیه را نیز ازین خطا  ،را به افغانستان دعوت میدهند "خالفت"افغانستان همچنان که وفد 

 .ل جمهوریت کرده تنبه فرمایندو اساس نهادن سلطنتش را بر حصو "خالفت"ه در الغای کو لغزشی 

عظمای اسالمی موروثی هیچ دولت گفته نمیشود چرا که مقصود  "خالفت"اوالً  شیرجان صاحب زاده:

یگانه از خالفت و سلطنت  اسالمی همانا پابندی اوامر و نواهی خداوندی جلت عظمته و اتباع سنن 

و بس. هر صاحب دولتی را که حق  حضرت رسالت پناهی علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات بوده

نج نج، زهی سعادت و زهی افتخار  سبحانه و تعالی برین نعمت ُعظما و موهبت کبری موفق گرداند،

ل و سزاوار میشود(، نه آنکه دولت ترکیه جمهوریه بهمه حال ئ)با یقین استحقاق خالفت اسالمی را نا

ء و موهبت کبری صرف نظر کرده اند و اساس المسلمین شناخته میشود. باز ازین نعمت ُعظما ةخلیف

دولت خود را به جمهور گذاشته اند که خالف قواعد سلطنت اسالمی گفته میشود، یعنی اولواالمر هم 

المسلمین. البته استحقاق خالفت اسالمی به ذات همایونی منوط و مربوط  ةگفته نمیشود، چه جای خلیف

وافق بشرعیت غراء محمدی گذاشته اند و پابندی اوامر و یه خود را مناست که اساس قواعد سلطنت س

نواهی شرع مبین اسالمی را بر ذمه خود حتمی شمرده اند. جون اتفاق همه ملل اسالمی بقبول امر و 

زهی  ،نهی خالفت بر ذمه و رقبه خود شان الزمی دیده میشود اگر بفضل و عنایات خداوندی میسر آید

وجوده دولت جمهوریه ترکیه استحقاق خالفت را بر خود باقی نگذاشته سعادت و افتخار و اال صورت م

 .است

حدیث حضرت نبوی را که در موضوع خالفت و حکومت و امارت وسلطه و اقتدار سالطین  مال...! 

بود قرائت کنان از ترجمه آن لزوم نصب امیرعادل را توضیح نموده گفت که خالفت حق آن شخصی 
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ن و تابع شریعت باشد در اخیر دعوت جمعیت علمای عالم اسالمی را در است که کامالً پیرو قرآ

 .پایتخت مملکت اسالمی حتمی نشان داد

ما نمیتوانیم که خود بخود علمای عالم را به افغانستان مدعو نمائیم تا زمانیکه علما  وزیر صاحب مالیه:

خواهش آمدن شانرا به مملکت  د خالفت را خاطر نشان ما نکنند و یا خود علمای عالمئضرورت و فوا

 .له خالفت ننمایندئما جهت فیصله مس

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

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

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

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

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

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

: 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

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

خیر سخن از موضوع مجلس خارج شد و مبحث را گذارده  شیر احمد خان وکیل صاحب خارجیه:

بدیگر اطراف افکار محفل انعطاف ورزید. مقصد از معلوم نمودن دو حرف است که آیا معاهده ما با 

 ؟ترکیه برحال بماند و یا تجدید شود

اعلیحضرتا! بهر نوعی که باشد ضرورت ادامه مناسبات و اقامه دوستی ما با دولت اسالمیه  مستوفی:

موجب تنقیص و تزئید  ،شرقیه ترکیه الزمیست. خالفتی را که خود شان از گردن خود ساقط نموده اند

تا زمانیکه آنها  چه ،ت داخلیه ترکیه اعتراض نمائیمآمعاهده ما پنداشته نمیشود. ما را نباید بر اجرا

وجود خالفت را بخود مناسب می پنداشتند در توکید و تشدیدش مضائقه ننمودند. اکنون که در وجود آن 

 ،برای دولت و سیاست خویش مضرت را مالحظه نمودند، لغوش داشتند. چیزی را که خود آنها کشیدند

مواد بقیه آنرا اال آن کماکان  ن ماده خالفت صرف نظر نمودهآراست که از حاجت به اخراج نماند. ما

باید آنها بسوی داد و ،، قابل التعمیل پنداریم. کسانیکه وجود خلیفه را برای عالم اسالم مفیدی نمی پندارند

فغان اسالمیان عموماً ناله و غوای چندین کرور نفوس اسالمی هندوستان مخصوصاً عطف توجه نمایند 

ئب خود را مبتال و از کدام تشبثات درین موضوع خود داری که آنها بعد از الغای خالفت به چه مصا

له چه ئدرین مس ،نموده اند. آنانیکه منکر معاونت و استمداد عالم اسالم با مقام خالفت عظمی میباشند

میگویند که به ملیونها پول اعانه در هر موقع مصیبت از طرف عالم اسالم عموماً و از طرف مسلمانان 

ً ب ه ترکیه عالوه بر طرفداری ترکیه وبر آوردن صدا های احتجاج خویش را بر هندوستان خصوصا

 .وائی با ترکان ارسال شده استنعلیه دشمنان خالفت عالیه محض اظهار عقیدت و هم

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

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

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

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

ه جمعیت هالل احمر ترکیه جهت جمع آوری اعانه اطفال یتیم و بیوه زنان و و چرا وفدی را ک
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فرستاده بود، بمحض استماع الغای خالفت نا کامیاب فرستادند و ملت نا 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 هظمه مرحومه ترکیه را قائم میکرد؟ خلص اینکه معاونت و همراسالطین مع

در همه وقت ظاهر و باهر و قابل تقدیر است و وجود خالفت در همه حالت  ،تا جائیکه امکان پذیر است

 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 

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

ً در افغانستان دعوت دهند که آنها در تعین حقوق واردات و م ف یخارجات و وظاوفد خالفت را حتما

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

را خلیفه  بدید علماء احدیاعلمای خود تن تنها بدون صالح و صو یدارند و اال اگر ما طبق مقوله بعض

 .ر میدان خواهد مانددوگوش د و مقرر داریم مانند شریف مکه خلیفه معینه ما هم بیک سر

حال و بعد  رمیگویم که این معاهده ما فعالً بخودم طرفدارافکار قیمتدار همایونی میباشم و  یک وکیل:

له خالفت را با افکار عمومی علمای ممالک اسالمی ئتغیر پذیرد. مس ،از دو سال اگر الزم دیده شد

 .واگذار شویم و آنها را ضرور به افغانستان دعوت نمائیم

ما آنرا بسر چشم  ،بلی! اگر علمای اسالمی خواهش آمدن شانرا به افغانستان بنمایند وزیر صاحب مالیه:

 .قبولداریم و اال خودم طرفدار مدعو نمودن شان به افغانستان نمیباشم

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

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

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

همایونی را نموده به حواله یکی از جرائد عربی اسالمی بیان نیز تائید قول  مولوی محمد حسین خان:

افغانستان است، لهذا  ،نمودند که جهته مذاکرات وفد خالفت بهترین نقاطیکه از اثر اغیار خالی میباشد

 .مدعو نمایند ،تمر اسالمی علمای ما چنانچه خواهش نموده اندؤضرور م

ً خارج از ۳۰ف )یک بیانیه طویلی را در ظرمولوی سیف الرحمن:  ( دقیقه ایراد نمود. چون تماما

ن ضمن آما با ایراد آن صرف اوقات ناظرین را روا دار نمیشویم، تنها الفاظی را که در ،مبحث بود

 :قابل ذکر است، خالصه مینمائیم

اریخ و علیه آن، ت بل هللا جمعیاً و ال تفرقو( با مفاد و مالهُ بحقرائت و ترجمه طوالنی آیه )و اعتصمو ا

مختصره خالفت اسالمیه، مساعی جمیله خلفای راشده، زمان خالفت عباسی، تن پروری خلفای مابعد 

عدم  ،صفات عمر بن عبدالعزیز، غمخواری برخی خلفای اسالمی با عموم مسلمانان شرقی وغربی

باید  ،استانقیاد حقیقی هند و افغان، ایران و چین، اعراب و ترک با مقام خالفت از شومی اعمال شان 

ساله علمای اسالمیه بر دوام خالفت  ۱۳ضرور منقاد شوند و همه اوامرش را تعمیل نمایند. اجتماع 

دلیل بزرگ است براینکه باید ضرور خلیفه در اسالم معین باشد. اگرچه آن خلیفه خلیفه حقیقی نباشد، 

 .باز هم مسلمانان باید تعمیل اوامرش را بنمایند در قیام او بکوشند

هر چند به حضار تاکید میشود که خارج از مبحث مذاکرات ننمایند و بر طبق کیل صاحب خارجیه: و

له زیر ئباز هم بعضی از حضرات مس ،الیحه لویه جرگه که به نزد هر کدام تان است گفت و شنید دارند
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ض ما بدیگر اطراف سخن میرانند و موجب طوالت مجلس و تضیع اوقات میشوند. غر ،بحث را گذاشته

صرف همین کلمه بود که معاهده حاضره ما با ترکیه بر حال باشد و یا تجدید شود، اینک هر شخصی 

که طرفدار تجدید معاهده باشد بر پا بایستد و هر کدامی که خواهشمند بر حال بودنش نباشد نشسته بماند 

 .تا با اشخاصیکه مخالف همدیگران باشند در همین موضوع بحث کرده شود

 :نشسته ماندند و احدی قیام نورزید بعد از وقفه دو دقیقه ذات جهانبانی فرمود :جمهور

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

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

بلی، بلی! همه ما بر طبق مفکوره همایونی بوده مانند سابق مناسبات خود را با ترکیه خواهان هور: جم

 (و دعوت دادن وفد خالفت را به افغانستان بنظر استحسان مینگریم. )کف زدنهای شادمانی

ور رئیس شورای دولت را امر بقلمبند نمودن نظریه لویه جرگه نموده بعد از تحریر بحض اعلیحضرت:

ً به دستخط و مواهیر  عموم خوانده شد و بکمال شادمانی و بشاشت اوالً به امضای همایونی و متعاقبا

 .عمومی مزین گشت

 معاهده ایران با افغانستان

تمر ؤی عمومی بر ادامه موقتی آن عهد نامه و مدعو داشتن مأبعد از اختتام معاهده ترکیه و استقرار ر

ه قرائت معاهده ایران و افغانستان رسید. درین معاهده نیز ذات همایونی اسالمیه به افغانستان نوبت ب

ه هر ماده آنرا به اخیر میرسانید، تشریحات عام فهم و توضیحات خوبی یسپس از آنکه آقای وکیل خارج

االت و جوابات نسبت به بعضی از مواد آن ؤرا به حاضرین میداد. بعد از اختتام این معاهده برخی از س

ف لویه جرگه بعمل آمده عده توضیحاتی را در بعض فقرات آن از وکیل صاحب خارجیه از طر

خواستار شده در نتیجه عموم حضار برین معاهده دوستانه اسالمیت کارانه اظهار مسرت و رضامندی 

 :ن در آخر مبحث بر خواسته بعرض رسانیدآخود شانرا نموده یکی از

رگه این معاهده را هم بنظر تقدیر استحسان نگریسته وزارت بخیال عاجزانه ام باید لویه ج وکیل: 

خارجیه را توصیه و تاکید نمایند که در مزید مقدمات محبت و یکرنگی و اتحاد، اتفاق و همدستی با 

 .دولت ایران بکوشد

بسیار خوب همه رضامندیم که مناسبات دوستانه و حسیات محبت کارانه ما زیاده بر زیاده با  جمهور:

ی أن رآهمکیش و همزبان ما ایران بحسن مساعی وزارت خارجیه مان بعمل آید. )سپس از دولت

عمومی لویه جرگه نسبت به ُحسن مناسبات ایران و افغانیه اوالً قلمبند و متعاقباً به پیشگاه حضار قرائت 

 (. ب.دگردید در نتیجه تمام نفری او را به امضای خویش سپس از امضای ذات ملوکانه موشح نمودند

 

 معاهده افغانی و فرانسوی

بعد از اتمام نظریات لویه جرگه نسبت به معاهده ایران و افغانستان نوبت به قرائت معاهده افغانیه و 

فرانسه رسیده آقای رئیس شورای دولت معاهده را قرائت مینمود، ذات ملوکانه چنانچه گفتیم در 

 .توضیحات و تشریحات آن میپرداختند
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که معاهده ختام یافت میرزا غالم ُمجتبی خان مستوفی اظهار داشت، این معاهده را یحین :مستوفی کابل

ید روابط سیاسی و ئباید لویه جرگه بر طبق معاهده ایطالیا تصدیق نموده وزارت خارجیه را بمزید تش

 .دوستی با دولت فرانسوی مامور فرمایند

ت که ما از همدستی های دوستانه و از طرف جمهور بر پا خواسته معروضداش وکیل قندهار:

معاونتهای انسانیت کارانه دولت فرانسه که در راه تعلیم اطفال ما نموده و مینمایند اظهار سرور وتشکر 

میداریم و از تسهیالتی که برای وزارت حربیه ما در ابتیاع اسلحه نموده است نیز ممنونیم و متفقاً 

راتب و محبت و سیاست با دولت مشار الیه توصیه وزارت خارجیه خویش را بمزید استحکام م

 .مینمائیم

درست است همه ما به مناسبات دوستانه افغانستان با فرانسه مسرور و در الفاظیکه وکیل جمهور: 

حه را که مبنی بر احساسات لویه جرگه نسبت به دولت یصاحب فرمودند، متفقیم. )بعد منشی مجلس ال

اه حضار تقریر نموده در آخر از طرف عموم بعد از امضای بیضای فرانسه بود، تحریر و به پیشگ

 .همایونی تصدیق گشت

 

 معاهده افغانستان با آلمان

معاهده آلمان و افغان قرائت گردیده  ،ی عمومی نسبت بدانأر نبعد از اتمام معاهده فرانسه و قلمبند شد

 .دران نیز ذات ستوده صفات ملوکانه تشریحات میفرمودند

بر پا خواسته گفت که این معاهده و امثال آن معاهدات سیاسی است و در معاهدات  کابل: مستوفی

سیاسیه حق هیچگونه مذاکره و مباحثه نمیباشد. حاالنکه در تمام این معاهده سیاسی نیز منفعت و شرف 

معاهده  آن مانند نظریه و آرای که در]امثال[ و در اشباه  هاست، لهذا درین معاهد رکوذافغانستان م

 .ی لویه جرگه قلمبند گرددأایطالیه و فرانسه مرقوم گشته ر

ی مجلس بر طبق که به أتائید قول مستوفی صاحب را نموده منشی مجلس را به قلمبند نمودن ر جمهور:

ی عمومی علی الفور تحریر و أفرانسه و ایطالیه نوشته شده بود در حق جرمن نیز امر دادند. چنانچه ر

ائت و در آخر ذات ملوکانه اوالً او را امضاء و متعاقباً از طرف جمهور تصدیق و امضاء بنزد عموم قر

 (ب.د)ګشت. 

 

 معاهده افغانستان با بلجیک

ن نوبت به قرائت نمودن معاهده بلجیک رسید. آقای شیراحمد خان در آسپس ازوکیل خارجیه: 

معاهده بدین نزدیکها شرف انعقاد را تشریحات آنهم بذل مقدرات کنان در خاتمه آن فرمودند که این 

 .پذیرفته و تا هنوز بر طبق مندرجات آن اجراآت بعمل نیامده است

بسیار خوب است از طرف ما نیز وزارت خارجیه تصدیق این معاهده را تقدیم نموده و از قوه  جمهور:

وشته شده و به پیش ی عمومی علی الفور نأبفعل آوردن آن مساعی جمیله خود را مبذول دارد. در اثر ر

ن به امضای دیگران آجمهور خوانده شده  در خاتمه آن حضور شاهانه ابتداء او را دستخط کرده پس از

 .نیز تزئین یافت
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بعد از اختتام معاهده های فوق فرمودند که این مساعیات و کارستانی های وزارت  اعلیحضرت:

عت افغانستان بعمل آورده است. این ( سال بشرف و عزت و منف۵خارجیه ماست که درین عرصه )

معاهدات را این طور که شنیدید تصور نکنید که خود بخود ترتیب، امضاء و قبول گردیده است بلکه در 

آمده  ءره آن الفاظ های بسیار و مذاکرات بی شمار، عملیات و تشبثات در معرض اجرافقهر ماده و هر 

هت آن ترتیب و تعمیل شده است که اگر به مذاکرات و و عالوه برین بسا جزویات و کلیات و فروعی ج

بیان همه بپردازیم مدت طویلی را بکار میبرد و ازین بعد هم خودم و وزارت خارجیه ام تا بتوانیم در 

ید روابط افغانستان با روی جهان در عزت و شرف و منفعت افغانستان از دل و جان خواهیم ئتش

 .کوشید

 

 ن با جاپانخواهش قیام مناسبات افغا

بعد از اختتام منطوقه همایونی عمائد لویه جرگه از ذات همایونی التجا کردند که باید عمائد لویه جرگه: 

ضرور عقد مناسبات مان با دولت شرقیه جاپان نیز بعمل آید و نظر بهمه دول روابط ما با جاپان از حد 

ین مسله اقداماتی نموده است یانه؟ اگر زیبا و نهایت خوب پنداشته میشود. آیا وزارت خارجیه مان در

 .ننموده باشد، ضرور باید که بنمایند

مدتی است که مذاکرات ما با دولت جاپان جاری است و در نتیجه دولت مزبور سفارت ما اعلیحضرت: 

را قبول و عماً قریب سفارت ما بدانطرف اعزام شدنی است. به شما معلوم است که قبولیت سفارت بدو 

. اول قبول نفس سفارت، دوم قبول شخصی سفیر. قبول نفس سفارت از مدتی  بعمل آمده نوع است

است. اکنون انتظار قبولیت وزیر مختار ماست که ما به دولت جاپان اطالع داده ایم که جناب علی احمد 

ینک خان ایشک آقاسی اسبق وزیر داخلیه سابق افغانستان به سفارت افغانی در جاپان مقرر شده است. ا

بهمین زودیها جواب آن خواهد رسید و سفارت ما بدان صوب حرکت خواهد کرد. امثال این اعمال را 

هیئت فعال وزارت خارجیه زیاده تر نموده اند اما چون تا حال در معرض عمل و اجرا نیامده است، 

ر بر نکشیده است مده و جامه عمل را دآکه تا هنوز به میدان یقین نبر ]چیزهائیرا[ یئلهذا تذکر اشیا

 .برای تان کردن و خواندن مناسب نیست

نطقی در موضوع استقالل افغانستان و مساعی جمیله اعلیحضرت همایونی و  ایشان اعظم خواجه:

له نمود. سابق برین اگر ما ئخدمات قابل تقدیر وزارت خارجیه ایراد کنان خاتمه مقاله اش را بدین مس

دست داشته بخارج میرفتیم و بهر طریقه و انواع خود را معرفی فرامین و رقم های گوناگون را ب

اما هنوز اگر ما یک پساپورت قوماندانی  ،مینمودیم، احدی ما را نمیشناخت و بما اهمیت و قیمتی نمیداد

افغانستان را بدست داشته بهر دولت و به نزد هر ملتی که برویم و با هر کسیکه بر خوریم اعزاز 

 (می بینیم )کف زدنهای شادمانیمینگریم و اکرام 

حی ملت نیز به همین منوال نطقی را ایراد و در خاتمه از مساعیات جهاندرجات مُ  محمد اسحق خان:

افغان اظهار امتنان و برای وزارت خارجیه افغانستان عرض نمود. کلماتش به کف زدنهای آنی مظهر 

 .شتگجمهور 

خ و علماء معظم، سادات و روسای مکرم ُکل نقطه وکالء محترم، مشای رئیس عمومی شورای دولت:

عقاد لویه جرگه من بحضور شما عرض کرده نمیتوانم که بزیر این خیمه و بارگاه نافغانستان! بتقریب ا

یک هزار یا دو هزار نفر از افغانستان حاضرند بلکه عرض میدارم که جمیع ملت ما امروز بحضور 
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ه شما ذوات محترم یک حصه از خدمتهای دولت متبوعه اعلیحضرت شرف حضور دارند و به پیشگا

تان که به توجه و همت اعلیحضرت غازی در وزارت خارجیه تان برای افغانستان شده است، توضیح 

و تشریح یافت. میخواهم واضح تر عرض کنم یکوقت همین افغانستان بود که سوداگر های آن از 

ن بزرگ میشمرد و کس نمیدانست که به آخرین نقطه هندوستان تا کلکته میرفت و خود را از سیاحی

هندوستان و کلکته سواحل و بندرگاهی دیگری هم است یا نیست؟ همین افغانستان بود که از عمائد و 

امراء انگلیس الت و برنس را می پنداشتند و بس. اما نمیدانستند که الت کیست و برنس چه منصب 

اشت که خود را با دول عالم بشناساند و نام خود را بروی دنیا نشر دارد؟ بلی! افغانستان از مدتی خیال د

نماید. چنانچه سالطین ماضی مملکت افغانی درین راه کوششها کردند و تشبثاتی را بکار بردند، اما 

سفانه که بر عزم خود کامیاب نشدند. هلل الحمد که در عصر سعادت حصر اعلیحضرت غازی به أمت

ف عزت خود را حاصل کرد. چنانچه عموم سفراء و نمایندگان او در روی مقاصد خویش نائل و شر

ه بتمام م   اتتان از که سجهان قبول و پرچمهای اسالمی افغانی ما در فضای عالم بتموج است. ملت افغان

ُکره دنیا رفته میتواند و همه کس بنظر عزت بطرف شان مینگرد. خود من که یکی از خدمتگاران ملت 

چندی پیشتر ازین در ضمن ایفای ماموریتم به اکثری از حصص دنیا سیاحت کردم و به  ،خود میباشم

د عزتداری زیاد میگردیدم و چنان پذیرائیها میشدم که در داخل مملکت خود  رهر مجلس که میرفتم مو

ه آنقدر عزت ندیده ام به لحاظ اینکه نام افغانستان بر سر من بود ]عموم زنده باد اعلیحضرت پادشا

 ![ترقیخواه ما

نی! بلکه افغانستان دارای وزارات و  .امروز شما خیال نکنید تنها شما وزارت خارجیه را پیدا کرده اید

ریاسات، مدیریتها و ماموریتها، حکومتیها و دیگر تشکیالت مفید و ترقیهای مزید گردیده دارای عزت 

بوجود این پادشاه ترقیخواه و شریعت و شرف و مفخرتی که شایان اوست، میباشد. امروز افغانستان 

پرور خود افتخار میکند که به نظر دول معظم دنیا بتوجهات این شهنشاه خویش خود را معرفی کرده 

 [است. ]زنده باد شهریار ترقیخواه شریعت پرور ما

امروز جای بسیار مسرت و شکران است که افغانستان یک پادشاه با غیرتی پیدا کرده که زندگی، 

ت و عیش خود را  فدای آبادی ُملک و ملت خود مینماید. امروز افغانستان نه تنها با دول خارجیه راح

های دول ]پیروزی[زئبلکه الحمد هلل امروز افغانستان بسیار فا ،بزرگ دنیا نوشت خوان بر کاغذ دارد

هم اسلحه موجوده  اجانب را گرفته است. شما ببینید فائده های که امروز از دول اروپا گرفته ایم یکی

است که بیک تعداد مکفی داخل مملکت ما شده و میشود و دیگر اسلحه جات، طیاره ها و فابریکه ها و 

ضروریات نیز برای افغانستان آماده و موجود بوده صرف بامر وزارت حربیه و حکومت معطل است. 

الفور برای ما بهم میرسد.  در مدت قلیل بسیار اسلحه علی ،اگر وزارت حربیه ما امروز امر نمایند

امروز دولت روس، جرمنی، دولت فرانس، ایطالیه و دولت انگلیس هر کدامش علیحده علیحده خواهش 

دیگری  ،میگوید طیاره میدهیم توپ میدهیم دارد که اسلحه از ما بخرید و ما به شما اسلحه میدهیم. یکی

مینماید. مطلب هر کدامی ازین دولتها  میگوید فابریک میفرستیم، دیگری خواهش ارسال مستخدمین

  (خواهش دوستی افغانستانرا که یک قوم شجاع دالور میباشد دارند )کف زدنهای شادمانی

کدام دولت است که اسلحه و قوت خود را کم کردن میخواهد اما زمانیکه بما اسلحه میدهند محض جهت 

ج نخواهد بود. فقط امروز دولتهای معظمه دنیا  دوستی به افغانستان است و اال به روپیه افغانستان محتا

آرزو دارند که با دولت افغانستان دوستی و مناسبات داشته باشند و این دوستی شان ضرور برای یک 

روز ما مفید خواهد بود. همین افغان است که از الهور بیشتر را نمیدانست، همین افغانستان در نقشه 

هندوستان پنداشته میشد و انگلیسان او را زیر اسارت خود جات زمان سابق یک حصه از ملحقات 
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میدانستند، همین افغانستان که در دنیا نام و نشان نداشت، همین افغانستان که عموماً لقمه نیم خوابیده و 

از توجهات جهاندرجات پادشاه رفیع پایگاه خویش خود را  ،یک مملکت زیر حمایه انگلیس شمرده میشد

رد و بجمیع دول خود را نشان داده، گفت هر کس دوستی افغانستان را آرزو داشته در جهان معرفی ک

افغانستان نیز مردانه وار بمقابله او حاضر است  ،افغانستان حاضر است و هر که دشمن او باشد ،باشد

که مشت در دهن شان زده خار گلوی شان بشود. )کف زدنهای شادمانی( ما را باید شکرانه به درگاه 

( ساله ابتدائیه خود را زیر سایه اولواالمر مجاهد خویش بسیار ۵یم که امروز دوره )ئق یگانه نماخال

برین خشنودی  ،کامیابانه طی کردیم. وزارت خارجیه خدمت پنج ساله خود را بحضور شما عرض کرد

یت خداوندی و و تشکرات و حوصله افزائیهای پیهم شما فخر میکند و امید واریم که در آینده نیز به عنا

توجه اعلیحضرت غازی دوره ثانیه خود را نیز به بسیار کوشش و سعی و کار به انجام برساند تا در 

 (لویه جرگه آینده خدمات ناچیزانه خود را بحضور شما عرض کرده بتواند )کف زدنهای شادمانی

تقدیر وزارت  کلماتی را در موضوع صفات و مزایای همایونی و خدمات قابلمولوی محمد بشیر: 

خارجیه ایراد کنان در خاتمه معروض داشت که باید از طرف لویه جرگه تشکر نامهای متعددی بدان 

ملل و دولیکه در موقع کشیدگی افغانستان و انگلستان اظهار همدردی نموده و با افغانستان همراهی و 

 .همنوائی فرموده اند، فرستاده شود

ه افاغنه و اظهار امتنان از طرف حکومت افغانستان قبل برین حسیات متشکرانوکیل صاحب خارجیه: 

بطور درست فرستاده  ،ن موقع با افغانستان همراهی و همنوائی کرده اندآبرای آن حکومتهای که در

 .شده است باز هم ما از خیاالت شما مشکوریم

ه درین عرصه نیز تشکراز مساعیات جمیله ذات شاهانه که در امورات خارجیمولوی صاحب کامه: 

سفانه اظهار داشتند ایکاش ما هم یک بندر گاه بحریه را أبیان داشته در آخر مت ،وجیزه بعمل آمده است

داده،  مالک میبودیم و در خاتمه مقابل خویش ضروریت طیران طیاره را در افغانستان حتمی نشان

 .عطف توجه ارباب حکومت را بسوی آن خواستار گردید

کالم شما لی را در جواب مولوی صاحب بیان داشته ضمناً فرمودند که کنایتاً از نطق مفصاعلیحضرت: 

اسالمیه مقیمه سواحل جنوبی افغانستان حکومت تانرا توصیه  ]برادران[ خوانچنان فهمیدم که نسبت با

شما مطمئن باشید. در مسله طیاره با  ،میکنید. حکومت شما آنها را مانند قطعه جگر خویش می انگارد

باز هم اینقدر شما را تسلیت میدهم که افغانستان در سر انجام  ،ینکه وزارت حربیه جواب تانرا بگویدا

نمودن مسله طیاره جهته قوای حربیه خود نیز غافل نمانده و ممکن است که عماً قریب به مقصد خویش 

 .کامیاب آید

ی مفخرانه همایونی در معامالت ما شرکاء لویه جرگه از اقدامات شرافت کارانه و شاهکاریها جمهور:

خارجیه کامالً اظهار سرور و خرمی مینمائیم و کامالً اظهار تشکر و اطمینان خود را از معامالت 
 .خارجیه خویش داشته دعای مزید کامیابی و موفقیت حکومت خویش را خواهانیم

ما خوانده شد و از بحضور ش ،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 

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

که نسبت بمن گفته میشود، نمیباشم. )ما آن تعریف و توصیفهای ملوکانه را محض از خوف تطویل در 

 مقاالت آن درج ننموده ایم. ب.د( 
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البته اینقدر معروض میدارم که این عاجز مقصدی به ُجز از خدمت به اسالم، ملت و وطن در نظر 

 ود. ندارم تا خدا از من رضا ش

از حد مرغوب که حاجت به مذاکره و مباحثه مزید  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 

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

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

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

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

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

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

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

 

 نظریات و مشاورت لویه جرگه در مسایل داخلیه

 ( سرطان بعد از ظهر۲۹روز یکشنبه )

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

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

وده  تماما  بمقامات ملعاده اجتماع نا وشعف فوقبیک شوق  ،( را نشان می داد۲از اینکه وقت ساعت )
تا اینکه ذات  دمعینه خویش اخذ موقع نموده و انتظار ورود مسعود شهریار محبوب القلوب شانرا داشتن

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

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

اشت عرض میدارم که شمایان د رکدام ددبطور 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  ۀا بر همین اصول مقدسی این مملکت اسالمی افغانی مئررواکات و عملیات و آاجرا

معمول بوده و می باشد و ابدا  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 ام۵رینمدت )ارهای عصر ابتدایه مملکت عزیزم را دکقوانین 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
ام نظامات و اساسهای اداری حکومت خود را مالحظ و مذاکرات گردد و اال اگر شما بخواهید که تم

و جزئیات تا بر تمام  بیفگنیدکم از کم تا پنجسال رخت اقامت خود را در اینجا  ا  ، پس لطفتطبیق دهید
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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 ،ه شما قابل بحث می انگاریدبهم رسانید. هر اساس و کاریرا ک

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 اول از شما استفسار
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
پس لطفا  در تنخواه مامورین و تعداد عساکر و دیگر  ،این اصوالت باشید خواهان تغیر و تبدیل در

 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 نمیتوانداو زیاد را روادآن مداخله کم 
المر دارد ولی ادر آن تنها حق مداخله را ا، برخی ازآن که تعزیرا ت است .نمایدرفتار شریعت نبوی 

م هرا من عاجز اختیار دارم که بر اشخاص جانی اجرا نمایم که آند ره ( ۳۹را الی )د ره ( ۳ثال  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
 اینک نسبت بمن علما ،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 

 موضوع مذاکرات خود را تخصیص دهید که ال  مقصد اینست که شما او ،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 ولویصاحب کامه:م
 : حق نیوش ملوکانه دارم حسب ذیل است

حنفیه  بها آن طبق مذهب مفتی ـ نظام نامه جزا در مجلس لویه جرگه سرا پا ملحوظ گردد تا مسایل۱
 ترتیب و تدوین و تعدیل گردد. 

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

                                                       اشد بودجه عمومی مملکت خویش را مالحظ میداریم.  ی باگراجازه همایون - ۳
                                                                       .منیدر معارف افغانستان بعضی نظریات خود را بعرض می رسا - ۴
                          ض خود ها را تقدیم می نمایم.                                          ئت وزارت تجارت عراآدر اجرا - 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
ودند که شما فعال  در این نظریات خویش کدامش را اوال  خواهش دارید که جه محبت و شفقت فرمهل

 تحت مذاکره آورده شود؟                                 

حضرات بیشتر از همه یکه اعل ددبانه تماما  بر پا خواسته بعرض رسانیدنؤوضعیت م بیک :جمهور
ت علمای لویه جرگه در آورده شود ئالحظه هیالتجا داریم که نظام نامه جزای عمومی تحت تدقیق و م
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حنیفه بشکل یک فتوای اسالمیه تدوین  بها ه آن برطبق مذهب مفتیوحل ضعیفه و روایات مرجئتا مسا
 مانیه ( گذاشته شود . امعظمه نام )فتاوی  ۀلفؤبرآن م .وترتیب گردد

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

حی ملت افغان بکمال م  حضرت یی میکردند و اعلأفوق اظهار نظر ر ۀجزایه بطریق موصوفه مذکور
د و هر کدامی منطوقات حضار را سراپا گوشگذار میفرمودنو پیشانی تمام گذارشات خنده مسرت و 

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

                                                                                                                                         ل مرقوم میگردد.اجماال  در ذی ،و عماد ملت معروض آمده است

ل عجیبه همایونی و تعریف و تقدیر ئچند اشعار افغانی را در صفات حمیده و خصا ه گلجان :پادشا 
کامیابی و موفقیت شانرا در راه ترقیات  حضرت غازی گفته ضمنا  دعای مزیدیخدمات فوق العاده اعل

ملک وملت بیان داشته در خاتمه بشدت درخواست این امر را کردند که باید تمام امورات بر طبق 
  گردد.لکافغانیه مانند سابق در ازمنه الحق نیز حل و فصل اه در ممینفحمذهب  امقرارت مفتی به

ل سیاسی ئم می کنند که امورات دنیوی و مساه  تَوَ ن بعضی از متمدنین دنیا درعصر حاضره چناُمال :  
ین تازه را ئضرورت ایجاد قانون جدید و آ ،خطای خویش ۀدر قرآن الهی نیست و آنها بر همین مفکور

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

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

            .دنبکوش نآ

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

ما  .کتهای روایتی میباشندایس امثال این ابحاث مبنی بر لطافت های علمی و نزئحضرت ر مال :
 .یمئمدقق است در اینجا بنما یل آن ابحاث را که در حقیقت یکی از وظایف علمانمیتوانیم که فی الحا

                                                                                                                                       .جزا اعطا شود ۀبهر تقدیر آرزو مندیم که بما اجازهء اصالحات و تعدیالت در نظامنام

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

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

فسر  منان داخلی و خارجی لکن بنا بتحریک برخی از دش ،فرمایشات شریعت غرای احمدی استم 
ما تنقید  ۀسوء ما بر بعضی از مندرجات قوانین امانی عصر حاضر یبهمدستی و پشتی بانی علما

مشمول است  ،ت تمیز ما در آن موجود استئمیکنند و بر بعضی روایات ضعیفه که از عدم تمیز هی
میله همایونی در خاطر عیات جبه مسای  و عالقمندی که زهذا ما از کمال دلسولنکته چینی میکنند. 

حضرت همایونی مزید بر مزید و احترام شریعت و مقررات یچنان امید بدل میپرورانیم که اعل ،داریم
اسالمیت را مرکوز نظر کمیا اثر خویش داشته و بقدر یک سرموی از اوامر قرآنی و شریعت احمدی 
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در همه و اید بنمکه احدی در قوانین و نظامات عصر ترقی حصر امانی خویش تجاوز را نگذارند 
مذهب مهذب حنفی  ال مفتی بهئدعاوی و فیصله جات مرجع محاکم و قضات خویش را بسوی مسا

ست منافقت پرست اغیار در میان حکومت و ملت تفرقه انداز نشود. استغفر هللا د کوفی مقرردارند  تا
رع است، بلکه مطلب یگانه ما نمیگویم که نظامنامه های شهریار شریعت پرور ما بر خالف ش من ابدا

 دفع شقاق و نفاق و موقع یابی دشمنان ملت و اسالمیت است و بس!

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

 ،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 کامات و تحدیداتی را اح ،ت عالیه تمیز من عاجز که اولوالامر شما هم می باشمئباتفاق هی ،میباشد
تماما  از طرف اعداء ملت  ،افواهی که نسبت به نظامات این دوره طنین انداز است .یمانموده  و اراده

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

 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  .احکامات آن خودم بشما معلومات می دهمبرد واز خلص مندرجات و  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 متعاقبا  بر همان او
 ه در اصالح آن بپردازد .                                                                           گت عالیه لویه جرئآراء شما هیدارید تا حکومت باتفاق 

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

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

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

ایجابات اظهار عقیده و رأی نمودند که دیگر نظامات متعلق به امورات سلطنتی و درمابقی آنچنان 
ز در آن امور مداخله کردن را زیبا و درست گمملکتیست ما هر  سیاسی و ترتیبات  اداری و لوازم

 نمی دانیم.                              

 ،و میالن دارم که شما این نظامات را که بیرون نویس گردید ممن هم بسیار آرزومند حضرت:یاعل
ل تان آحال و م حکومت شما برای اصالحکه تی حاذرانید و در آن مراعات و اصالگسرا 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  آتیا  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 بحکومت ،باشید

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

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

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

شرعیه ند باید مسائل علماء و بعضی از عمائم لویه جرگه به تائید این قول برخاسته و گفتجمهور: 
و دیگر کتب معظمه فقهیه که در اعصار سالطین  "فتاوی قاضیان"بزبان عربی مرقوم آید بصورت 

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 ،محاسن باشد

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 ئساختن عموم است بر وظایف و خدمات مامورین و مکافات و مجازات دادن خا
بهر  ،موم سکنه مملکت نمیداند و اشخاصیکه مانند شما حضرات از آن معلومات دارندبزبان عربی ع

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

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

له شرعیه  ئسی و بیان مأ( را دیده و نادانسته کور کورانه می بست و نمیتوانست که اظهار ر۸نکاح )
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
اسالم را بردوش خود برداشته و ردید، امروز کسیکه بیرق کاظهار خرمی می ،از شما مرفوع ساخت

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

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

از آن  ۀچاره نداشتید. اگر من شم ،از سرتسلیم را بزیر افگندن )و امنا و صدقنا( را گفتن بجز
 ،مدآازطرف حکام و مامورین ظالم در معرض اجراء می  ی که در بین شماروائی هاگذارشات و کار

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

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

المنکر را در طاق نسیان گذارده بودید؟  عن ردید؟ و از کدام رهگذر امر بالمعروف و نهیکآنها نمی 
دراز گردیده است؟ باید خود را بیشتر شاکر و از من خادم  ی منزبان شما  باالو اکنون چرا دست و 

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

مباحثه را میدهم و  ۀامروز که من شما را حق مذاکره و حص .ل اطالع می دادئز حشر از این مسابرو
 ،برای اظهار افکار و آرای تان در مفاد ملت و مملکت و دولت مجلس لویه جرگه را تشکیل داده ام
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ی ل شخصی و اغراض پرستی و نفاق آفرینی را برکنارگذارده چشمهائشما 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 
ار حقایق خویش از روی شفقت و نصیحت میگوید. شما را نباید که مانند ازمنه سابق  بالکل از اظه

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 

دد، چون آن ید . وهللا جگرم کباب و دیده ام پر آب می گرئمخالف گفته از حکومت خود شکایت نما
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
یر زنجیر و زوالنه حبس رها نمیشد که یا می مرد و یا بدن و پاهایش در زممیگشت  و تا آن زمان از 

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

و برای ا و سراهای معتبرین نیست ه نهابندیخانه هاي ما کمتر از خ 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 
ید که میدان زوالنه که سابق برین مخصوص اشخاص معزز بوده تخصیص شده است. 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  ،بودم ه را تخصیص دادهگدر ابتدا برای اشخاص جنایت کار نیز زوالنه یک لن .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
عالی شانرا در نظر رفته قدمی بر نمیدارد که در آن ترقی و تگل شما ملت را مدنظر 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

در همه امورات بجز از منفعت  مده ام  وآو وزراء بر ءمحض خیر و بهبود شما بمقابل این همه  وکال
عیش و عشرت خودم را همیشه قربان و فدای  نظر قرار نداده ۀرا نقط ر امریگشما و دولت تان دی
به منافع ملت کله جنبانی می کنید. زیرا که حسیات و  ءمان نکنید که شما وکالگام.  آرامی تان نموده

می  ءاز جذبات هزار تنی از شما وکالیشتر ب 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 

بزبان نخواهد آورد و نام من در صفحات تاریخ  با  گزیرا که نام شما را احدی بعد از مر  ،ورزم
ت. شما بیشتر از یک خانه و چند قطعه ت خوب و زشت من قید و ضبط شدنی اسآت 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 پا گزمین خود را برای همه  محض تحفظ خانه  و ،یدئمینما

فغانیه  از ااموس کل مملکت محروسه فشاری می کنید، من چطور در مقابل شرف و عزت و نام و ن
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
و ضرور معاونت خداوندی و روحانیت ذات از مقاصدم مرا باز داشته نمی تواند  هقه و مانعئو هیچ عا

رسالت پناهی  رفیق طریق من است. البته که مشت من برابر توپ خواهد کار داد و طوریکه شما 
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جهت نیل بمقصد تان از هر گونه فداکاری و تحمل هر نوع خساره و خرابی خانه و بربادی زمین نمی 
نمودن مال و جان و هستی و حکومت  ش از فدااندیشید، همچنین من هم در تکمیل مقاصد اسالمیه خوی

بیشتر است یا  ءنمایم. پس منصف شوید که حسیات من نسبت شما وکال و مملکت خود مضایقه نمی
از نظریات  ،نی؟ باوجود این قصد و نیت و عشق و محبتی که در راه ترقی مملکت و ملت خود دارم

ت ئمیز و هیتعالم علمای او از نظریات در شورای دولت وجود دارند که و افکار و کالی شما 
وزراء خوداری ننموده ام و در همه امور بصالح مشوره وصواب دید شان چنانچه مکررا  گفته ام 

جهت مزید تدقیق و تحقیق از نظریات مفید و مشوره های  نآی نموده ام. عالوه برئواراقدامات و کا ر
گر در قوانین و نظامات و اساس موجوده خویش ت  لویه جرگه نیز استمداد مینمایم تا ائشما هی

ید که اصالح شود، اینکه نظامنامه ئحقانه به حکومت حالی نما ،را الزم انگارید اصالحات و تعدیالت
را هر نبرای شما داده میشود تا هر فقره و هر ماده آ ،اید ها ی را که شما بیرون نویس کرده نام برده

نظریات خود را در آن باب برای لویه جرگه  بگوید اگر   هذرانیدکدام تان بجایهای خویش از نظر گ
الزم است که  ،فی الحال چون وقت کم است .یت آن خوداری نخواهد شدلاز قبو ،پنداشته شدقبول قابل 

یکمرتبه نظامنامه اساسی را سراپا بتدقیق بشنوید زیرا که شالوده مملکت عزیز با همین است وقتیکه 
سیس أت ) چنانچه در لویه جرگه سمت مشرقی متفقا  تصویب و منظور گردیده است(اساس باتفاق آراء

همانا باقی لوازم و فرعیات آن بالطبع درست و خوب و با اسلوب مرغوب  ،و طرح افگنده شود
 بود.  خواهد

ر ن دمنتخبه تمام افغانستا یچیزیرا که اعزه ومشایخ و علما و کالی سمت مشرقی و وکالجمهور : 
ما هم تماما  آنرا قبول داریم و مکررا  خواندن آنرا  د،یسته انرجرگه جالل آباد بنظر استحسان نگ لویه

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

کا مال  ظاهر و هویدا  ،ت و قوانین و تسهیالت که تا هنوز دراین مورد از قوه بفعل آورده اندآاجرا
عموم ملت از این مساعیات جمیله همایونی اظهار سرور و امتنان دارند و  .را ندارد است حاجت بیان

اینجا در تمام حضار یک ولوله  در}خدمات برجسته شاهانه را از حد زیاده تقدیر و تحسین مینمایند. 
شده هر کدام جدا گانه در صفات عجیبه و خصال حمیده و الطاف و  رپابفرما و یک غلغله محک

نوازشات ملوکانه بیانات مینمودند و حاالت سابقه را با مراعات و عطایا ی حالیه تطبیق داده اظهار 
میز خود را  ی بلند شد که ذات شاهانه  زنگهنگامه و غلغله به انداز .دعا گویها و شادمانی می کردند

حضار  ۀیج  فوق ملوکانه  باندازهلکن این نطق م ،مکررا  نواخته حاضرین را بسکوت امر میفرمودند
ی همایونی و مزید ئی و دعا گوئبخود هر کدام شان در حوصله افزا درا بشور آورده بود که خو

تا اینکه بعد از  د،ها و مقاله ها را ایراد مینمودن موفقیت شان در راه خدمت ملک و ملت افغانی نطق
 .{ار مزید در سرتا سر لویه جرگه سکوت حکمفرما گشتصرا

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

نه بمدح شما مسرور  ،خودم وظیفه خودم را اجرا کرده ام  و مکافات آنرا از خداوند خویش تمنا دارم
در آتیه با امثال این مقال احدی اقدام نکند. بحث ما همین است که  .منبح کسی از کار باز میماق  بونه 

 د.نخواهد بو الی از فایدهر هم بخوانید که خگباید نظامنامه اساسی را یکبار د ی
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 اساسی ۀنامت نظامئقرا

 نامهمملکت افغانی منشی نظام  بعد از قرار گرفتن آراء عمومی بر خواندن مکرر نظامنامه اساسی }
مزبور را با آواز بلند خواندن آغاز نهاد و ذات خسروانه در تحت هر فقره وهر ماده آن توضیحات و 

یراد مینمود و بر فقره های که بعضی افراد معترض می میشدند تشریحات عام فهمی را برای حضار ا
آنرا بیرون نویس کرده یادداشت میگرفتند و بیک  ،وضوع چیزی گفتن را خواهش مینمودندمیا در آن 

همین فقرات  نتظر تمام شدن تمام مواد بوده  در خاتمه مکررا  مجه شفقت کارانه آنرا امر میدادند که هل
ن آاز اختتام  دچنا نچه بع  ،یدئنظریا ت خود ها را در آن گوش گذار لویه جرگه نما زخوانده میشود با

بر چند فقره گفت وشنید بعمل آمد که راقم الحروف در ذیل فقراتی را  که برآن تنقید و بحث بعمل آمده 
 د.{ب. قلمبند میدارد. ،بآن موادیکه ذات همایونی تشریحات قابل تحریر را ایراد داشته اند ،بود

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

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

 از آن ظاهرا  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 دو چندان اهل هنود جهان قدر وقیمت و عزت و شرف افغانستان را 
 را یرمراعات را که وجود آن در امورات مذهبی و اصول مقدس دینی ما هیچیک نوع خرابی و ضر

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

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

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

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

س آن خدا نا خواسته افغانستان موجب نفاق و شقاق نمیشود  برعک  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 نیست که ما وشما برطبق مقررات دینی خود الزم  !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

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

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

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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ت و به تفسیر آن پرداخته  ئرا قرا م ینهکم هللا عن الذین لم یقاتلونکم()لآیه شریفه  مولوی فضل ربی:
اظهار  ما ب و آالم  با ئگونه  مصا  هگفت در صورت که آنها با ما دست اتحاد میدهند و در هم

را هم الزم است طبق مقررات مذهبی خویش از مراعات و بعضی تسهیالت با  ما ،همدردی مینمایند
ن مسلمان را که  بزیر حکومت اغیار  و با  مابزرگ مظلو ۀنیم و پاس خاطر یکعدآنها  خود داری نک

    .یمئاهل هنود سر و کار دارد بنما

هنود  ید اتحاد هندو و مسلم و همدستی هائهم یک تقریر مفصل در باره فوا میرزا غالم مجتبی خان:
د شدنی ئارتفاع این مراعات عا یکه  ازئها هندوستان با مسلمانان بیان داشته  بطرف ضرر و خرابی

را که  یهم تکالیف و نیز توضیحات داده و گفت که هنود افغانستان هم عالمات فارقه دارند ،است
میگذارند. اگر با وجود آن باز از تعصب و تنگ  ءحکومت به آنها میگذارد بخوبی در معرض اجرا

 ۀقتدر است که هنود موجودمعلوم است که ملت و حکومت ما خوب م ،شود هحوصلگی کار گرفت
ید و از نبودن آنها هیچگونه ضرر و مصیبتی نه بملت و نه ئتیغ نما ]زیر[را تماما  تهء فغانستانا

ال این تعصب خواهی ثقت باید کرد و از عقل وخرد باید کار گرفت که امدردد. لکن گد ئبحکومت عا
هند با مسلمان مظلوم آنچه  ودد  و هنو نفاق پسندی ما در هندوستان چه اثرات را تولید خواهد نمو

      .معامالت را بر پا خواهند کرد

ت آیات قرآنی و احادیث )نبوی( و فرمایشات  ئدر اینجا یک میدان معارضه و گفت و شنید و قرا}
شته هر کدام در بین خود ها گفت و شنید و گپیشوایان دینی در بین علماء و فضالی لویه جرگه قایم 

 وش شده بیکگپا  ارا در اعطای مراعات و عدم آن بر پا داشته، ذات ملوکانه سرال ؤجواب وس
 .فرمودمیذارشات  هر کدام حسب نوبت عطف توجه وضیعت بشاشت آوری بسوی عرایض و و گ

 :ی عمومی به این قرار گرفتأبسیار ر]سؤالها و جوابات[ بعد از رد و بدل اسوله و اجوبه  خرهباال
مودن جذبات نت غازی نسبت بگذاردن قشقه و نه بستن دستار سفید و مراعات حضریرا که اعلیچیز

ما تماما  برآن متفقیم صرف در نظام نامه  .درست است ،هل هنود افغانستان فرموده اندامسلمانان برای 
ی أذات جهانبانی بکمال شادمانی و خرمی و سرور رو ردد گفارقه ایزداد عالمات  اساسی لفظ

 . ب.د.{                    کرده این مبحث بزدن کف های شادمانی خاتمه پذیرفت عمومی را قبول

 اعلیحضرت اوالد ارشدبه فغانستان ابر نقل حکومت  برماده که منطوی میرزا مجتبی خان مستوفی:
شاهانه را بتفصیل نهایت  ۀر حسنه و مساعی جمیلپ)امیر امان هللا خان( است قیام ورزیده ذکر خدمات 

و الفاظ مرغوب برای حضار بیان داشته در خاتمه گفت که ما شرکاء لویه جرگه تماما  از صدق  خوب
کومت خودها را الی ماشاء هللا باوالده این پادشاه دیانت آگاه ترقیخواه ملت حدل و خلوص نیت حق 

                                                                                                                              . میدوست خویش چنانچه مرقوم است میده

یز بکمال گرمجوشی نید قول مزبور را بکمال گرمجوشی نموده این مبحث ئتماما  تا لویه جرګه :
                                                !                                                                               .خاتمه یافت

ذات ملوکانه  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

ول در ا ئغیرمس و عقیدتا   نکه من خودم را ایمانا  و وجدانا  خواهش من و میل من ایراد نموده اند. حاال
آت سلطنت و مملکت نمی انگارم و انصافا  میگویم در صورت عزل ونصب و تنزیل و ترفیع  اجر

نیکنامی آنها نیز خود را بدرجه اول  ی وبدنام رباید ضرور د ،وزراء و مامورین را خودم مینمایم
 تااکرم که مرا یک پادشاه عیش پرست، تنبل و کاهل نیافریده است گارم. خدای خود را شنول بائمس
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خودم در خانه نشسته مشغول لهو ولعب و ساعت تیری بوده متسلی باشم که کار های مملکت را 
خداوند شاهد است )و کفی با هللا شهیدا( خودم بنفس خود در هر وزارت طوری  !نی .وزراء میکنند

ولیت در اینجا بیمعنی ئجدی و فعال کار کند. از این رو این لفظ غیرمسکار میکنم که یک وزیر بسیار 
ول گفته نمی ئاست و من خودم را بهمین یک لفظ از این بارگران امانت خالق منان سبکدوش و غیرمس

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

یک نطق مطولی را در عرق ریزیها و زحمت کشی های همایونی که  ه:یغالم محمد خان وزیر داخل
 و ر خرده گیریهائایراد نموده امثال و نظا ،ینداآت هر وزرارت میفرمابالذات در کار و اجر

بیان  ،حد همایونی را در هر وزارت بلب و لهجه و بیان و زبان بی ساخته که دارندوایها غیرئکارروا
و سرور آوردند این مبحث نیز بیک عالم دعا گوی و شادمانی و کف داشته حاضرین را تحت رقت 

 .                 زدنهای خرمی اختتام یافت

بهمین تقریب بر پا خاسته گفت این فقره نظامنامه ها بسیار درست و متین است   مولوی عبدالواسع:
باشند، ذات  لوئت مست و عملیات و خوبی و خرابی و عزت و ذلت  مملکآباید وزراء در همه اجرا

ذارند که خود گب ،ولیت بار ذمت آنها را بر دوش همت  خویش بردارندئشاهانه را نباید در مقام مس
ذات همایونی اینطور شیوه  زویند. اگي خود جواب بئت و کاررواآضیه و اجراال اعترئآنها در مسا

شته گذا به آسایشهم آنها را شفقت و مرحمت با وزراء مرعی دارند که در حین استنطاق و باز پرس 
ظیفه خود ین غافل شده وقعتی بکار و واز امدافعه نمایند، معلوم است که آنها بیشتر  ااز طرف آنه

ر واقعا  ذات اشرف گند کرد. اهد شخصی خود باصالحات مملکتی توجه نخوائنخواهنداد و بجز از فوا
ا جواب و هان انجام میدهند و از طرف آناظهار میفرمایند کار وزارتها را خود ش چهملوکانه چنان

پس چرا   ،آنها از خود وظیفه دارند گری نام چی بکار است؟ و اابر اپس بودن آنه  ،ال هم میکنندؤس
ول نمی ئبار آنها را بزمه خود می بدارید؟ نقص کلی از همین امر است که وزراء خودشان را  مس

ء هویدا است مثل وزیر صاحب داخلیه ما  رای وزارند  که انوع خرابی در هر طرف در کار هاگان
تشخیص مرض و عالج را  و که در مقرری و انتخاب مامورین زیر دست خود وقت را بکار نمیبرد 

در معرض اجرا نمی آورد و مانند وزیر صاحب معارف که تمام  امورات معارف  ،چنانچه الزم است
 پندارند.                                                             می ل را بر خود نئداری این مسا از ایشان ذمه را دیحنده است و اگرا در تعویق اف

ید یک دعوی است بال دلیل که مانند شما ائه شما میفرمه کموالنا آنچ فیض محمد خان وزیر معارف: 
معارف حاضر است که جواب بازهم وزارت  .یدئافراد جلیل باید بامثال اینقال و قیل صرف اوقات ننما

اه عموم آمده گ. بسم هللا در پیشونه اعتراضات و تنقیدات شما را بخدمت تان تقدیم کنده گهم ۀمقنع
فغانستان اله و تعویقی را که وزارت معارف در امورات عرفانیه ئال کنید و جواب بشنوید و مساؤس

                    .]نشان دهید[ یدئبنما ،نموده باشد

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

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

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

اری آن د آیا ذمه ،کار خراب بکند اشخصی درست و متدین وذی اخالق بنظر می آید بعده ،مقرری
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بدون تصویب مجلس مقرر کند و یا آ ن  د بحکومت است؟ در صورتیکه تنها وزیر داخلیه او رائعا
نیاورده کمه و استنطاق ارا زیر مح ز شکایت و خرابی آن اوارا  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  ،و اال اگر قاعدة  یک شخص درست ثقه را به تصویب عمومی بکاری بر گمارد

یاء هللا و ل آن حکومت است؟ پس چرا اولئوخود رفته بر خالف توقع یک کار خراب بکند آیا مس
دفعتا  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.

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

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

ی او تما ما  قابل تقدیر ئ)دشمن طاوس آمد پر او( زیرا تا حال امورات معارف بسیار خوب و کارروا
مرجع و  ،ولیت بیایدئگر مسزیر دیه 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
میکنید. مطلب اینکه اعترض مال عبدالواسع خارج از مبحث  اتنقید بر آنه و زیر استنطاق بیاورید

                   جلس بحث کنید.د ماه است. در مواست و تنقید را که نموده مال خبط و خطا کرد

بودن قاعده  باویک نطق دعایه را در حسن انتخاب مامورین و انتظام مهایم و درستی  یک وکیل: 
هر شخصیکه از وی بهتر  :داشته گفت جمیع امور مملکتی ایراد کنان مالمتی را بر مولویصاحب عائد

میشوند حتی اگر خود مولویصاحب  دگر بنظر نیاید چون بکاری رسید ضرور مردم از وی شاکی
 . گمان میکنم که نیک نام نخواهد ماند ،بکدام مقام حاکم باشد

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

لعاده را نسبت بخدمت ملت و مملکت خود دارم و هم ا خودم یک مرد جوان و شوق و محبت فوق
واهشمند خسراغ ندارم و هم  ،را که متحمل همچه یک بار گران مملکت شده بتواند رجال دانشمندی

نرو فعال  تا وقتیکه میتوانم این کار از ای ،لی در میان باشدئسد و حا کنیستم که مابین من و ملت من ی
چنانچه فعال  این کاری را که در لویه جرگه  ،رفته امگرا عالوتا  بر ایفای وظایف امارت بردوش خود 

حیثیت صدارت عظمی را دارد و اموراتیکه بعد از فراغ مجلس در شب و صبح و  ،باشما مینمایم
اکر که اکثری از مامورین به همین خیال و از وظایف پادشاهی است و من ش ،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 

 ۀی و یک آوازئدعا گو ۀهای همایونی عموما  غلغل ر این مساعیات و خدمات و جانفشانیب لویه جرگه:
شادمانی را بلند نموده دعای مزید موفقیت و توفیق خدمت و شوق و تحفظ شریعت و احکام اسالمیت 

  د.حضرت تحفه نمودنیرا بحضور اعل

معروض داشت که مقصد از لفظ آزادی  ،آن ذکر آزادی عامه است که در ۀدر ذیل ماد مولوی کامه:
در اینجا فقط آزادی شخصی و ذاتی عموم افراد آفغانستان بر طبق شریعت و فرمایش حکومت است. 
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ز آزادی، آزادی ادیان و افعال غیرمشروع و رقص وس رود الکن در عوام چنان افواه است که مطلب 
 .استواعمال نارو نواهی و ]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

حریت شخص  ر شخص از مظالم و دست اندازیهای غیرمشروع دیگر افراد آزاد و کا مال  هحکومتی 
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
و بعد کالمش را بسوی سازها و س رودها و مطرب ها  .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 

 برای عمومی عمومی جزای مۀ؟ آیا در نظامنابازیگریرا 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 أو اال اگر تی حقیقی مواد نظامنامه متوجه شوید نی 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

و تشتت را در میان ما وشما  بهمین واسطه تفرقه ؟من عاجز را چطور تعبیرات غلط نخواهند کرد
 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  اوب اینک مربسیار خ ،رضا مند نباشید ،امر شرعی استاوکه 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 مبقتل برسانم و تماانواع و اقسام بز و هر شب بصد ها نفر را وهر ر ،شود
گذارم که احدی را طاقت چون و چرا نباشد نه تنها از افغانستان بلکه  ءبچنان قطعیت در معرض اجرا

ابدا  من از این لفظ آزادی آن معانی را که دشمنان ما انتشار  !ارض هیچ و هراسی ننمایم. نی ۀرکاز 
) وهللا (  ووی از احکام شرعیه تخلف و تجاوز را روادار نیستمبخیال ندارم و یک سری م  ،داده اند

و پادشاه  و حاکم ن مسلمانآبر و  خود را پاکیزه تر از عموم شما میدانم ۀکه ایمان و اسالم و عقید
و باید  اسالم هزار هزار بار لعنت میگویم بر خالف شرع انور کار نماید و یا رفتاری را اختیار کند

و  نمینمایم  ]عمل تمثیلی[ شما ملت خود سیاست و انتریک هبشما بدانانم که من همرااین سخن را هم 
بخدا چیزی که بدل دارم همه آنها را بزبان  آورده بگوشهای تان میرسانم و باز اگر بر کدام فکر و 

 قه و موانعئقایم گردم اگر عالم بر خالف من شود و یک جهان عا ،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 
یاالت من مطلع ی  و خرابی ما وشما است. اکنون که شما از خئحکومت 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.
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ه حکمفرما گبعد از اختتام این کالم ملوکانه باز غلغله ولوله و آشوب در سراسر لویه جر ه :گلویه جر
فات و خصال و اعمال شایسته و افعال پاکیزه همایونی و بیان ترقی شته از گوشه و کنار تذکر صگ

حضرت غازی را یخواهی و ملت پروری و پیروی شریعت و منفعت خواهی مملکت و دولت اعل
یک ذات ستوده صفات و یک  ،حضرت بلند تر از آنچه تصور داشیمیمینمودند و میگفتند الحق که اعل

وظ و مشکور ظیم و از کلمات جواهر آیاتش چندان محشخص رعیت دوست و ترقیخواه درک کرد
را چنانچه شاید و باید ادا کرده نخواهیم توانست  م که الی مادام الحیات حق خدمت و مطاوعت اویشد

ت و آر دانستیم افواهات و هزلیات را که بد خواهان ما در سر تا سر افغانستان نسبت به اجراتو خوب
ما تا جان در بدن و  .کامال  افتراء و بهتان است ،ین انداز نموده بودندحی ملت افغان طنعملیات این م  

انشاء هللا که در خیاالت عالیات و افکار جواهر آیات همایونی در تمام نقاط  ،روح در تن داشته باشیم
خلص اینکه از این قبیل کلمات از حد زیاد از هر طرف }مساعی خواهم ورزید  لفغانی بذاممالک 

یکه بعد از اختتام آنها  مجلس این روز تد منطوقانن جمله صرف به نقل نمودن چآکه ما از  وارد گشته
خاتمه یافته است و حضار از شنیدن آن خیلی محظوظ و مسرور شده بعد از ختام هر جمله آن او را 

  . ب.د.{اکتفاء میکنم ،بکفهای شادمانی تلقی نموده اند

و  ط)ارواحنا فداکدالت شعار شریعت رفتار پدر کردار حضرت شهریار ع ملک نور محمد هزاره :
ریار تاجدار و قار عدالت آثار مرحمت شعار عرفان مدار حریت هزهی ش(  طادم هللا علی روسناک بقا

اطوار که شهرت شهریاری او نام افغان را قاف تا قاف چون روز هویدا ، و قدر و صولت دولت ما 
 ۀجمشیدی، نمل ۀمحتاج را رتب یخورشیدی و گدا ۀچیز را جلو نا ۀنرا در دل دنیا پیدا، عدلش ذر

و  ،باز نعمانی بخشید، باز با کبوتر ابواب وداد را ۀدریا را انداز ۀضعیف را شوکت سلیمانی و قطر
عرفانش در این زمانه سعادت اقتران در روزگار، متاع علم و  ،رنگ و تاز گرگ و غنم آبش خورد

 ۀوجه شهریار جهانی خریدار و هر زار و نزار از زاویه افتقار باین طریقعرفان را باعلی مرتبه از ت
)الذین اتوالعلم درجات و بفحوای شرافت االنسان بالعلم واالدب اعتبار و اقتدار، بمضمون  ۀانیقه بدرج

)من کان فی هذا و صاحب عرفان بینا است  علمان اعمی،پی یکه ئرسیده از آنجا ال بالمال و النسب(
عالم خوابیده را بیدار و جهان ال یعقل را هوشیار ساخت، آزادیش ملت فهو فی االخرة اعمی( اعمی 

 قرین شادی نمودی. ،ز این غمابیچاره را  ۀهزار خصوصا   ،فغان را عموما  از قید بیگانه آزادیا
 دخترک امت خیرالوري

 همچو کنیزان شدی بیع وشری
 انجار بد ۀاز تو چنین شیو
 ین کار بدگشت بخوبی بدل ا

 ،ولینعمت را خداوند باری بجز از ش کر گذاری نفرموده ی نعمت و مرحمت هر ذوی الحق واچون اد
ادای شکر این نعمت بی حصار را  ،اگر تمام بدن مایان و زبان و جمله صغیر و کبیر مان بیان شود

بجز از دعاء چه از هزار و اندکی از بسیار و مشتی از خروار و عشری از اعشار نمیتوانیم، آری 
این نیاز نامه را بزیان قلم و خامه از زبان بمودای )ولئن شکرتم الزیدنکم( میشود .   اممکن فقیر

)الهم متع للمسلمین  اه سلیمان جاه و بذل بار گاه کیوان نما نموده دعاگخاص و عامه هزاره نذل پیش
ذل اعدائه بحق محمد و اله االتقیاء( بطول حیاته و احفظ المومنین سقائه و ثباته وانصراولیائه و اخ

                                                                                                                       میدارند.

و رضایا ي این پادشاه  سجایا ،اظهار میدارد و با اخالص بدون ریاء محمد حکیم سمت شمالی:
اه را میشمارد که چشم روزگار اینچنین تاجدار و با وقار را ندیده و گوش لیل ونهار گردون پا یگ
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همچنین شهریار عدالت شعار مرحمت آثار نشنیده اگر جانها را در راه رضای او فدا کنیم روا، و اگر 
                                   بجاست .                                                  ،روانها را ایثار دربارت بداریم

 از دست و زبان ما نیاید                کز ش کر و ادای او براید

شوده دعای دوام دولت و درخواست سالمتی گال چار زبان اعتذار بدعای بر قراری حضرت شهریار 
 حضرت را از خداوند مینمایم .یاعل

 شهریارا سرت بگردون باد
 ن بادیچوبز ادولت ترو خت ب

 طفیل محمدی عربیه ب
 پرخون باد شمدشمنان تو چ

 کمیهر چه حکم کنی بر وجود ما حَ ه تو شهریار عزیزی و شاه محترمی        ب
 

چون در زمان سابق الی ده هزار نفوس اناث و ذکور از مردمان اسالمیه  :زنگیاید ۀغالم حیدر هزار
و غیره بلفظ کنیزی و غالمی بخانه های دیگر ده صفه هزاره و جدیدی، شغنانی و بدخشی و چهار ئطا

ادای این مرحمت و نوازش  ،هزار زبان تشکر کنیمبما مردم اگر  د،برادران ملت مقید بودن
را  ننوس خود اینچنین اناث و ذکور ماأجلوس میمنت م ءحضرت غازی را نمیتوانیم که در ابتدایاعل

یه آزاد فرمودند که لبرادران ملت ک ای دیگره نهااول از حضور خود از حرم محترم خود و دوم از خ
یعنی هیچ فردی از افراد ملت نجیبه اسالمیه بلفظ کنیز و غالمی مقید نباشد و امالک این مردمان سی 

برای صاحبانش عنایت فرمود که همه شان صاحب ملک و هستی و ، ضبط بودکه ساله چهل ساله 
الطاف که از حضور الطاف ظهور خسروانه این  صاحب ثروت و سامان گردیدند. اینقدر مرحمت و

از هیچ سالطین دیده نشده و  ،میشود هالقلب غازی در باره عموم رعایای ملت مالحظ پادشاه محبوب
                                  یم.                                                                        ئنخواهد شد. زیاده زبانی نیست که ادای این ش کر را نما

ذشت سیزده صد ساله مذاکره و بر احوال امروزه عالم گر ما در تاریخ و سر گا مولوی محمد بشیر:
                                                                                             .حال را با ماضی مقایسه کرده نمیتوانیم ونهگمقایسه کنیم، هیچ وموازنه اسالم 

بود که بیرق  عالم هیچ یک ملک نمانده ۀذشته در معمورگ ۀنازیرا از یکطرف خواهیم دید که به زم
فرشته نشده باشد و همچنین در حالت موجوده نیز خواهیم دید اشان بر و ن بصد عزآوپرچم اسالمی بر

 ،نصرت عالمات اسالمی جلوه افروز انظارندیات  به آکه بجز از چند قطعات معدودی باقی تا حال 
یک دست آویز قطعی و حجت حقیقی شجاعت کارانه اسالف کرام و مجاهدین ذواالحترام ماست که 
بکمال سربازی و جانفشانی گوشت و پوست خود ها را ریزه و استخوان های خود را برای حفظ و 

 .ملت اسالم شمرده میشود ۀ ماالبعصر یگان که در ایندم کهل دصیانت آن مقامات مانند سرمه ساخته ان

یا اوالدهای آن آیند که ادر این موقع خود حاضرین یک کمی از وقت کار گرفته مالحظ و معاینه فرم
پدران باسعادت نمیباشیم و یا خدا نخواسته در دعوی مسلمانی ما از آنها فرق و امتیاز مخصوصی شده 

 !نی هر گز نی ؟ایم

ال عاجزانه ؤنه تنها این س ؟وضعیت موجود موجوده اساسی ما و آنها چیست پس اینقدر تفاوت در
اما چون بدقت تام و  .دماغ هر صاحب هوش و فکر المحال خواهد پیچیده منست بلکه این خیال ب

خواهم دید که عالوه بر  ،و تفکری کنیم ]غور کردن[باریکی مقصد انصرامی در اینفقره تغور
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شده یکی آن این است که ما قوم مسلمان آنطرز  ما ]پسمانی[یئاپه باعث پسانگدیگرعلل و اسبابیکه ی
نات حضرت ئء کاوهر یکتاگرق ریزیهای داده و بعَ  نشان حکومتی را که قوانین معظم اسالمی بما

در ازمنه و سطی یک قلم از ما نیست و ، )محمد ( عربی علیه الصلواة و التحیات صورت پذیر بود
                     .ن از آن اسلوب سرا سر مرغوب برای نام هم اثری باقی نمانده استاکنو و نابود گردید

ای علمای دیانت قرین! شما خوب تر و بهتر میدانید که اساس و بنیاد حکومت   ای معشرالمسلمین! و
ف و حقایق و شکایات و ئواکاسالمیه بر شورای و مشوره نهاده شده است زیرا که حکومت بر 

له  ملت آگاه و با خبر بود هیچ یک کاری نخواهد کرد که موجب تغایر و ئفه و عائات هر طاضروری
نانچه محدث مشهور امام حاکم در کتاب ) مستدرک ( برین مقصد یک چمنافر حاکم و محکوم گردد. 

                                                  .حدیث نحیف را آورده و مصنف معرف کتاب ) ذادالمعاد ( آنرا نقل کرده است

ی حضرت ابا هریره رضی هللا عنه فرموده که هیچکس را نسبت بر رسول اکرم )ص( ندیده ام که نیع
                      میفرمودند!                                                                                 أیچنانچه آنحضرت از اصحاب طلب ر، زیاده تر مشوره کند

خلفای راشدین رحمت هللا تعالی اجمعین همین خصوصیت و نوعیت را نیز درخشانتر و  ۀدر زمان
سلطان و خلیفه را  ،حوال سالطین و خلفای ازمنه وسطی نظر کرده شودااما چون بر  .نمایان می بینم

آن جماعه و مصاحبان  م یافت کهیروه مخصوص و معدودی خواهگیک جماعت و  ۀو دایر هدر حلق
غالب گردیده در نتیجه  ،ین مستولیستئاو مانند خونیکه در عروق و شرا ۀشاهانه بر حواس خمس

سلطان و اولو االمر را از داد رسی و احوال پرسی مظلومان بیچاره و ستم رسیده گان جگر پاره 
 هم نمیدادند .                                                                ۀرا نصیببر آن از تالفی و تدارک نقصانات و منفعتها او  هبیخبر گر دانیده عالو

در بین دولت و ملت هنگامه که در اینموقع دشمنان داخلی و خارجی از همچه یک انفکاک و افتراق 
ا  فیوما  یکی را انتفاع و کامیابی خود را برمی افراشتند و یومَعلَم مستفیدالوقت گردیده  ،انداز شده بود

بدیگری انداخته روز بروز ذلیل و پریشان مینمودند باالخره یکی را خورده و هضم کرده بخوردن 
                                                                                 .ری شروع و آغاز مینمودندگدی

دعوات بر قوم مسلمان یک لمجیب ا نات حضرتئگی حصر بدیع کا ن در این عصر فرخندهکل
مرحمت بس گرانی فرموده اند که مانند شما اعلحضرت و اال صفات ظل سبحانی را که در همه امور 

اسالمیت  ۀبر حکومت و سروری همچه  یک خط ،موفقیات و کامیابی تانرا بیش از مقصد خواهانیم
نند آفتاب که یک مدت مدیدی در نقاب ید که رسوخات محمدیه را مجددا  مائوسیله گماشته است و شما

از آنجمله حاضرا  انعقاد اینچنین مجلس  هبر کشیدید ک ،ابر های تیره و تاری محجوب و پوشیده باشد
و ]کهنه ـ مندرس[ و عموما  تصدیق میکنند که سنت احمدی بعد از اندراس  ،عظیم )لویه جرگه( است

پادشاه کارانه ات  ۀتازه گردید و از خیاالت اندیشان بعصر بهیه امانیه زنده و]ازبین رفته[ انعدام 
این نماینده گان و وکالی پرشوکت شان مطلع و خبردار میگردند و  ۀامروزه روز عموم ملت بواسط

وش حق نیوش گدر این دم رجا و تمنا هریک از افراد رعیت شان را مانند یک پدر مشفق مهربان ب
ینات مربیانه و ارشادات راه نمایانه و هدایات معلمانه  و نوازشات خود شنیده و تلقی میفرمایند و به تلق

و از هر  هاهی و انتباه بخشیدگوقایع داخلی  و خارجی مملکت کامال  آ آنها را بر جمع حقایق و ۀ،شاهان
            د.                                        ین میسازئسر باخبر شان نموده هر پیر وجوان را خوشنود و مطم

چون بنزد خدای اجل احیای سنن نبویه و اقامه اوامر شرعیه محمدیه مستوجب اعلی و اقدم ترین 
بناء  علیه امید قوی داریم که بمصداق حدیث منیف حضرت رسالت  ،مدارج مقبولیت و محبوبیت است
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و  هرسم و طریقنی هر کسیکه راه و )من احیاء ماتی عند فساد امتی فله اجرماته شهید( یع پناهی
 پس برای او اجر صد شهید است.           ،دستورالعمل مرا بوقت فساد و خرابی امت من زنده کند

ست. هزار افتخار برآن غازی پرفیض و ا اجر جمیل را حایز و دارا ۀهمه میدانید که شهید چه درج
با موجود بودن همچه یک  د شهید را پیدا کرده باشد. پس آیاصاقبال بلند و طالع ارجمند خویش اجر 

آخرین خود یکطرف جوانان پر تدبیر براوامر  ۀرفیع که برای ریزانیدن قطر ۀمقام منیع و مرتب
حضرت آماده و استاده اند و دیگر جانب فرزندان جوان همت و جمله علمای کرام و مشایخ سادات یاعل

آمد بکمال فدا کاری و  عظام بغرض ادای خدمت داخلی و خارجی برای دفاع هر مصادمه و پیش
د خواه از افراد ملکی باشند یا یآن هر طرف که بنگیر ربو عالوه   ،سربازی کمر بسته و تیار میباشند

آیا در چنین فرصت که خدای  حضرت اند،یاولواالمر اعل ۀمنتظر اشار ،نظامی کشور باشند یا قشونی
فت و مرحمت شهنشاه أبظل ر الزمان(ن )صانه هللا عن الشر آفات فغانستاامهربان بخطهء معظمه 

کدام دشمن و  ،مکفیه مکمله اعطا و عنایت گردانیده ۀجوان الغازی ) امیر امان هللا خان ( یک قو
ور از غفلت نماید یا دبدخواه میتواند یعنی که این دولت قوی شوکت را بنظر خفت ببیند و یا یک خیال 

 حاصل نماید.                                                                                                            ،که در مد نظر گرفته شده ممکن است که آن خیاالت برگزیده و ثمرات حسنه

ت میشد که از خوف تطویل ئدر خاتمه مجلس هر روز امثال این کلمات مدحیه و گذارشات دعایه قرا}
 {نرا قلم انداز خواهیم کرد : ب .دده ایم و در آتیه نیز آسابق از این هم صرف نظر کر

 

 سرطان (۳۰)دوشنبه روز مذاکرات

 تحت در تماما   و آغاز موعوده ساعت از پیشتر جرگه لویه محترم اعضای آمد آمد نیز روز این در}
 بعد هشد حاضر موعوده وقت پوره نیز جهانبانی ذات ، بودند نموده موقع اخذ و مجموع مزبوره خیمه
 { :فرمودند دقیقه دو وقفۀ از

 بود اساسی نظامنامۀ شدۀ نویس بیرون مواد در ما مذاکرات دیروز ! میکنم آغاز خدا بنام: اعلیحضرت
 هم را فقرۀ کدام دیگر دیروزه ابحاث و یادداشت بر عالوه آیا .آمد بعمل بحث آنها اکثری بر که 

    ؟ یانی ؟ خواستارید را کردن تمذاکرا قاعدۀ کدام بر و اید کرده نویس بیرون

 پنداشته 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 ساسیا 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 کتاب 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 جدائی و تفرقه مزید بغرض مجددا   که را مذاهبی دیگر آن
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 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

 اسالمی باشرف مذهب یک که حنفی مذهب افغانستان مذهب که شود مذهب تعین باید ضرور  :وکیل
  .میباشد است،

 الجماعت و سنت لفظ عمومی مذهب شریحت جهت اساسی نظامنامۀ در اگر ! اعلیحضرتا :بشیر محمد
 .بود خوبترخواهد شود، تحریر

 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

 حنفی متن، مذکورۀ مذهب از صدمق که  شود کرده مذاهب تشریحات آن حاشیه در اگر یک مالء:
  .شود کرده اشتباهات رفع تا بود خواهد خوب است،

 زیرا ایم، داشته منع حواشی در را توضیحات و تشریحات خویش نظامات عموم در ما  : اعلیحضرت
 و لفظ بهر کرده عمومیت کسب اینطریقه پس بنویسد، حاشیه در را تشریحات ماده هر بر حکومت اگر
 .نوشت خواهد خود خیال از را ضیحاتیتو فقره هر

 و ضروریست حد از اساسی دستور در افغانستان مذهب تفریق !اعلیحضرتا  :سرحدی مالی یک
 و افتراء بطور ها قادیانی از عدۀ افغانستان دشمنان تحریک بر بنا که یکموقع همچو در مخصوصا  

 مذاهب دیگر انسداد جهت باید ضرور اند، نموده مشتهر را افغانستان مردم خویش مسلک حامی بهتان
  .گردد مضبوط و مرقوم "الجماعه و السنت" اهل لفظ باطله

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

 بین در همواره که فروعات و غیرمهم اختالفات در را مطولی بیانیه یک خاسته پا بر  :عبدالواسع مال
 با اصول در تا بکوشند اسالم همه باید گفت نتیجه در کنان ایراد است، تمام شنید و گفت موجب عوام
 قصه آن دلیل این  تائید برای. بپیچند باهم که نیست الزم هیچ فرعیه مسائل در .ندباش متفق هم

 بود، آشفته بر میخواند، دیگر لهجه بیک مردی که آیتی یک قرائت را عنه هللا رضی عمر حضرت
 حق نتیجه در شان دوی هر و کردند، مرافعه بحضورنبوی را مسئله این قاری آن و عمر حضرت
 از را مشاجره و تخاصم داشته ایراد ( احرف سبعه علی القران انزلت )  آنحضرت آمده بر بجانب
 موجبات داشته ایراد را طوالنی بحث یک اسالمیه فرقه (۷۲ ر )د [عبدالواسع مال] بعدا  . برداشت میان
 بنا اسالم در را پنجمی مذهب کسیکه گفت کرده بیان هجری ۴۰۰ سنه در  را حقه مذهب چهار وضع
 و تدقیق جهت جرگه لویه در اعلیحضرت که  را علمای گفت آخر در و باد او بر خدا لعنت گذارد،
 عموم که باشند مانع و جامع طوری نظامات باید که است بدینغرض اند، خواسته نظامات تحقیق
 نیز خودم شخصی خیال. شود برداشته میان از باطله مذاهب دیگر و بگیرد دربر را اسالمیه مذاهب

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 218تر 83 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

 

 است، اسالمیه مذاهب بهترین و پاکترین که حنفیه مذهب علماء، عموم گفته بقرار باید که ستا همین
  .شود کرده ایزاد افغانستان اسالم دین تشریح در

 نفرمایند طوالنی اینقدر را ابحاث باید که اینست دارم، حاضرین بحضور عرضیکهپادشاه گلجان: 
 الفاظ که است اینقدر بحث انجامد، می طوالت بسیار به ما مذاکرات اال و نشوند خارج موضوع واز

 بهتر لفظ کدام پس افزائید، می چیزی اگر میخواهد، کردن ایزاد برآن چیزی یا و است درست موجوده
                                                                                                    است؟

 میدارم عرض وکالتا   عموم ازطرف شده مطلع را جرگه احساسات العموم علی خودم : اعلیحضرت
 در. است حاضر برایتان مذاکره و مباحثه 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 مومیع جزای نظامنامۀ
 .دارید معین و مقرر شریعت برطبق را مجازاتی بنماید، را خود مسلک

 شادمانی و خرمی اظهار چندان شاهانه ذات کارانه اسالمیت فیصلۀ این از العموم علی :جرگه لویه
 و شده برپا آفرین و تحسین و غازی اعلیحضرت دعاگوئی ولۀول و غلغله یک شان تمام در که نمودند

 بشاشت اظهار همایونی نظر برین عموم و دادند خاتمه نیز را مبحث این تهلیل و تکبیر های آواز با
  .آید بعمل ایزاداتی عمومی جزای و اساسی نظامنامۀ در همچنین که گفتند کرده

 و تفسیر خواندن که کرد اعتراض است، تدریس ادیآز موضوع در که ماده برآن :قندهاری مالییک 
 .است ممنوع که میشود گفته دینیه علوم غیره و حدیث

 و ؟ کجا که فرمودند کنان توجه صاحب مال بطرف استنکار و استعجاب وضعیت بیک :اعلیحضرت
  .است شده تحریر چیزی موضوع برین دولتی نظامات در نه و ام نگفته چنین این ابدا   من  ی؟ک

 برای مملکت زعمای طرف از حکم اینچنین ابدا   که گفتند و کردند خوشی اظهار تماما    :جرگه لویه
 دیگر و تفسیر و حدیث و فقهیه درس سلسلۀ افغانیه نقاط تمام کماکان االن چنانچه است، نرسیده عموم
 ملت بین در میخواهند که است افغانستان دشمنان تبلیغات و پروپاغند از اینهم .است جاری دینیه علوم

 .بیفگنند جدائی مملکت و

 لفظ این و باشد شرعی مقررات برطبق مجازات باید گفت است ذکرمجازات که مادۀ در :هراتی مالی
 .نمائید ایزاد دراینجا ضروری را

 داده جزاء چنین این احدی برای که شود نوشته همچنین جا این در باید گفتید درست : اعلیحضرت
 مسطور عسکری جزای و عمومی جزای نظامنامۀ در عینا   که شریعت مقررات خالف که نمیشود
  باشد است،

 بعد {رسانید بعرض است تعذیبات انواع و شکنجه موقوفی ذکر درآن که برمادۀ: حسین محمد مولوی
 بر که رفت شده نائل و حائل اینجهت کرام علمای و سالطین بین در مفارقت خلیج راشده خالفت از

 مأخوذ عظام اولیای قانونی تثبیت بال مغرضانه افترای بمحض و شرعی تحقیق بدون حق کلمه ماعال
   .میشدند کرده محبوس و

 راسخ افراد الجرم نمیتوانستند، گفته خلق تلطیف و صدق چون درحضور و غیاب شاهان کلمات طیبۀ
 اینچنین .پرورانیدند می دل در را پادشاهان عداون و بغض کشیده کناره سلطنت امور از امت االعتقاد
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 و ماندند عزلت در پنداشته حرام را شان نان حتی را شاهان خدمت  فضال و علما که است بسیار امثله
 سالطین که را  ملت حقوق آن سال صد سیزده تقریب از بعد. افتادند [زندان]سجن گوشه در شان اکثر
 اکراه و جبر بال خود رغبت و برضا غازی اعلیحضرت شمردند، می خود خاصۀ اختیارات از مستبد
 .فرمودند اعطا واپس

 باختیاراست بهرحال گر د      کرد ادا احسان با رعایا حقوق

 [میشود معلوم سکته لذا و است مغشوش درچاپ دوم بیت]

 دولت مقننۀ نظامنامه خالف شرعی تحقیق بدون هیچکس که فرمودند اعالن اساسییعنی در نظامنامۀ 
  .نمیشود محبوس و توقیف

 پادشاهان طرف یک بینید؟ می چه بیدازید، یورپ سوی نظر یک گشته، بر اسالمی مقدس تاریخ از
 دیگر و میروند، کرده بندی انگاشته مخاصم خود بزعم باشند، دولت خواه ولوخیر را مخالف افراد
 بتعداد ملت نخو و کشت باعث که میروند کرده تشکیل ها جمعیت طلبیده آزادی حر، ذوات جانب
 خود پادشاه بحضور قوم سرداران[ تامز]تمیز دریای بکنار انگلیسها ملک در. گردد می نفوس ملیونها
 شده توقیف قانونی تحقیق بدون هیچکس که بود مندرج فقره همین درآن که کنند می پیش عریضه
. بگیرید هم اینرا بود، دهمان باقی من نزد این که افگند می شان پای در را خود تاج پادشاه .نمیتواند
 خود استبداد و اختیار این از پادشاهان گردند، نمی مقتول و مظلوم نفر لکها دیگر تا الغرض
 بجان شاهان که را اختیارات همان غازی اعلیحضرت که است امتنان و شکر جای چقدر. نمیگذرند

 حاصل االمر ولی ا به یعتشر از که را حقوق همان و فرمودند عنایت رایگان و مفت نگاهداشتند،
 .دانستند مقنع و کافی بود،

 اطالع بسبب آنرا که میشود ثبت دیگر واقعه یک از میفرمایند، پابندی و پاس شریعت که اعلیحضرت
 از (تجارتی دعاوی فیصله محکمه یا و محل) پنچاتها افغانستان در. میکنم بیان مثال بطور حضار
 رجوع شرعی بمحکمه ومنازعه معامله و کردند می فیصله را دعاوی همه بوده مروج قدیم وقتهای
 نزد بود، می بالغ هزارها به رقم چه اگر نوشت، می چیزیکه هر خود وهی در سوداگر .نمیشد کرده
 که بود وحی نبود وهی تشبیه بال یعنی نمیشد خواسته دیگر سند و شاهد هیچ و بود مقبول پنچات
 به پنچات محکمه از هم باز بود، مسلمان فریقین از یکی راگ. توانست نمی شده کذب به متصف
 شریعت الرغم علی اینها. میشد پنچات بر که روپیه لکها مصارف باوجود آوردند، نمی برخ شریعت
 از یکقلم ه کرد محسوس را موسسه این لغویت و گی بیهوده غازی اعلحضرت تا بودند، قایم محمدی
 در ترمیم دانسته (عندهللا اقسط را رجالکم من شهیدین) الهی امر حسب و فرمودند الغا را خود قلمرو

 .نمودند هیو اندراجات

 بین فاصلحو اخوة انماالمومنین) میشد قرائت مجید قرآن در سال ها صد از که اینست مثال دیگر
 مردم میان در حکومت قوانین روی از گذشته انفرادی اصالحات از نشد منتقل کسی ذهن و (اخویکم

 در خود مساعی از فردا   فردا   که بودند مصلح مسلمانان بعضی اسالمی ممالک در. شود کرده الحهمص
 نشد تشبثی حکومت جانب از اما داشتند شان باز عناد و نفاق از و انداختند اتحاد و اتفاق مسلمانان بین
 عالی دماغ این. شود هنمود جاگزین الفت و وداد کرده، دور را اکراه و دشمنی رعایا افراد فیمابین که
 اصالحیه های محکمه از مراد. شد رفاهیت سراسر ملت بر که بود غازی اعلیحضرت سلیم طبع و

 یافته تاسیس غازی اعلیحضرت عهد در فقط افغانستان در شاهانه خواهانه خیر نیت از که است
 منجربه هک است شده مخاصمت آن دافع و میباشد ترقی باعث که است گشته مصالحت آن موجب
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 باز اما است، بسیار مشورت مجلس مثل غرا شریعت امتثال های مثال دیگر. میگردد ملت تباهی
 زمان مقایسۀ نمیشود، بندی شرعی تحقیق بدون احدی آن روی از که اساسی قانون بمادۀ میکنیم رجوع
 اصالحیه حکمهم رئیس ایوبخان محمد  (اخری وزر وازرة   التزرو) امرایزدی باوجود. بنمائید سابق
 بهتان آن در هم من. بود شده بندی گناهی باتهام برادرش که میشود بندی سبب این با السراج جبل

 بار زیرا ( ماندیم نمی احیا قبر در سال یازده مبرادر پنچ و من میبود، اساسی قانون اگر) بودم محبوس
  .خواند بر خواسته بر خواب از محابا بی ها زنجیر گران

 چیست زنجیر در زنجیر همه این   ـــــــــ  زوالنۀ بود بس را بندی

 در فقط زوالنه غازی اعلیحضرت مهد رأفت و معدلت درعهد که کرد خواندگی شرین چه جوابش
  .میشود انداخته یکپای

 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 لماءع مجلس این در

 .نمایند 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 رهمشو مجلس هرعضوی و

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

                                                                                                  .نمیگیرند حصه
                       

 درست کارروائیهای و خدمات حس صله در مامورین دیگر طوریکه !اعلیحضرتا : کامه مولوی
 های حکومت و گانه سه ایه 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 جلسبم 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 لیتشمو 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 آتیه 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 داریها هعالق هدایات و اشارات از
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 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 ابدا   من و شود
 شان اشارۀ و ایما به و باشد داشته امیدی بحکام که وکیلی آیا. آید عائد ملتم برای خواری نخواسته خدا
 بستهوا 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
 ارسال دولت شورای عضویت به را او دفعتا   مراتب سلسله بدون که نیست شک دیدند، بسیاری فائده
 . دارند

 که دارد کسی دیگران زا بیشتر را انتخاب حق هم ملت میان در که نگذاریم ناگفته  باید هم را این
 بحکومت شخصا   یا و میدهد را مواشی محصول یا و گمرکی حق یا و مایه یا و محصول دولت برای

  .میدانند شریک را خود حکومت مضرت و منفعت در آنها که زیرا مینماید، خدمات

 بکمال 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 امکد 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 الحمد 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 بیچاره تمل 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 برای خدمت یک آنکه بی

 ما چرا که بود نخواهد موزون بخیالم فرصت دراین بود گفته شما از یکی قبال   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 دهبو حاضر وزراء

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

 بهبود باعث آن همه رسیده ملت ما برای شما سلطنت زمان از چیزهائیکه !اعلیحضرتا : جرگه لویه
 ما آنرا. میباشد گرامی خیلی تدبیر یک و عالی بسیار کار یک که بودجه خصوصا   میباشد، رعایا ما
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 مذاکرات ختم از بعد.} میسازیم ادا را جهانبانی ذات امتنان و خداوند شکرانۀ دیده تقدیر بنظر رعایا
  {د.ب :فرمودند [اعلیحضرت] اساسی

 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 شریف شرع خالف و شما بمضرات امری هیچ در شما متحکو 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 هرا در را

 شده منعقد حکومت طرف از محمود سلطان زمان در که را علماء مجلس آن ذکر :بوالن صاحب مال
 مطابق آفغانی ممالک علمای از را غازی اعلیحضرت خواهی مشوره و رأی این داشته ایراد بود،

 تقدیر و بینی حق و گوئی حق بسوی ار علماء مزید توجه خاتمه در گفته احمدی غرای بشریعت
 خدمات در همایونی موفقیت مزید عمرو طوالت بدعای نموده غازی اعلیحضرت العاده فوق خدمات
  .نمود را مقالش ختم افغانی

 مطالب که اند نموده ایراد بوالن مالصاحب تائید به را مفصلی نطق  :رئیس خان حسین محمد مولوی
 :اینست آن اجمالی

 سنت احیای ما اعلیحضرت که قتیست و اینوقت. است اسالم دین کنندۀ روشن که زمانیست زمان این
 کرده نظر اسالم تاریخ در اگر. اند نموده (ص) را ما پیغمبر حضرت اوامرات و احکامات و نبویه
 .ماست غازی اعلیحضرت نموده، راه اسالم دین ترویج به پادشاهیکه اولین شود،

 ملت عموم کرده عمل (نضراالیه کل من لوال) شریفه آیه قرار که ماست بانمهر پادشاه اعلیحضرت 
 از بخوبی را آنها و اند خواسته گذارشات و نصایح استماع و معلومات اخذ جهت یکجا در را خود

 رفته آنجا در آنها تا میفرمایند ارسال عموم افکار تنویر و رهنمای و هدایت برای اپس و دانانده حقایق
  .بدهند ترویج و تفصیل خود ملت مابین اصلی بصورت را مفید و خوب زهایچی بعضی

 .میکنند منع غلط راه از کرده معرفی اسالم راست براه را ملت ما همیشه شاهانه ذات

 هزار خود نیاز بی خالق بدربار باز و شدیم خالص اساسی پایه یک از که خداست لطف : اعلیحضرت
 و نشد پیدا مخالفتی یک  هیچکدام مابین بوده فکر بیک و خیال بیک ما همه که  مگویم شکرانه ها

  افغانستان در که مجلس این. یافت انجام خوشوقتی و خوشی بسیار به ما کار هر روز دونیم درین
 که  نیافته انعقاد عالم دول یک هیچ به  مرغوب طریق  و خوب اسلوب این به بخیالم  گردیده، منعقد
 کار بدیگر حال است شکر جای بسیار. بگیرند اتفاق از کار  بوده رأی بیک و فکر بیک شان همه
  .است بیشتر اش فائده شود تمام تر زود قدر هر چرا نمائیم، شروع خود های

 در چرا شود، خوانده مجلس این در که ندارد اشکال چندان بخیالم ملکی و اساسی تشکیالت نظامنانه 
 بکدام کار کدام و است چند وزارت دوائر و دارد وزارت و وزیر چقدر  افغانستان که یافته توضیح آن

 خواهد ها روز شود خوانده اگر. است مربوط الحکومگی نایب بکدام جا فالن و دارد تعلق ماموریت
 کدام هر برای جلد یک دارید خواهش اگر سبب برین بنا .ماند خواهیم دور خیلی مقصد از و گذشت
 هر گردیده مطلع خود  حکومتی تشکیالت از تا نمائید مالحظه خود های خانه در که میشود داده شما
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 روزهای آنکه از است بهتر اینطور خیالم به .میباشد حکومت بکدام مربوط من قریۀ که بدانید کدام
  .کنیم صرف آن در را خود

 مجلس درین اگر حقیقتا  . است درست وبسیار خوب نهایت ما اعلیحضرت خیال این ! بلی ! بلی:  عموم 

 .گذشت خواهد حق بغیر اعلیحضرت فرموده قرار بسیار روزهای شود، خوانده

 علماء آن در که ایست مسئله این عسکری، جزای و عمومی جزای نظامنامۀ میماند باقی : اعلیحضرت
 هبفقر 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

 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 ماعال 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 ایم 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

 

 سوری ختنه و عروسی و نکاح نظامنامه قرائت

 نکاح مفاد و فرمودند حضار نیوش صداقت گوش آویزه را مطولی بیانیه یک خسروانه اینجا رد{   

 که را چیزی آنمیان از برتِ م   این که دادند بسط و شرح خوب آنرا از زیاده نکاح مضار با را واحد
 {د.ب .میپردازم آن تحریر به ذیل در اجماال   است، توانسته گرفته بخاطر

 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 کرامت
  که را مینالعال رب کالم حصه این مسلمانان از اکثر زمان این در اسفا و .است نموده شان ازواج

 حصه آن از و  بینیم می قبول بنظر تماما  است، ( رباع و ثلث و مثنی النساء من لکم طاب ما نکحواف)
 این وضع از عاجز این.  ایم نموده نظر صرف کامال  ( واحدة  ف تعدلو اال خفتم نا و) که آن مهمۀ

 فاحش خطای این بسوی را نمسلمانا نمودن متوجه و قدیر رب احکام تنویر و تعمیل از بجز نظامنامه
  .نداشتم نظر در 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  یزیراچ دیگر دادن دختر و گرفتن زن درخصوص قتال و قتل و افغانیه ملت نفاق
 مراسم باشد، حائز 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 دهش 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
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 خواهش و داشت یکزن 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 خداوند 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 ، نمایممی عدالت دیده نظر بیک را ثانی و اول زن که  بدهد عروسی

 در که چیست میرسانند، بخوبی را مالیه 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 حکومت. است بهتر یکزن بخیالم باشد، قتال و قتل و جدال و جنگ شان
 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 ینا 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
 بعدا  }  .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 مجمال   آمده بعمل شنید و گفت و ضاتاعترا برآن فقراتیکه عروسی

 و شریف شرع که چیزی .بدهیم رأی و فکر یک اینکه از 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 ات،مساو و عدالت عدم صورت در نشده موقوف شریعت در که چرا  .کند منع که ندارد حق
 حقوق 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 بقول یکطرف از که شماست خود بیخبری از و اعداء تبلیعات از
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 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 متحکو ابدا   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 یکنندنم را انصاف و عدل مراعات ابدا   میگیرند، نکاح
 همین از رفته رفته نگریسته حسد و بغض بنظر او 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 کرده 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 .توانندب 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
 خطاب برآن عالوه بنماید، شرعیه محاکم در اقاربش از یکی وکالتا   یا و شخصا   را خود شوهر تلفی

 را مداخلت حق هیچ پادشاه لهذا. 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 نقال   و عقال   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
 متفقا   کرده یئسرا زمزه بود، مقرر المراتب حسب رابع و ثالث و ثانی نکاح بر محصولیکه از ضمنا  
 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 االخرهب : شوربازار صاحب حضرت
 باشد که توانم نمی گفته هیچ خودم شخص مصدق باره در  :که رسانید خویش شهریار بخدمت چنین
 شده مقرر مجددا   سال این در چهارم و سوم دوم، بنکاح برشوهران محصولیکه آرزومندم لکن یانه،
  . گردد معاف است،

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

 و رفاه از چنانچه شمایم، پادشاه خداوندی الطاف که خودم شخص مخصوصا    .مسئولیم است، مردان
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 که بخدا.  مسئولم نقال   و وعقال   شرعا   نیز خود اناثیه رعایای از تر بیشتر مسئولم، مردان شما آرامی
 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 گفته 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 بین 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 متلو 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 بعضی بر بنا
 بینهما شقاق خفتم وان) است وارد آیت دردیگر .نهد می رو وشقاق نفاق شوهر و زن درمیان الجرم
 حکم یک پس میترسید، یکدیگر عداوت و شقاق از شما اگر (اهلها من حکما   و اهله من کما  ح فابحثو

 خیال واحده ازدواج از بعد مرد صورتیکه در لهذا . کنید مقرر زن  جانب از دیگر و شوهر 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 مهنگا
 که تجویزیست یک این . باشند طرف دو هر احوال منفعت و مراقب و ضامن دایما   نفر دو این و  آرد

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

 خود اوضاع در اینکه با خواستند بر شان علیه بر علماء عدۀ مولویصاحب گذارش ایناثر در }
 بر خان بشیر محمد مولوی حضرت بآنهم بود، موجود جوابدهی در کافی استعداد نیز مولویصاحب

 طرف از و وکالتا   خان حسین محمد مولویصاحب طرف از که فرمودند کنان خطابه را حضار خواسته
  د{.ب .مینمایم سامعین نشین ذهن را مطلب این یحتوض اصالتا   خویش

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

 رسول حدیث آن مخصوصا   پرداخته العاده فوق شخرو و جوش بیک آن فهم عام بترجمۀ و خوانده
 اجسام بدین مردان نمودن توجه عطف و نسوان مراعات به نسبت الوداع حجة موقع در ( کهص)اکرم
 فی خویش متعدده ازواج بر موجوده رجال که هایرا بیدادی و مظالم این از بندی با اند، فرموده لطیفه
 صحابه زمانۀ در  را ازواج تعدد فلسفۀ داشته ایراد شور پر نهایت بالفاظ میشوند، روادار الحال
 ها بیوه خود از تعداد به و میکردند فات و شان شوهران جهاد در که بیوگانی سرپرستی برای محض

 مقصود کردن پوره را نفسانی میل گرفتن زن چهار از مقصد اینکه نه  :گفت کرده بیان  میگذاشتند،
 را ملوکانه حضور اند، فرموده ازواج تعدد بر خسروانه ذات  بستیکه و دقی این در خاتمه در بوده شان
 بعمل نسوان مراعات حال در باید که دادند توجه امر بدین مؤدبانه بلفظ که را علماء گفته بجانب حق
  .آید
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 حد از کلمات عموم و غازی اعلیحضرت و خان بشیر محمد مولوی تائید به خواسته پا بر یک مالء:
 و نفقه در زنانیکه برای عدالت اقامۀ بغرض محض شریعت که رسانید، بعرض کنان ایراد امفیدیر
 بحکومت که است داده ه اجاز و شود، واقع فتوری و نقص شوهر طرف از لوازماتش غیره و کسوت
 مردان شانرا حقوق که مظلوم زنان شود تشریح چنانچه نظامنامه در مصدق بجای اگر کند، استغاثه

 که راست حکومت و کنند مرافعه بمحکمه را مسئله این میتوانند که ذریعۀ بهر دارند حق د،کنن تلف
 .کند مجازات را ظالم آنمرد مساوات، و عدالت توصیۀ بر عالوه

 رعیت و گستری عدالت و احمدی غرای شریعت پابندی اعلیحضرت نظر یگانه چون} : جرگه لویه
 { :گفتند فرموده ایراد بود، شریعت طبق بر و عموم اتفاق موجب نظریه یک چنان اینجا در پروریست

 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 ظاهرا   افزودند، می دولتی تمحصوال دیگر بر و گمرک یا مالیه

 مامورین بنزد مردم که عرایضی بر اوال   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 شان مقصد صورتیکه در عرایض انیگر بواسطۀ مردم تا افزودیم
 عیاشی و نفسانی میل بغرض عموما   چون رابع و ثالث و ثانی نکاح برای دوم . نشوند پرداز عریضه
 شخصیکه برای و افزودیم میباشد، داشته هم زیاد پول حتما   میکند، متعدد نکاح کسیکه ظاهرا   و میباشد
 مصدق از هم و داشتیم معاف را محصول این میکند، ثانی نکاح خانگی های ریتمجبو 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 میباشید محصول معافی خواستار ماعال 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 میگوید 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 هاستغاث 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

 شرعیه بمحکمه استغاثه از را خود مظلوم انزن شوهرانیکه بر هم باید ضرور  !بلی  !بلی یک وکیل:
 و بیمروتی باز مکررا   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 همایونی ذات  :اعلیحضرت
 .یافت خاتمه شادمانی بکمال مبحث این کرد او نمودن بند بقلم امر را مجلس منشی

 بیان خاسته پا بر یافت خاتمه عمومی آرای اتفاق با مبحث اینکه با قندهاری یکنفر  :قندهاری وکیل
 ما حکومت بایستی مسئولند، حکومت بنزد مساوات و عدالت صورت در مردان چنانچه داشت،
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 محتسب و قاضی بدست را خود شوهران ریش و کنند شکایت مرد طرف از بمحکمه حق نا زنانیکه
  .نمایند مقرر مجازاتی نیز بدهند، سبب بال

 این بمقصد کالم آغاز از دارند که بینی کباری و سنجی نکته از همایونی ذات باینکه} : جرگه لویه
 سبقت جرگه لویه اعضای اما . بگوید برایش جوابی اش سکوت بمجرد میخواستند بود، رسیده مرد
 نسبت بال و حق نا که نیست جرئت اینقدر زنانرا اول که گفتند وی برای معقول بسیار جوابهای جسته

 آقا سخن اینکه مقصد .نمیشنود را کس هیچ سخن یلدل و گواه بدون شریعت باز و شوند پرداز عریضه
 مجلس منشی و گفتند، درست مورد این در جرگه لویه را خود ابتدایه نظریۀ همان مکررا   و رفت پوچ
 .یافت تزئین جرگه لویه عموم بامضای همایونی امضای از بعد کنان تائید آنرا

 فرموده رخصت را حضار عموم فغانا ملت محی اعلیحضرت و داد نشان را (۱۲) ساعت اینجا در
 { .دادند وعده بظهر را عروسی و نکاح نظامنامۀ مباحثه مزید

 

 ( سرطان۳۰ظهر دوشنبه )

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

ی عمومی و أغاز میکنم. بحث ما در تعدد ازواج بود که قرار ربنام خداوند مهربان آ 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 عوائد فوابکمال ادب بر خواسته بعرض رسانی یکنفر مال :
فاما بعضی از مردمان منافقت   .برهمگان ظاهر است و نمایان ،در توقیف نکاح صغاره سنجیده اند

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

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

عموم سکنه افغانستان دور داشته باشد. معلوم است که یگانه موجب بغض و  ی و خرابیها را ازندو
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 ،دختر که آن بیچاره قلبا  یکی از ایشان را خواستار نیست
برای بدست آوردن مدعای خود بکار میبرد. اما چون آن دخترک مظلومه در صغارت جایز را 

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 ابدا  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.                                                                                                ئین مرد بکوشد، واین مسوادار میکند که  بضرر مالی و جانی ا

مظلومه که جبرا  بزور پول و شاهد و گواه و حکم نهاد های حکومتی و  ۀاز طرف دیگر آن منکوح
چون طبعا  و قلبا  این مرد را بنظر اکراه مینگرد و  ،ار داده شده استرق دال برای آن مرعی ،محکمه
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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 

حتما  در این قدر مدت افالس و یا دیگر اسبابیکه  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

بمنافرت و مشاجرت  ،بلکه بجای دوستی و محبت هر روزه ،در آن فوت میگردد ،ازدواج است
 میپردازند. 

اما در کالنی این صغیره  ،اح داده استبا اینکه صغیره را اولیای او در طفلی بنک 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 تصدیق کند، یات نیست که قول یکی از این دو نفر راح

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 ،صاحب ثروت و ما ل وهستی میباشد را از وی خالص کرده بدیگری که
 عندهللا مینماید.                                                  مأخوذخود را با صغیره   ،نامرضیه

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

شنیده نمیشود و در  ،رفته اگر دعاوی آنها که عموما  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

اح صغیره را براینکه از مرتاضین نک 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:  در جواب حضرت صاحب گفت :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 فعل مباح امر چون باین. حاالنکه نکاح صغیره مباح است

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

االت سخیفه خود ل ضعیف و خیئچیزیرا 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 
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و خلف براین امر دوام از اهل سلف  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

ه را نکاح صغیر ،شما در تعریف سنت سهو کردید و بر مغالطه! 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

ونی را استخراج پس از آن عادت و طبیعت نبایست یک امر مسن .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 اوالیت پدر و مادر کالن است که بداین الفاظ است که بنکاح دادن صغیر و صغیره یکی از حقوق و 

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 . م جواز نکاح صغیره را اعالن کندداده ساقط کند و عد 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 ئاء و یا سهواتیکه از هیگویا قاضی عبدالرشید توهم داشت بعض خط}

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 ،کوت را بر دهان مبهوت خود گذارده بودندباستثنای مولوی عبدالواسع مهر س

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.{ .در جواب او گفته شد

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

نظامات بعد از حاالنکه تمام . 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

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

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

ن نظامنامه نموده فرمودند که امورات شرعیه در ای "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

ن روایات ضعیفه و اکنون آنها از امثال ای. 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
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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 ،بودمنها بار بار توصیه نموده 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 گی از زمان شهزاده نبود تنها از تجربهای شخصی خودم که از مدت دراز

ی و تصور گل عقلی و مسموعی و دیدئاز روی دال .شما ملت مشاغلت دارم، بحصول آمده است

 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

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

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 ابی که در امورات ما بنظر میخر

 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  ،نشده است چون شریعت نکاح صغیره را مانع

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 

عموم ملت افغانی میدانید و این یکی از وظایف پدر به پسر و مهتر  پدر معنوی و خیر خواه حقیقی 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 ۀچون نتیج فاما ،ز استئجا

 .الوسع باید از مواصلت صغارت به پرهیزند

حضرت غازی که نسبت یاز این شریعت پروری و عدالت گستری و شفقت و عنایت اعل  :لویه جرگه  

ی و ئدعاگو ۀیک غلغل ،رندملت افغانی خویش همواره منظور نظر عاطفت اثر داشته و میدا به عموم

کنان از هر طرف در صفات و خصال همایونی گفت و شنید برپا و در مذمت ا خرمی را برپ ۀیک ولول

چنان تصویب شد که نفس  ءجه باتفاق آرایلفت علمای تمیز سابق سرگوشیها حکمفرما بوده و در نتاو مخ

نه در وزارت عدلیه بدیگر محاکم شرعیه طلز و دعاوی آنها باید بدون از مرکز دارالسئنکاح صغیره جا

شنید ه نشود و در تحت همین فقره نصیحت و شفقت همایونی تحریر گردد تا اهالی حتی االمکان بدان 

باالخره فقره که همین مضمون را تقریباً داشت تحریر و از طرف عموم مورد قبول و . اقدام نورزند

 .امضاء بعد از دستخط شاهانه گردید

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 ئنموده فرمودند که محض جهت اینکه علماء ما بر مسا ،بود

اهم ی میخوأاز 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 ،هر فرد مسلمان است صۀاز حسن ظنی که خا

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

 یض و سخن و نکته گیراترباب غرض و معاندین را جای اع در قوانین اسالمیه داخل نکنند و هم از

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

ل شرعی مداخله کند و ئید این قول همایونی ایستاده گفتند ضرور کسیکه در مسائتماماً بتا  :لویه جرگه 

  .مجازات گرفته شوند تحت ،افغانیه بهتان و افتراء نماید ۀیا در باره قوانین اسالمی

ت مفسدین آورده این آیهء شریفه را که حبرپا خواسته امثال این رجال بد اعمال را در ت ءیکی ازعلما 

خوانده و بترجمه آن پرداخته در نتیجه قتل آنمردی را که در بین  (......فی االض بعدال تفسدو )

  .حتمی نشان داد ،مسلمانان فساد پیشه گی مینماید

حضرت یگویا اعل ،ندهارا خو( ص)کلمات پیهم و احادیث حضرت رسول اکرم ءد او تمام علمایبتائ 

غازی را یکسر تشویق بقتل امثال این اشخاص معاند و بد خواه و شقاق افگن میدادند و آرزو داشتند که 

ات این چنین یک فقره را در نظامات تعزیری ایزاد نمایند، اشخاصیکه نسبت بحکومت و ملت و نظام

  .جزاء شان قتل است ،دولت بغرض منافقت و شیطنت تبلیغات و پروپاگند نمایند

اوضاع حکومت و قوانین اسالمیه دولت  ۀبرای اصالح هر قدر که در بار! نی: فرمود :حضرت یاعل 

موجب ممنونیت است و شورای دولت حاضر است برای استماع  ،تان مساعی جمیله بکار برده شود

وکالی خود ها که در شورا  ۀت و اصالحاتی که شما و یا دیگری آنرا بپسندد و به ذریعهمه گونه نظریا

حبس گرفته الی آخر قتل و بلکه از ضرب ،بفرستند، ال کن بغرض افساد بخیالم که قتل نی ،موجودند

  .مقرر گردد

مانی را اظهار انصاف کارانه اصالح پسندانه شاهانه یکعالم خرمی و شاد ۀباز برین نظری :لویه جرگه 

تحریر گردیده در نتیجه بامضای همایونی و عموم  ،که این مضمون را حاوی بود ۀکنان باتفاق آراء ماد

 . تلویه جرگه مزین گش

بعد از اختتام این مبجث بر پاخواسته یک اعتراض را که بیرون نویس کرده  :مولوی عبدالحی صاحب 

مقرر است حاالنکه تعزیر  ،بالجبر کسی را بنکاح بگیرددرین نظامنامه کسی که  :گفت ،بود بر خوانده

. ز مقرر داشته استئناجا ال مفتی بهئبالمال را بجز از روایات ضعیفه و اقوال مروجه کتب فقهیه مسا
  .تنها در این مقام بلکه در تمام نظامات ما تعزیر بالمال موقف گردد نه آرزومندم که

کدام حکمران را که در زمان فاروقی شخصی را نا حق از  ۀقص باز بر پا خواسته :لوی عبدالواسع مو

و چند طپانچه بروی او زده بود و وی این مسئله را بحضور آن امام اعدل شکایتاً برد. خود رنجانیده 

امیرالمؤمنین حاکم و عارض را رو برو کرده در نتیجه حاکم مالمت شد. از این رو بر حاکم احکام شد 

خوشنود کند. حاکم بعد از عذر و معذرت بچند درهم و دینار عارض را از خود  که وی رفته عارض را

 خوشنود کرد. از اینجاست که تعزیربالمال را علمای ما جائز گفته اند.

بالمال را بنابر همین حکایه که بیان نمودید، در نظامات اگر شما تعزیر! مولویصاحب  :حضرت یاعل 

ل ئنیستم و بردقائق و رموز مسا و نموده اید، اگر چه من مال و عالممعلوم است که سهداخل کرده باشید،

این حکایه فقط مصالحه مستنبط میشود و نه از میتوانم که  گفتهچنانچه شاید و باید نمیدانم، لکن اینقدر

                                                                   .اینکه تعزیر بالمال جائزشمرده  میشود
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که خودم نیز طبعاً طرفدار  {حضرت عطف توجه خود را بطرف جرگه نموده فرمودندیدر اینجا اعل}

یم و منعیات به ولین و ارباب ثروت بر ارتکاب جرازیرا که د رتعزیربالمال متم ،تعزیربالمال نمیباشم

در یکی از مواد همین  چه، چنانتکیه استعدادیکه دارند، بیشتر میالن نموده رفته رفته چشم سفید میشوند

 . ر تصریح نیز کرده شده استامبرین  ،نظامنامه نکاح که از نظامات اولین این دوره است

برین فکر و افکار عالی پادشاهی اظهار مسرت و تحسین نموده بعرض  :مولوی محمد صدیق سرکانی 

در  ،هتبالمال را عقیده داش بلی اگر مولویصاحب بنا بر همین حکایه جواز تعزیر! حضرتا یاعل :رسانید 

سهو و غلطی آن جای شبهه نیست چه جواز بالمال فقط در یکی از روایات مروجه امام ابویوسف 

ی مرقوم است و آنهم چنین است که آنجرم متار معروف بشاخرد م (۱۹۴) رحمت هللا علیه در صفحه 

و . ز نیستئاخذ مال مسلم جا ،روعهرا بایستی بعد از مدتی و اپس بمجرم تحویل نماید زیرا بالسبب مش

   است. همام اعظم کوفی بالتصریح عدم جوازش را مسطور نموده "امام"در قول قوی خود 

تعزیربالمال گفت و  ةله و مرجوح بودن روایئدر اینجا باز از هر طرف بر ضعف این مس  :لویه جرگه 

شدند که بایستی تعزیربالمال حسب قول  شنید آغاز شد و هر کدام بر خالف تعزیربالمال بوده خواهشمند

الزم که پول جرم واپس  ،یات مقرر هم باشدووفی موقوف باشد و اگر در برخی از جزک "اعظم"امام 

 . اعطا شود

این مبحث  .ل اساس نظامات استئله یکی از مسائفرمودند که این مس  :س صاحب شورای دولت یرئ 

هر کدام تان مخصوصاً در مقامات خویش بخرج برید و متفقاً ینکه خوب تدقیق و تحقیق را ارا بعد از 

که مقتبس از کتب شرعیه باشد نه تنها در  ۀید تا بر طبق مقولئهمانا معروض نما ،در نتیجه واصل شدید

ید که در ئلطفاً بگو ،اکنون وقت کم و کار بسیار است. این نظامنامه بلکه در تمام نظامات معمول گردد

 ؟دیگر اعتراض هم دارید یا خیرنظامنامه عروسی 

این پادشاه جوان و  ۀو مطلبق شریعت است ایزد پاک سای حن صحیآدیگر تمام مندرجات  :لویه جرگه  

  .نکندو کوتاه جوان بخت صاحب دیانت را از سر ما کم 

ی ئحاجت بدعا گو. سخن های خارج از مطلب وقت را ضایع میکندکه  هبشما گفته شد  :حضرت یاعل

چیزیرا که من در این . 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[ یدعدم تق( 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   ،مدهشی که برای اقتصادیات ملت مظلوم وارد آورده الی مادام الحیات زهر قاتل بود ۀضرب

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

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

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

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

همه تان بخاطر دارید که چه مجالس ها و چه . 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  

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

"پدر وکیلها" و "خسرخیل ها" بود، چند مثل مشهور آنرا نیز خودم بخاطر دارم. در مجلس هائیکه 
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مباحثات طویل و مذاکرات مدید ازطرف خسرخیل و خواهش تقلیل آن از جانب داماد خیل بعمل می 

آن مبلغ هنگفت  آمد، بعد گفت و شنید و عذر  و معذرت بسیار "پدر وکیل" و یا خسرخیل علت خواستن

و وجه بسیار معینه مهر را میگفت که یگانه مقصد ازین ازدیاد فوق العاده مهر آنست که دختر ما باالی 

داماد، صاحب عزت و مرتبت باشد و میگفتند ازین خواهشات زاید خود خواهشمندیم که این عروس را 

ه بغرض رضامندی دامادخیل بهمه بنظر دامادخیل خود "میخ زرین و صد گز بزمین وا نمائیم" و اکثری

گونه مطالبات خسرخیل در معاملۀ نکاح ازطرف دخترخیل باالی شوهر "صد خروار استخوان پشه" 

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.

بدی است که درین نظامنامه ممنوع قرار داده شده است و ماقبل از اشتهار آن در تمام افغانستان ( ۲)

این فعل خجالت آور در بین دو قوم و دو عشیره و دو خاندان بنا به ادنا حرکت و یا ادنی یک سخن 

ملکی و اعزه بود باندازۀ مرعی و معمول بود که همواره موجب تضیع اوقات مامورین دولتی و عمائد 

مخصوصاً در اقوام افغانی )دادن بود ودن همین مسئله بدی گرفتن و بدی نمو 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)طای این قوم که محکوم به ع 

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 

دختر فیصله کرده این امر موجب مسرت و فرحت ( ۷)از هفتاد هزار دوشیزه به ( ص)رسول  خدا و

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

 

 قرائت نظامنامه تعزیه داری

بعد از اختتام مباحثات لویه جرگه بر نظامنامه نکاح و عروسی و ختنه سوری و قلمبند شدن نظریات و 

 .تعدیالت و تصویبات آنها قرار فوق نوبت به قرائت دیگر نظامنامه رسید

ه عموم اهالی تعلق دارد بخیالم درعقب این نظامنامه تعزیه داری را که آنهم ب رئیس صاحب شوراء:

 .بفرمائید بهتر خواهد شد ،سراپا بشنوید و دران نیز نظریات خود را اگر داشته باشید

بسیار خوب است بخوانید، ما سراپا گوش شده برای استماع و تصویباتیکه درآن بنظر آید  لویه جرگه:

 .حاضریم

را مخاطب کرد اعتراضات و نظامنامه تعزیه داری را بدست گرفته حضار رئیس صاحب شوراء: 

تنقیدات و تصویبات خود را در موقعی که من نظامنامه را میخوانم، مانند سابق بیرون نویس کنید تا در 

 .آخر برآن مباحثه بعمل آید. در عقب شروع کردند بخواندن، و نظامنامه تعزیه داری را خاتمه دادند

را لب لباب و حاصل مافی الباب کتب معتبره  این نظامنامه را سراپا درست گفته و وی لویه جرگه:

شرعیه گفته تنها در یکی از مواد آن تشریح و توضیحاتی را ایزاد نمودند و بس. البته چندی از علماء 

برین فقره که اسقاط برای اشخاص غیرمستحق سالم االعضاء داده نشود، خواهشمند شدند که این قید 
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مبنی بر اغراض شخصی و فوائد ذاتی بود، علی الفور از طرف باید زائل گردد، اما چون خواهش شان 

دیگر علماء تردید شده این قید نظامنامه را کامالً بر طبق احکام خداوندی و شریعت غرای نبوی نشان 

 .دادند

بدان تردید عمومی علماء اکتفاء ننموده مانند شیر شرزه بر پا خواسته مضمون آن  مولوی محمد بشیر:

ن نمود که یکمرد سالم االعضاء سؤال میکرد و خود را محل اعطای صدقه نشان میداد. او حدیثی را بیا

را حضرت رسول اکرم )ص( نگریسته بدو گفت، بعد ازین سؤال مکن و صدقات مردم را مستان! وی 

بعرض رسانید که چکنم چیزی ندارم. آنحضرت بدو هدایت کرد این شالکی را که در بر داری در 

بفروش که بیشتر از سه روپیه قیمت دارد. بیک درهم آن ریسمان بگیر و بدیگرش تیشه بخر بازار برده 

و مابقی آنرا صرف معاش حالیه خود کرده سر از صباح به جنگل رفته هیزم بیار و بفروش، بدان 

 .امرار حیات خود بنما

دقات اعلیحضرت درینمورد برخواسته بعرض رسانیدند که اگر از پول سقاط و دیگر ص وکالءهرات:

معظم غازی یک تجویز درستی فرموده خیریه های متعددی را جهته معیشت و آرامی کور و لنگ و 

ش ل و دیگر معذورین و ایتام و مساکین تشکیل فرمائید، چقدر خوب و بهتر خواهد شد. اگر حضور 

ب تلقین آقای شجاع شاهانه این عریضه ما را بپذیرند، ما عالوه برآن خیریه که بدارالنصرت هرات حس

الدوله او را دائر کرده ایم، حاضریم که دیگر خیرهای متعددی را نیز بروی کار آورده یکقلم مساکین، 

 .سائلین و معذورین را بدین حالت کس مپرسی روی کوچه ها و راهها و گذر ها نگذاریم

 

ه گفتند که این یک اقدامی است نیز عموماً بتائید این مسئله سراپا حسنه خیریه بر پا خواست لویه جرگه:

از حد شایان و تمام مایان به کمال خوشی و رضا برای تعمیل و بجا آوردن دوائر نمودن خیریه ها 

 .حاضریم

ازین احساسات انسانیت کارانه و رویۀ اسالمیانه لویه جرگه اظهار تشکر و مسرت کرده  اعلیحضرت:

ل این افکار روبه تزائد آورد. }این تحریک با اینکه به بسیار فرمودند: من نیز قلباً مائلم که در ملتم امثا

گرمجوشی از طرف تمام اعضای لویه جرگه بعمل آمده است اما نمیدانیم که تا حال چرا نتیجه آن را 

 عقیم مانده اند. ب.د.{

بعد ازینکه نظریات موفقه علمای اعالم و دیگر اعضای قوم لویه جرگه را  رئیس صاحب شوراء:

به نظامنامه تعزیه داری برای خود حاصل کرد و ازو شان هیچ یک تنقید و اعتراضی قرار فوق  نسبت

 .درآن مواد بعمل نیامد، آغاز نمودند بخواندن نظامنامه تجاریه

 

 نظامنامه تجاریه

ماقبل از آغاز آن، یک بیانیه نافعه را در مفاد و وجه وضع آن ایراد کنان فرمودند که  اعلیحضرت:

ً برای انحالل دعاوی تجار و فیصله دعاوی اهل کار محاکمی بنام )پنچات( و سابق ب رین مخصوصا

)پنچاتخانه( در افغانستان موجود بود که سراسر درآن بر خالف مقررات شرعیه اجراآت بعمل می آمد 

و هر امر را بعد از تصویب و اعطای رأی دو سه نفر تاجر در معرض اجراء آورده، یکماده از مواد 

اساسی آن پنچاتی ها این بود که وهی هندو و تجار را بالتشبیه بمنزلۀ وحی آسمانی پنداشته شده یک 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 218تر 101 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

 

سر مو از مندرجات وهی که اکثریه نویسنده های آن هندوان و خود مدعی و ارباب غرض میباشند، 

زویات و تخالف نمیکردند. این خادم اسالم که یگانه در حمایت شرعیت میکوشم و معتقدم که تمام ج

کلیات را شریعت )محمدی( حاوی است، نخواستم که در دوره خود نیز همان خرافات و واهیات را که 

سراسر خالف مقررات اسالمیت است، باالی ملتم رائج داشته باشم. ازینرو علمای اعالم را امر 

جار نیز فرمودیم که مسائل تجاریه را بطوریکه مکتوبات و تحریرات و دیگر مصطلحات مخصوصه ت

ازآن بی اثر و غیرمفید نماند، از کتب معتبرۀ شرعیه در حیز تحریر آورده او را بصورت یک 

نظامنامه عام فهم شایع نموده، پنچات را لغو و امورات آنرا بمحاکم عدلیه محول نمایند، چنانچه بعد از 

 .دتحقیق و تدقیق مزید این نظامنامه ساخته شده است که برای شما خوانده میشو

حضار را به یادداشت نویسی آن مسائل که برآن تنقید یا اعتراض و یا  رئیس صاحب شوراء:

توضیحات را خواهان باشند، نموده نظامنامه تجاریه را از سر تا آخر خواندند با اینکه در خاتمه آنوقت 

 .مجلس قریب باختتام بود، باز هم برآن گذارشاتیکه بعمل آمده، حسب ذیل است

درین نظامنامه بر اعطای د ین و اخذ قرض چنان قیود و شرائطی وضع شده که  دالحی:مولوی عب

تقریباً در تمام جزئیات و کلیات اخذ د ین ممنوع قرار داده شده حتی اینکه گفته میتوانیم که کامالً بیع و 

ً موقوف قرار داده  شده شراء و معامالت دین که تمام کتب از فروع و اصول آن مملو است، حکما

حاالنکه شرعاً معامله بالمداینه جائز است و حکومت را نباید که در انسداد د ین که بیشتر فقراء و ضعفا 

 .بدان محتاجند، احکامی را جاری نماید

ً قرض  مولوی محمد بشیر: بتائید مندرجات نظامنامه تجاریه بعرض رسانید که درین نظامنامه قطعا

نوع قرار داده میشد، هم بخیال عاجزانه ام موزون میبود زیرا برای گرفتن مسدود نشده و اگر کامالً مم

عموم علمای اعالم و فضالی کرام واضح و روشن است که در احادیث شریف نبوی بسیار بشدت از 

اخذ قرض امتناع آمده است، حتی از احادیث شریف نبوی معروفیکه درین مورد زبانزد خاص و عام 

باهلل من الدین( }این کالم بسیار بطوالت انجامیده دالئل و روایات در  میباشد این حدیث است، )نعوذ

 مفادعدم اخذ قرض بسیار از طرف وی گفته شد. ب.د{

مطلقاً اخذ قرض ممنوع نیست. البته شخصیکه حجت بدهد و سند او شرعاً و قاعدةً درست  اعلیحضرت:

ت. البته آنمردیکه از تجار قرض جنسی باشد، حکومت هیچگاه این دائن را از اخذ د ین مانع نشده اس

بدون شاهد و سند ستانیده در آخر موجبات پریشان حالی و سراسیمگی تجار را تولید نموده، از یکطرف 

دائن بغرض حصول قرض خود سر گردان و پریشان و از دیگر طرف در امورات دنیوی خود بیکار 

کم عدلیه و مامورین دولتی را از استماع امثال مانده در عقب او سراسیمه میگردد و از جانب دیگر محا

ً اگر همچه یکمردی با وجود امتناع  این دعاوی بجان میرسانند، باخذ قرض مجاز نیست و احیانا

حکومت باخذ قرض از تاجریکه وی بدادن قرض رضامند نیست، پرداخت و یا دیگری بدو بدون سند و 

 ً  . شنیده نمیشودحجت و تمسک قرض داد، دعاوی این اشخاص سیاستا

اعلیحضرتا! اقوال شما سراپا بجاست، لکن از روی مسائل فقهیه بایستی که دعاوی  مولوی عبدالحی:

امثال این رجال را نیز حکومت بشنود، لهذا عریضه پردازم که ذات همایونی درین مواد چنان قیدی را 

ارت عدلیه دیگر محاکم نشنود تا آن عائد فرمایند که دعاوی این چنین دیون را بجز از ذات شاهانه و وز

افرادیکه از گرسنگی و برهنگی بجان رسیده، هیچیک مخلص و چارۀ برای آنها بجز از اخذ قرض 

نمیباشد، ازین وسیله جائزه محروم نمانند و هم آنمردمیکه  از گرفتن د ین بجز از عائد نمودن پریشانی 

 .أت ننماینددیگر مقصدی ندارند، از وضع این قید باخذ قرض جر
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حکومت تان ابداً قرض گرفتن آنچنان اشیائی را که ذخیره شده نمیتواند و بخوردن و  اعلیحضرت:

آشامیدن و امثال آن بدیگر ضروریات کثیرالوقوع بکار می آید، منع ننموده است. عالوه برآن این قیدی 

 .من نیز از قبولیت آن انکار ندارمرا که شما بیان داشتید، اگر دیگر علماء نیز بهمراه تان متفق باشند، 

اکنون ساعت بما و شما پوره شدن وقت مجلس را نشان میدهد. از بیانات بعضی از علمای حاضره شما 

چنان مستنبط شد که برای آنها نظامنامه جزای عمومی و جزای عسکری و دیگر نظاماتی را که شما 

هر کدام آنها بر هر ماده و فقره و مسئله آن علم  اسمای آنها را بیرون نویس کرده اید، داده شود تا که

ً 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 

د تا بر طبق آن اصالحات بعمل آید. لهذا نه تنها برای هر واحد شما مزید به لویه جرگه تقدیم نمائی

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 

مای جید و متدین و متقی و دانسته را از میان خویش انتخاب کرده در مندرجات نظامات غور اعالم عل

و خوض را بکار برید، اعتراضات، اصالحات، تنقیدات و توضیحات خود تانرا متعاقباً بدون طوالت 

آن مجلس و گفت و شنید غیرمفید باالختصار برای حضار لویه جرگه اظهار دارید تا باالتفاق بر طبق 

 .تعمیل کرده شود

برین نظریه انصاف کارانه و افکار عادالنه و شریعت پروری و ُمخلص نوازی  لویه جرگه:

ً طبقه علماء  اعلیحضرت غازی یک عالم دعا گوئی و یک غلغله شادمانی را بر پا داشته مخصوصا

رت غازی بیانات بیشتر مسرور و متبهج و خرم بوده زیاده تر در ادعیه و اظهار رضامندی از اعلیحض

داده معروض داشتند که الحق اگر تحقیق و تدقیق در نظامات بهمین اصولیکه درین دو روز بعمل آمده 

در دیگر نظامنامهای بحث طلب نیز مرعی و معمول آید و بر هر مسئله و هر ماده آن از هر دهن 

( روز بوده مفت ۲۰میعاد آن ) سخنی برآمده گفت و شنید برآن کرده شود، نه تنها ایام لویه جرگه ما که

و رایگان درآن بسر میرود، بلکه یک مدت متمادی دیگر نیز برآن رایگان میرود. اکنون که ذات ستوده 

صفات همایونی غور و خوض نظاماتی را که متعلق بمسائل شرعی است، برای علماء مخصوصاً 

یار زودی ما علماء درآن تحقیق و واگذار شده خالصۀ نظریات آنها را خواستارشدند، امید که به بس

تدقیق نموده هر فقره و هر ماده آنرا با مسائل فقهیه حنفی تطبیق داده نظریات خود ها را معروض 

میداریم و همچنین عریضه پردازیم آن نظاماتیکه متعلق به امور سیاستی و امنیت و انضباط مملکتی 

بیشتر درآن مفید و کارگر پنداشته میشود، برای  است و نسبت به طبقه علماء افکار و آرای وکالء ملت

وکالء نیز عطا و مرحمت گردد تا آنها نیز مانند ما درین وقفه دو شب و یکروز درآن فکر و نظریات 

ً نظریات علماء و وکالء درین نظامات بحث طلب  خود شانرا صرف کرده بروز چهارشنبه متفقا

تق مملکت افغانی بعرض رسانیده شود. در نتیجه بحضور اعلیحضرت غازی و دیگر ارباب رتق و ف

اگر بحثی درآن الزم بود، کرده خواهد شد و اال متفقاً همان اصالحات و تعدیالتی را که علماء و وکالء 

 .بعرض رسانند، قبول گشته در نظامات داخل خواهند شد

نک رئیس صاحب عمومی این خادم اسالم و ملت افغانستان درین نظریه با شما متفقم و ای اعلیحضرت:

شورای دولت را امرمیکنم که نظامات مطلوب و کتب فقهیه را به اندازۀ که شما خواهش کنید، برای 

شما تهیه کند. خودم و دیگر وزراء و مامورین علی الصباح بامورات مفوضه خویش که درین چند روز 

ً معطل و در تمام کار های مملکت تان یک سکته بواسطه شمولیت و مصروفیت مامورین در  تماما
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ً بهر طرفیکه  جرگه واقع بود، مشاغلت میورزیم. سر از روز چهارشنبه باز مجلس آغاز شده متفقا

احکام مفتی بها و آراء عمومی میالن داشت، منظور و تصویب میشود. }بعد از رد و بدل کلمات فوق و 

دولتی با کتب فقهی مذاکرات قرار گرفتن آرای عمومی جهته مذاکرات خصوصی و تطبیقات نظامات 

 امروز نیز بکمال شادمانی خاتمه یافت. ب.د{

 

 ( برج سرطان۳۰کوائف روز سه شنبه )

درین روز عموم وزارات و ماموریتها مانند ذات همایونی به وظائف و امورات محوله خود شان 

ی مصروفیت داشته مشاغلت داشته علمای معظم و وکالی ملت به تحقیق و تدقیق و تطبیق نظامات دولت

برای عموم شان قرار خواهش آنها نظامات مطلوبه و کتب ضروریه فقهیه از طرف رئیس صاحب 

 عمومی شورای دولت تهیه و آماده گشته و داده شده بود. 

چنانچه درهمین دو شب و یکروز تمام مواد و مندرجات نظاماتی را که با امور شرعیه و بعموم ملت 

کالء سراپا از نظر گذرانیده در بعضی مسائل اساسی و قواعد کلی آن نظریات متعلق بود، علماء و و

مفیده شانرا متفقاً بصورت تحریری بیرون نویس کرده در ایام مابعد به لویه جرگه مباحث جزوی درآن 

مواد طوریکه در ذیل نظامنامه اساسی و نکاح عروسی و تعزیه داری و تجاریه مسطور گشت، بعمل 

هانه بدون هیچیک تعرض و مکالمه تمام نظریات شانرا قبول فرموده امر دادند که نظریات آمده ذات شا

او شانرا منشی مجلس تحریر نموده از عموم او شان بعد از امضای بیضای شاهانه دستخط و مواهیر 

ت ب چنان در نظر دارد که از مزید گفت و شنید و مباحث مفی د علمای تصدیقه آنها را اخذ نمایند.}این ُمر 

اعالم من بعد ازین محض خوف طوالت و قلت محل اندراج صرف نظر نماید، زیرا که ناظرین محترم 

نمونه و صورت مذاکرات آزادانه علمای اعالم را از چند مباحث فوق بخوبی درک و استنباط کرده 

ً آزادانه و حقانه بوده سخنان او شان بکمال شادمانی و مسروریت  از طرف میتوانند که تماما

اعلیحضرت همایونی و رئیس عمومی شورای دولت و اراکین معظمه حکومت استماع شده بعد از 

اتفاق آراء عموم لویه جرگه بر افکار و آراء و تعدیالت آنها اصالحات و تعدیالت بعمل آمده است، 

از نظامات  هنوز خواهشمندم که شمه از مذاکرات وکالء و نبذی از گفت و شنید رعایا را که در برخی

سیاستی و قواعدیکه متعلق به افراد عمومی ملت افغانی دارد، تحریر نموده در خاتمه خالصه نظریات 

و اصالحات لویه جرگه را با مذاکرات آنها عیناُ مرقوم و اندکی از آنرا بغرض اختصار واگذار شده قلم 

 بند کنم. ب.د{

 

 روز چهار شنبه اول اسد

ی لویه جرگه نظریات اصالحات و تعدیالت و تنقیدات خود شانرا که بشب در این روز نیز عموم اعضا

و روز سه شنبه و شب چهارشنبه بیرون نویس کرده یاد داشت گرفته بودند، باخود گرفته در وقت معینه 

تا . تماماً تحت بارگاه لویه جرگه حاضر شده انتظار حضور اعلیحضرت معظم غازی خود ها را داشتند

رونق افزای محل صدارت و روشنی افزای دیدۀ منتظرین لویه ( ۸)ایونی پوره بساعت اینکه ذات هم

 : جرگه گردیده، بعد از وقفۀ اندک فرمودند
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بنام خداوند خود این مجلس عالی را آغاز میکنم. پریروز مبحث ما وشما در آن مواد و   :اعلیحضرت 

سائل ضعیفه که از عدم احتیاط علمای تمیز قواعد نظامیه که متعلق بامور شرعیه است، بود بر بعضی م

که بحضور همه تان حاضر نشسته اند، ترتیب یافته بود، گفت و شنید ما و شما تقریباً تمام شده علماء 

کامالً از خیاالت این خادم اسالم دانسته شدید که مقصد بجز از پیروی شریعت نبوی و تقویت دین ندارم 

علماء تمیز از روایات فقهیه و مسائل مختلف فیه شرعیه داخل و خوب فهمیدید که این مسائل را 

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 . اظهار سرور و تشکر میکنم

د، برین هم در نظامات دولتی تدقیق را بخرچ داده در مسائل اصولی و مواد آرای خود ها را نموده ای

در مسائل فروع و جزویات بخیال . 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.

زم است که شما علمای اعالم لویه جرگه از روی دیانت بکمال دقت چند نفر عالم های جید و آن ال

دانسته و فهمیده را که بتمام صفات و کماالت محلی و آراسته باشند، از میان خود منتخب و معین نمائید، 

بیق تمام فروع تا در محکمه عالی تمیز مقرر شده وجه معاش خود را از دولت بگیرند و در تدقیق و تط

ً بتألیف و ترتیب فتاوی امانیه بزبان فارسی و عربی و افغانی  نظامیه بذل مساعی ورزند و متعاقبا

در مسئله تعذیربالمال تشکر میکنم که نظریۀ . چنانچه گفتید و آرزو نمودید، صرف مقدرت ورزند

و پول میشود و ارباب  اصلی خودم با نظریه شما موافق است، زیرا در تعذیربالمال تکیه به ثروت

ثروت بواسط استعدادیکه دارند، از ارتکاب جرائم باز نمانده تکیه به سرمایه خود مینمایند. از 

تعذیربالمال مساوات حقیقی و سد باب جرائم که منشاء اصلی تعذیرات است، بطرز مطلوب حاصل 

ز مواد نظامنامه نکاح و عروسی چنانچه در یکی ا. خودم از ابتداء بر خالف تعذیربالمال هستم نمیشود.

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 حاضر نشسته اند، تعذیرات بالمال را جائز شمرده اند،

میگوئید که از روی مسائل قویه تعذیربالمال نباشد و  را از روایات ضعیفه و مسائل مرجوحه بیان داشته

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 

صرف در بعض مسائل جزوی )مثالً گادی بی چراغ نباشد، درین راه عبور منع  موقوف قرار داده

اگر مجبوراً براحدی حکم باعطای جرم  است، و امثال این دیگر اصالحات و قیودات بلدیه( 

و در دیگر مسائل اساسی و  صادرشود، البته که آن پول مأخوذۀ جریمه بعد از زمانی مسترد میشود.

ثل تعذیربالمال باشد، نیز مخصوصاً شما علماء، توجه مخصوصه خود ها را در اصولی نظامنامه که م

مجلس خصوصی خویش مانند دیروز و دیشب بر گمارید و در آخر 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 

ت و اکثر ازین مهمانها عزیزما بمملکت و خانه و مسکن خویش عالقمندی مزید داشته آرزوی اختتام اس

رفتن را بعد از تکمیل میعاد لویه جرگه بوطن مالوف خود ها داشته خواهند بود، در دیگر مسائل 

. )مانند مالیه عمومی و امورات سیاستی که بملت متعلق است، مذاکرات لویه جرگه آغاز میشود
مخصوصاً از وکالء محترم زیاده تر توجه و تعمق را ی، نفوس، مالیه و غیره(. درین مذاکرات مواش

خواستارم تا تمام مذاکرات ما بر طبق امید و آرزو و خواهش ملت و دولت و مملکت تصفیه و فیصله 

گرفته،  گردد و اال اگر همچنین که تا امروز و کالء محترم لویه جرگه زیاده تر کار از شنیدن مباحث

مداخله بسیار در مذاکره و مباحثه الزمه در مواد قانونیه چنانچه الزم بود مانند علماء محترم نفرمودند، 
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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

مداخله کردن و . ما نمیتوانستم که در مسائل شرعیه و مقرارات اسالمیه مداخله کنیم: وکیل قندهاری

از اینرو ما در آن ابحاث محض سکوت و استماع را وظیفه . مباحثه نمودن در آن امور کار علماء است

است را و انصاف اسالمی و وجدانی خویش دانسته مداخله نکردیم و هم میدیدیم که اعلیحضرت حق ری

حاال که تدقیق و تحقیق آن مواد نظامیه را از . را کما حقه ایفا نموده حاجت به گفت وشنید بیجای ما نبود

روی اسالمیت و حقایق پسندی به علماء وا گذار شدید و بدانها امر دادید که مسائل اساسی و فقرات کلی 

هب مهذب امام اعظم کوفی بنمایند و جهت آنرا عموم علمای لویه جرگه تحت تدقیق و تحقیق با مذ

بازدید امورات جزوی و فرعی ارشاد فرمودید که لویه جرگه از بین خود علماء جید فهمیده و دانسته را 

انتحاب نمایند تا در مجلس عالیه تمیز دارالسلطنة کابل شامل شده از دولت معاش گرفته موظف باشند، 

فق و اولین کاریکه بعد از امر لویه جرگه مینماید، انتخاب همین درین نظریۀ همایونی همه ما وکالء مت

علماست در مسائل سیاستی و اموراتیکه تعلق بعموم ملت دارد، البته حق مذاکره از خود ماست و ما در 

آن مذاکرات علماء را بیشتر از یک نفر حق نماینده ملت حق نمیدهیم هر بحث که در امورات سیاستی و 

ن سر از امروز در بین این مجلس عالی کرده شود، البته که در آن کامالً حصۀ همین مدنی افغانستا

وکالء است که مقدرات ملت را بدست گرفته شرفیاب حضورند و ما هیچ نمیخواهیم که در امورات 

زیرا مال صاحبان میگویند که دزد را بدون شاهد و  امنیت و انضباط برطبق نظریه علما خود کار کنیم،

مجازات داده نشود، حاالنکه دزد در موقعیکه شاهد باشد چطور میتواند که دزدی بکند زیرا مسئله  گواه

 . دزد و شاهد مانند آفتاب و سایه از هم علیحده است

در سر تا سر لویه جرگه به محض استماع این کلمه یک غلغله بر پا شده تماماً بعرض  :لویه جرگه 

یت و ادامۀ انضباط مملکت از حد ضرور است که برای سارقین و رسانیدند که اعلیحضرتا بغرض امن

دهاره بازان و اشخاصیکه مخل امنیت میگردند، سیاستاً مجازات شدیدی مقرر شود و اگر همچنین که 

بخدا که  علماء ما میفرمایند که دزد بدون شاهد و گواه مجازات در کنار تحت استنطاق هم آورده نشود،

و هستی و زندگانی ما بر باد فنا میرود و از دست ظالم و دشمنان و خائنین داخلی و ما ملت تباه میشویم 

خارجی خود بسیار پریشان و سراسیمه میگردیم. از برای خدا چرا مانند زمانه  اعلحضرت ضیاء الملته 

و چرا میدان مسابقۀ  والدین بر یک سرقه معمولی چندین نفر مشتبهه باز پرس و استنطاق نمی آیند

. دزدی و دهاره بازی و اختالل امنیت برای اشخاص بد طینت خالی و فراخ گذاشته شده است
                                                                                        مثل مشهور است ـ! اعلیحضرتا 

 ترحم بر پلنگ تیز دندان ـ  ستم گاری بود بر گوسفندان

قتیکه ما برآن فقره که در آن بر دزدان حکم شاهد . واین بحث شما قبل از وقت است :اعلیحضرت  

بازهم چون شما این مسئله را یاددهانی نمودید، من هم . کرده شده است، رسیدیم باید بحث میکردیم

یود طرفدار شما هستم و از علماء محترم رجاء میکنم برای سد باب این مظالم و اختالل امنیت اینچنین ق

و شروط و تشدیدی را بر ارباب جنایت از مسائل مهمه شریعت که حاوی همه احکام و اوامر است، 

 .تا این شکایت عمومی از سرتاسر ممالک افغانی مدفوع و مرقوع گردد اتخاذ و اقتباس نمایند،

مر شریعت برای اولواال. این قصور هم از طرف علمای سابق است! اعلیحضرتا :علمای لویه جرگه 

ً اجازه داده  از روی سیاست همه گونه اوامر و احکام را جهت سد باب این خرابیها و جنایتها سیاستا
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ً از طرف . است ً و سیاستا ً لزوما ً بعرض میرسانیم که سارق بتکرار سرقه حتما اینک همه ما متفقا

  حکومت بقتل برسد.

سرت آمیز علماء را التجاء کردند تا برین نظریه علما اظهار شادمانی نموده بالفاظ م: یه جرگه لو

میتوانید ای مال صاحبان برای قلع و قمع دزدان و خائنان مسائل تشدد آمیز و مجازات انگیز اتخاذ 

  .نمائید

باینکه مزاح و ! مودبانه بر پا خواسته بحضور همایونی بعرض رسانید که اعلیحضرتا  :وکیل قندهاری 

جرگه در این مجلس عالی ممنوع قرار داه شده است تاهم از  کلمات خنده آور بر طبق الئحۀ لویه

اعلیحضرت بنگاه محبت . }حضور همایونی اجازه میخواهم که در این موقع یک لطیفۀ بعرض برسانم

در . آمیز بطرف او نگریسته زبان حال شان اجازه گفتن آن لطیفه را برآن وکیل قندهاری گویا نشان داد

 .{ب.د. ز سکوت قلیل گفت این بین آن پیر مرد بعد ا

به بینید که مالصاحبان ما را هم بعضی دزدان خانگی بعذاب رسانیده اند و ممکن است که عمامه و جبه 

و بعضی ثروت ایشانرا هم خائنین بغارت برده باشد و یا تصور میکنند که در آتیه اگر ما همچنین یک 

ی ما را دزدان خواهد بُرد به چه فراخ دلی و اجازه را بغرض اندفاع این معامله بحکومت ندهیم، هست

ایکاش اگر مالصاحبان ما بتمام لذات دنیوی و . سخاوت پیشگی احکام قبل دزدان را میفرمایند

ضروریات مدنی و لوازمات انسانی و همچشمی و دشمنان دینی و ترقیات عصر کنونی اطالع میداشتند 

میتوانستند تا در همه اوامر و نواهی برای ما از و بنزاکت و لطافت دنیای موجوده حظ و پی برده 

  اساس متین شریعت سیدالمرسلین بهمین دریا دلی و خندۀ پیشانی اوامر عطا میفرمودند.

ید از جمله نظاماتیکه بعموم ملت و سائر ئروز بسیار گذشته بسم هللا آغاز کنید و بگو :اعلیحضرت 

 ود.اوال  قرائت ش کدام یک آن رد،رعایا تعلق دا

بخیالم اول محصول مال مواشی قرائت شود که من در آن چند عرائض ! اعلیحضرتا  : کیل بدخشانی و

بعد از آن قرائت نظامنامه معلوم شد این مرد که اوالً خواندن این نظام نامه را نسبت بدیگر . }دارم 

لق  به امورات نظامات عرضداشت نمود، هیچ عرضی اساسی و قانونی نداشت بلکه تمام عرایضش متع

از طرف اعلیحضرت مانند عموم عرائض شخصی بکمال مالطفت مرجع عرض او  شخصی او بود و

 در همان محل نشان داده شد که وزارت مالیه است.ب.د.{

 

 نظامنامه محصول مال مواشی

. ت کندئیس صاحب شورای دولت به منشی امر کرد که بعضی نظامات را قرائدراین روز حضرت ر}
 .{ د. ب

نظامنامه مال مواشی را از اول تا آخر خواند و برای عموم دانانده شد که بر هر ماده و   :منشی مجلس 

  ته باشند، آنرا بیرون نویس کرده در خاتمه بروی بحث نمائید.ض داشراکه اعت ۀهر فقر

ال به اگر محصول مال مواشی بعوض سالیانه دوسال بدوسال و یا سه س! حضرتا یاعل :وکیل ترکستانی 

  .حق سر کار تلف نمیشودم اغلباً از منفعت اهالی خالی نبوده و ه ،سه سال گرفته شود
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را که خواهش شمار مال مواشی را هر ساله  یبر پا خواسته بدالیل واضحه تردید آنمرد  :وکیل قطغنی 

  .نمود ،و پرداختن زکوة آنرا دوسال و یاسه سال بعد معروض داشته بود

ا لفت او ایستاده گفتند که همین اعطای زکوة مواشی طوریکه در نظامنامه خز تماماً بمنی  :لویه جرگه 

وسال و سه سال روادار نیستیم چه در آن دما ابداً تغیر آنرا ب ت،هایت درست اسن ،آن مرقوم میباشد

  .ورت نه تنها دولت بلکه ملت نیز متحمل نقصان و خساره میشودص

نند که انمیتو و راعات اشخاصیکه از خزانه دور افتاده اندممحض  معروض داشت اگر :وکیل هراتی 

میعاد تحویل قسط محصول بعوض قوس تا  ،از قشالق و ایالق های خود تا بخزانه و دفتر رسیده بتوانند

 . خواهد بود رخوبت ،آخر سال توسیع داده شود

محل دور ماموریتهای مالیه و  تا حال شما اطالع ندارید که در این سال درهر مقام و هر :حضرت یاعل

سر گردانی اهالی مقرر و معین شده تا هر ]رفع[ ن متعدد فقط بنابر ارتفاع ئحکومتی افغانستان خزا

دولت که به پهلوی  ۀمحصول مواشی خودش را بهمان خزین شخصیکه بخواهد مالیات و گمرک و یا

 . ببرد و سر گردان نشود ،خانه اش معین شده است

ی نداده ئما را مجرا ،ما ۀبرخی از مامورین مقرر شمار مال مواشی بر حیوانات سقط شد :هی اوکیل فر

دار  در اینصورت معلوم است که برای مالدار و رمه. داد میطلبندئمیخواهند و یا جا ءاز ما حتماً یا مجال

 . د استئچقدر تکلیف عا

داد و یا ئمواشی قید نشان دادن جاوکیل صاحب آیا در نظامنامه در صورت سقط و تلف  :وزیر مالیه 

 ؟ مرقوم است ءالجاحضار نمودن م

یه ئالکن مامورین احصا ،چنین یک فقره را هر گز نخوانده ایمایندر نظامنامه ما ! نی   :کیل فراهی و 

  . نمایندهمی از ما چنین مطالبه را 

. ر آن این مجلس نیستلهذا محل اظها ،دناین اعتراض شما تقریباً بغرض شخصی میما :حضرت یاعل
 ،اجرای آنرا از شما بنماید ۀرا که خالف نظامات دولتی بر شما احدی جاری کند و یا مطالب ۀهر فقر

   .شما راست از دست وی به سلسله مراتب عرض کنید

بهتر  ،مواشی از عالقداری و ماموریت های مالیه هر مقام شود ئیهت احصائر هیگا :وکیل ترکستانی 

را نمی شناسیم و وی از ما اطالع  ما او ،شخصیکه از مرکز جهت شمار موظف میشوندزیرا  ،است

ل جزوی معمولی همراه ما می پیچند و بر قول و اظهار ما اعتماد ننموده موجبات ئدر مسا ،ندارد

  .سراسیمگی ما را تولید میکنند

زیرا در نظامنامه  ،ستاین اعتراض شما مانند همان وکیل صاحب فراهی بی اساس ا: وزیر مالیه  

معین است که شمار مال مواشی را مامور مالیه محلی باتفاق قریه داران و قبیله داران ویکنفر از عالقه 

محصول مال مواشی اینچنین لفظی مرقوم باشد که  ۀامنامظن ۀاگر در کدام فقر. داری همان محل بنماید

ید تا اصالح ئما، بنیه مقرر میگرددئاحصایس ئب الحکومگی رئو یا نا یاز مرکز و یا حکومتی اعل

معلوم است که در نظامنامه این قید نیست در صورتیکه حکام محلی تان خالف قواعد مقرره . شود

  .شما باید از دست شان عریضه پرداز شوید ،رفتار کرده باشند چنانچه ذاتی همایونی ارشاد فرمودند

ر این مواد عریضه نگار هم شده ایم فاما تا هنوز مشکل نیست، ما باوجودیکه د :وکیل ترکستانی  

  .جوابی نشنیده ایم

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 218تر 108 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

 

ب الحکومگی ئنابه  خود  ۀشما را عیناً با حکمنام ۀاینکه وزارت مالیه صورت معروض :لیه اوزیر م 

شما  ۀبهر تقدیر چنانچه گفتم این بیانی. ننماید ردرآتیه بر خالف قواعد نظامنامه رفتا تا ارسال میکند

 . و محل گفتن آن این مجلس نیستارد خصی را دعرض ش

عدیالت و اصالحات قانونی و نظاماتی تدر این محفل مبارک بحث در  جلسحضار م :شوریرئیس 

در صورتیکه دستورالعمل و متمسک ما . نه گفت و شنید در اصالح و مدح و قبح مامورین ،است

کار نمیکند و اگر بکند ضرور بکیفر معلوم است که هیچ یکمرد بر خالف آن  ،صحیح و درست بود

  .تضیع اوقات مجلس را روادار نشویدآن  پس لطفاً در عرایض شخصی و طرزعمل. کردارش میرسد

 ،حضرت غازی از صغار و کبار و ذکور و اناث مواشی از ما محصول می خواهندیاعل: وکیل میمنه 

د و برای نسقط و تلف میشو از اعاشۀ قلیلد وساله ها و چوچه بره ها و بزغاله ها بعگالنکه بسیار از اح

بایستی که محصول مواشی خورد سال معاف شود، باقی همه . د میشودئدار از این طریق تکلیف عالما

  . حضرت را ما قبول داریمیونه تکلیف اعلگ

یشتر از صدور پشما خود منصف شوید نظر بتکالیفی که . انصاف یک چیز خوب است :حضرت یاعل

و باج از شما بنام بروت چربی آغا  جنامه بر مالداران افغانستان بود و رقم رقم محصول و خراین نظام

شاهی گی ، باج سیخ ،  ،مه گی ، تکت زکوةرو سر چربی بی بی ، چکانه سرکانه ، سر گله گی ، سر

آنهمه ل، نوار پشم ، توبره و امثال آن گرفته میشد، اکنون که م، جُ لیعلف چر، طرق و خرید جوال، گ

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

ز صغیر و کبیر رفع امتیا ،تماماً برای خدمت شما و همین مملکت صرف میشود و نقصی وارد نشود

 .گردیده است

ول مال مواشی و زکوة و گمرک را بمنافع صان مفهوم میشود که محناز سیاق کالم اکثری از شما چ

صرف میرسانم، کال و حاشا هر چه که مشخصی من میدهید و یا من آنرا در معامالت شخصیه خود ب

ً  ،شما بحکومت میدهید خود بهر اسم و رسمی که میپردازید  برای رفاه خود تان بصورت نگهداشت تماما

نهار و معارف و امثال آن اعسکر و تشکیل محاکم و ساختن معابر و تمدید تلیفون و تلگراف و کشیدن 

حضرت بمنافع ذاتی ییک حبه و یک دینار آنرا عل. نیده میشودابصرف رس ،تذکرش بطولت میکشدکه 

ین مورد رام مامورین و وزراء حاضرند و داینکه تم. 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. غت نه نشسته امای شما ملت یک نفس باستراحت نکشیده ام و دمی بفرئفرما

مصرف شخصی خویش نرسانیده ام و بهمه شما معلوم است المال بجز در راه ترقیات و تعالیات تان ب

کامالً موقوف کردم و  ،و اقسام اقسام از شما ملت گرفته میشد انواعد حکومت را بانواع ئکه بسیار عوا

ازین رو بسیار خساره  .واگذاردم ،بر عالم اسالمیت مقرر داشته است تتنها همان تکالیفی را که شریع

گذارد، پس حکومت گوش باگر حاال باز برطبق مطالبات نا قابل قبول تان  به ثروت دولت وارد آمده

ید که تنخواه عسکر و مامورین و لوازمات و ضروریات مملکت تان از کجا پرداخته خواهد ئلطفاً بفرما

  ؟شد

را که بدین اظهار  بر زحمات و این نظریه همایونی کامالً اظهار شادمانی کنان آنمردی :لویه جرگه  

قیقی بیت المال و حله که ذات همایونی محافظ ئل آورده برین مسئزیر زبان بانواع دال ،داخته بودپر

المال باخراجات شخصی خود مانند دیگر  را از بیت غمخوار واقعی افغانستان بوده، حبه و دیناری
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ره فاروقی مقاالت و تشکرات مزید گفته شد و این کردار و رفتار همایونی با دو ،سالطین نمیرسانند

 .تطبیق داده میشد

هذا برای نفری سمت مشرقی و جنوبی در محصول مواشی مراعات اعطا  ۀدر نظامنام :وکیل قطغنی  

شده در صورتیکه حکومت تمام افراد ملت خود را بنظر شفقت مینگرد و ادعای مساوات و یک رنگی 

  ؟دو برادر از کدام رهگذر است پس این تمایز و اختالف در مابین ما را با همه افراد ملت دارد،

که این شفقت و  :برخاسته گفت ،پیشتر از اینکه ذات خسروانه بجواب آنمرد میپرداخت :وکیل مشرقی   

د و ئاه نداریم و هم نفوس و سکنه ما بیشتر و عواگامتیاز حکومت بر ما مردم از آن است که  ما چرا

لکن  ،دیگر کلماتی را هم در همین اساس بیان نمایدمشرقی میخواست که  داین مر}آمدنی ما کمتر است 

    ب.د.{.حضور ملوکانه کالم او را قطع فرموده ارشاد فرمودند

ً با بعضی برادران سرحدی تان در اعطای ماین مراعاتی را که حکو :حضرت یاعل ت تان موقتا

قررات محض بغرض همدردی و فدا کاری آنهاست که بر طبق م ،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 بردن جبه خانه و دیگر خدمات دولت با حکومت معاونت نموده اند،

انستان و سمت افغ ۀجاری داشته از تمام سکن ،باز همان مساواتی را که حکومت تان در نظر دارد

 .خواهد گرفتمحصول مشرقی و جنوبی یکسان 

حیوانات را نیز تحت شمار آورده از ما  ]بارداری[ مامورین مال شماری حمل :وکیل ترکستانی  

  .یم ری آنرا خواستافازین رو معا ،النکه اکثری از حمل سقط و ضایع میشودامحصول میخواهند، ح

یدن تحت حساب ئماموریکه حمل حیوانات شما را قبل از زا هر کدام! وکیل صاحب  :وزیر مالیه  

نظامنامه این  ۀهیچ یک ماددرزیرا  ،از دست او بحکومت محلی خود عریضه پرداز شوید ،آورده باشد

  د.شی نیز حساب کرده شواقید و لفظ موجود نیست که مافی البطن مو

ک افغانستان و علف زار های حکومت اکثری از اهالی ایران در هنگام تابستان بخا :وکیل هراتی  

اگر حکومت از آنها نیز بطوریکه الزم . ن بغرض تربیه مواشی خود اقامت گزین میشوندام ۀمتبوع

ده های برای ئالبته فا ،بداند و نسبتاً محصول از آنها نسبت بمحصول تبعه افغانستان کمتر تحصیل شود

ً آعالوه بر. بیت المال بحصول می آید یالق نشینان قیمت تذکره ئ برای مالداران واین ان اگر مخصوصا

زیرا که در سرحدات هرات بسیار چرا گاه  ،تعداد آنها خواهد افزودبه همانا که  ،اندکی کمتر مقرر شود

وفند که درین سر زمین آمده موقتاً عهای خوب و سر سبز موجود است و مالداران تبعه ایرانی خیلی مش

پول تذکره نمی آیند و آنانیکه  ۀ زیادةفاما اکثریه بواسط ،واشی خود بپردازنددر هنگام تابستان بتربیه م

  .هم بیک اصول مرغوب از آنها باید اخذ محصول شود ،می آیند

ت همایونی بعید بود و اندکی لب و لهجه خسبتاً از تناین معروضه وکیل هراتی را چون  :حضرت یاعل

داشت مقصدش وزیر مالیه را امر بیادب نموده بعد از فهمیدننیز عام فهم نبود، مکرراً خواهش استماع 

  .ن در آتیه در این معامله تدقیق کرده میشودز آنویسی کرده ا

مقامی در  ،از شمار کردن عالقه داری و ماموریت مالیه دامیدواریم که ما بع :کیل بدخشانی و  

. بعمل نیاید ،د هم بدست داشته باشدمجدداً شمار مال مواشی در صورتیکه مالدار سن ،متعدد یبندرها
یکه پل است و یا دریا های ئهادر جا زیرا در هنگام بهار که تمام رمه ها و مواشی در حرکت میباشند

 . بندرداران سر از نو بر مواشی  ما علم آوری میکنند ،المرور اثبات وجود دارد صعب
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ً بکسانخاین شمار و علم آوری م! بلی  :وکیل میمنه   او نسبت  ۀی است که در مواشی و رمصوصا

ند که مال او افزون است و یا ارمه برای بندردار شک دست دهد و ظاهراً بد ۀت ظاهرئسند و هی ۀبداخل

 . ون از اشتباه و علم و خبر احدی غرضدار نمیشوددبرای او اطالع و خبری رسیده مشتهبه باشد و اال ب

علومات و یا تصدیق و تردید اطالعات خصوصی مجددا  در صورت ش بَهه و اخذ م  بلی! اعلیحضرت: 
 شمار کردن بسیار خوب است و درست و بدون آن باید نشود و نمیشود.

بسر رسید و مجلس تا چندی برای صرف طعام و ادای صلوة و تفریح فسخ ( ۱۲)در اینموقع ساعت }

 {د. ب . شده مذاکرات و یادداشتهای باقیه بظهر گذارده شد 

 

   ظهر چهار شنبهمذاکرات 

بارگاه عالی احضار شده،  آندرکه لویه جرگه  معموم اعضای محتر( ۲)ما قبل از پوره شدن ساعت }

منتظرین  ۀدید یافزا ذات شوکتسمات همایونی نیز پوره بوقت موعود انجال ،وده بودندمتماماً اخذ موقع ن

 { د. .ب: بعد سکوت قلیل ارشاد فرمودند. گردید

بحث ما قبل از چاشت در مورد بیرون نویس شده ! م خدا این مجلس را آغاز میکنم بنا :حضرت یاعل

اکنون دیگر گفت وشنیدی  ،محصول مواشی بود تا یکجای در آن مذاکره نیز بعمل آمده بود ۀنظامنام

  .یدئبسم هللا بفرما ،ر داشته باشیدگن دارید ؟ یانی ؟ اآدر

تماماً او را تصدیق و جمیع  مذاکره کردن را نمیخواهیم ، و ما دیگر درین نظامنامه هیچ  :لویه جرگه 

  .موادش را بعدل و انصاف و حقانیت قرین یافته از دل و جان او را قبول داریم

وش گردانیم، اینک آنرا بگاین نظامنامه ب ۀمن یک نظریه دارم و میخواهم او را ضمیم :حضرت یاعل 

خیر و آن اینست که بایستی محصول مال مواشی فقط در  الدرج میشود و ا ،شما میگویم اگر الزم بود

  .رفته شود تا راعی و رعیت از سر گردانی خالص باشندگحین شمار 

بانی و یکنفر وکیل بدخشانی بعمل آمد و نذات جها نمفصلی در میا درین مواد یک مبحث بسیار طویل} 

موجب طوالت کالم و ماللت قارین  ،ه شودگر تمام آن در قید قلم آوردافته میشد که گل ئازهر طرف دال

 {د. ب . کرام میگردد، لهذا خلص آن نوشته میشود 

مقرر شود و  ،شی باشد که ماه سرطان و اسد استایدن موئوقت شمار باید بعد از وقت زا :وکیل  

 . محصول آن بهمین ماه قوس بطوالت قسط شود

لکن در محالت . یر ماه ثور و سرطان استالبته وقت زای مواشی منطقه های سرد س :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

اً ابد ،میفرماینداده حضرت محصول مال مواشی را حین شمار اریاینکه اعل :الدین قطغنی ل سید جال 

یشانی و ردر آن وقت که موقع افالس و بی برگی است و مالداران بانواع پرا رعیت اعطای محصول 

 .د، ندارندنسر گردانی گرفتار میباشند و سر از نو تکالیف یخ و برف و سرمای زمستان برآمده میباش

یش از فروختن مواشی خو البته وقت تحصیل و پرداخت محصول همین ماه قوس است که مالدار
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همایونی در سال اول میبایست که مالدار دو محصول را  ۀت میباشد و هم درین مفکورصاحب ثرو

  .جزان استعارا در آخر حوت که بالکل خارج از مقدور ما  تحویل کند یکی در ماه قوس و دیگری

ر این هر دو عذر شما را بدلیل جواب میگویم و شما را میدانانم که اعطای محصول د :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 ارمامورین دولتی و عسکری را سابق برین پیش از خدمت میگرفتند و حال بعد از خدمت ب

میشود، تدریجاً از ششماه به پنج ماه و از پنج بچهار و از چهار بسه ماه و از دو ماه به یکماه در آخر 

اضافه تر از موعد  هحوت میستانیم، درین صورت معلوم است که پول دولت تا شش سال یک یک ما

ل بدین صورت ئوکیل در اوا}. دوهم از تکالیف دیگر نجات مییابی بنزد تان میماند نآ ۀتحویل سال گذشت

حضرت چون بمطلب پی  و دانست که دولت همان پولی یتدریج نمی دانست بعد از فهماندن مکرر اعل

ر سال در گبلکه در ماه جدی و بدی ،نیقوس در سال آینده در  ،رفتهگرا که امسال از وی در ماه قوس 

ئد نیست. باالخر با این دلیل الطائل و برای وی ازینصورت نقصی عادلو و هکذا در حوت میستاند 

 د{ .ب . این ضمیمه استنکاف ورزید  از وضع لنگوعذر

ن ممسکی آمیتوانیم که پیسه ما بجیب ما باشد و بر یما مردم ک! حضرتا یاعل :الدین قطغنی ل جال سید 

 ،قدرمی ت جیب های ما از پول ،رفته میشودگکرده خرج نکنیم و چنانچه در اینموقع که از ما محصول 

خود پریشان و سر گردان میباشیم، و  ۀذاره و اعاشگالکن در موسم حوت و حمل و سربهار برای 

ده نمیگیرند، حتی دوشیدن ئداران مملکت ما بر خالف دیگران از پشم و پوست و شیر مواشی خود فالما

 . وسفند را عیب میدانیمگبز و 

اول را  ۀاسراف پیشگی درج ونستان در عیاشی سفم که اکثری از ملت افغاأبسیار 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

ارنج پلو نوش جان میکند و درجه اول عیاشی و اسراف را حائز شده از سمند ناز سوار بوده ن یکنفر بر

نه "آقا . بعد از چندی بر خاک مذلت افتاده بمسکنت و غربت میسازد ،معیشت آتیه خود هیچ نمی سنجد

 نرا پیشه کرد و نه بدی ئینباید آنطور عیاشی و بی پروا "،و نه به این بی نمکی با آن شوری شور

ً یکروپیاوقتیکه شما ده روپیه را ح. دمشقت را متحمل باید ش اندازه تکلیف و آنرا  ۀصل نمودید، لطفا

نگهداشته از گرم و سرد زمانه  رسانیده ما بقی آنرا برای روز ما بعد خرجبمخارج ضروریه خود ب

 . بیندیشید

میکنیم و ید که ما مردم از پوست و شیر و روغن و غیره حاصالت مواشی خود استفاده نئاینکه 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

 اژولیده میگردند و آنهگرفته شباروزی به تجسس استخوان و شاخ و پشم و ملبوسات کهنه و  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.ده گرفتن را عیب می پینداریئفا ،ز استئاصطالحاً جا
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ل آن بطور اخیال ادخ و ب این بحث صرف بر چیزی بود که هنوز در نظامنامه داخل نشده استخو

لی را بیان میدارید و بمنفعت خود نمیدانید ئل الطائضمیمه شده بود، اکنون که شما بر خالف آن دال

 . اینک من از آن گذشتم

فاما از وضع شان چنان مستفاد  ،ید و تردید این وکیل قطغنی هیچ نگفتندئاگرچه به تا  :لویه جرگه  

خود صرف نظر  ۀاز این رو چون ذات همایونی از آن نظری. میشد که با وکیل مزبور موافقت دارند

  .فرمودند از تمام شان یک آثار بشاشت دیده شد

]مقصد گوسفندان قره بعرض رسانید که از مالداران مملکت ما بعوض زکوة قره قلی :وکیل ترکستانی  

پوست تحصیل میشود و از باقی مواشی مایان حسب معمول محصول گرفته میشود، اگر  [،قلی است

 . بهتر خواهد شد ،بعوض پوست کامالً از ما محصول گرفته شود

المال را ثابت کنان بیان داشت که  اخذ پول خساره دولت و نقص بیتل درئبدال :وزیر مالیه  

بسیار تخفیف را  ،شما اهالی میدادیدکه ه ازمنه سابق پوست قره قلی نظر ب اددحضرت غازی در تعیاعل

 ،یدئگر شما عالوه برآن هم خساره بدولت وارد نماا. محض تسهیل و آرامی شما اهالی فرموده  است

معلوم است که شما تنها منافع شخصی خود ها را در نظر داشته از منفعت دولت و مملکت صرف نظر 

 . یدئاممین

گرفته شود یا وجه محصول اموال مواشی را نیز از ما پوست ما قره قلی از اگر قیمت پوست : وکیل 

 شد. بهتر خواهد رند،باز یافت دا

پوست و از  ،حکومت را که از قره قلی ۀطویلی این قرارداد مقرر یۀخواسته بعد از بیانپابر :وکیل 

جب تکلیف طرفین ثابت مفید و سود مند نشان داده و تغیر و تبدیل آنرا مو ،مواشی محصول میستاند

 .دکر

خود اظهار رضامندی نموده از آن  ۀترکستان بر همان قرار داد ماضی یمخصوصاً نفر :لویه جرگه 

  .سابقه را بعرض رسانید ۀرف نظر نموده و منظوری همان طریقنظریه وکیل ترکستانی ص

 .ن صالح شماسته آصالح ما همه آنست ک :حضرت یاعل

 

  نظامنامۀ للمی و مالیه

}بعد از اینکه نظریه و اعترضات لویه جرگه نسبت بنظامنامۀ محصول مال مواشی بپایان رسید و تماماً 

اظهار داشتند که درست است و ما دیگر در آن هیچ نوع گفت وشنید نداریم، نوبت بخواندن نظامنامۀ 

شورای دولت  منشی مجلس نظامنامه مزبور را بفصاحت میخواند و رئیس صاحب. للمی و مالیه رسید

حضار را به بیاد داشت یاد دهانی میکرد تا اینکه نظامنامه موصوف سرا پا خوانده شد و در اثر آن 

فاما عرائض شخصی . نسبت بمندرجات نظامنامه از هیچ رهگذر اعتراض و تردید و تنقیدی بعمل نیامد

ل بوزارت مالیه و ماموریتهای از چند نفر و از چند گوشه تقدیم شده در نتیجه تصفیۀ گذارشات آنها محو

ً گفت و شنید مزید یرا وکالی محترم  ً گردید و درین ضمن نسبتا محلی مالیات و حکومتی شان قاعدتا

هرات و قندهار بر پا داشته دالیل و براهین و مذاکرات مزید در بین آنها و اعضای وزارت مالیه و 

لم عاجزانه ما هر چند بیادداشت نویسی این مقال مستوفی کابل و رئیس تنظیمۀ قندهار رد وبدل شده که ق

سرعت و چاالکی را بخرچ داده باز هم نتوانسته که حاصل مذاکرات و خالصه گذارشات این گفت و 
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مالیات جنسی خود ها که تحویل یافته،  ۀگوی را میتوانست بالجمله مردم قندهار از تسعیر حاضر

دند و چندی از تجاوز مامورین مالیه شکایت داشتند و شکایت داشتند و عدۀ از قلت آب بیتابی میکر

. مردم هرات میگفتند که تا حال بر طبق نظامنامه از ما تحصیل مالیه نشده همان طرز قدیم جاریست
مردم قندهار از تسعیر حاضره نقصان و پریشانی خود را حکایه میکردند و از طرف وزارت مالیه 

مردم قندهار را جناب سردار عبدالعزیز خان رئیس . داده میشدجواب تسلی بخش و تشفی ده برای شان 

ته در معروضۀ شان مالمت و متجاوز نشان داد عالوه بران ذات شاهانه او . تنظیمه شان بدالیل ُمس ک 

و تسلی داده گفت در موقعیکه با شما این قرارداد شده بود، نظر بنرخ گران بود و احدی  شانرا اطمینان

تسعیر نکرد، امسال که نرخ غله ارزان شده و شما از آن تسعیر که برضا و رغبت  از شما شکایت از

محض . خود با حکومت نموده اید و مقاوله و نامهای تان بوزارت مالیه موجود است، شکایت میکنید

رفاه حال شما وزارت مالیه را تأکید میکنم که باشما نرخ درست و تسعیر را حسب دلخواه تان درا ین 

قرر دارد ونفری هرات را آقای محمد سرور خان مدیر محاسبه در معروضۀ شان حق بجانب سال م

گفته عالوه برتسلیت دهی همایونی وزیر صاحب مالیه وعده داد که سر رشتۀ بر اصل شانرا مینماید. 

در ین روز نطقی را که فیض محمد خان وکیل سمت شمالی و عبدالرحمن خان رئیس مرکه  پشتو و 

رم خان مدیر مامورین وزارت معارف و آقای عبدالعزیز خان و مستوفی صاحب کابل ایراد محمد اک

داشته اند، نیز قابل دقت است، ایکاش اگر نوتۀ آنها را بدست میداشتم تا درینجا جهته تذکر ناظرین 

 .د.{ب . قلمبند میشد 

نطق ها و اظهار خیاالت  بعد از اینکه تمام معروضین قانع شدند و این گفت و شنید و :اعلیحضرت 

بحث ما صرف در مواد نظامنامه  :خاتمه یافت، اعلیحضرت همایونی جرگه را مخاطب کنان فرمود

  است ، لهذا میگویم که آیا در مندرجات این نظامنامه تنقیدی دارید؟

ض ما بران اعترا. مندرجات و مقررات نظامنامه سراپا منصفانه و حقانه است! نی! نی :لویه جرگه 

  . نداریم

اشخاصیکه یکی بعد دیگر بعد از اختتام این نظامنامه عرائض نمودند، تمام عرائض شان  :اعلیحضرت

شخصی است که یکی از آنها نه تنها بمن بلکه بوزارت مالیه نیز تعلق ندارد. بایستی این معروضات 

د، اگر آنها نسی تان بپردازخود ها را بنزد حکام و مامورین مالیات محلی تان بنمائید تا آنها بغورر

اگر وزارت مالیه هم بعرض تان التفاتی . نشنیدند، بسلسله مراتب بوزارت مالیه عریضه پرداز شوید

نکرد، من حاضرم که این چنین عرائض را ذاتاً بشنوم. شاغاسی حضورم شباروزی اینچنین اشخاص 

م، ظاهر است باینکه من خودم را شب و اال اگر من هم چنین عرائض هر فرد را بشنو را انتظار میکشد

و روز بدین کار وقف کنم و از جمله مهمات سلطنتی و امورات ضروریه دولتی صرف نظر نمایم. باز 

هم معلوم است که مانده شده بستوه خواهم آمد و عشری از اعشار اینچنین عرائض تانرا شنیده نخواهم 

   توانست.

بایستی این عارضین که بفحوای . گذارشات کار ملوکانه نیست الحق که شنیدن امثال این :لویه جرگه 

صاحب الغرض مجنون دیوانه وار با اینچنین عرائض مبادرت میکنند، بمحالت آن مراجعت کنند و 

 بسلسله مراتب در صورت عدم اجراء آن، خود ها را بحضور مرحمت نشور برسانند.

تأکید میکنم که در عرائض شما دقت و توجه محض خاطر شما وزارت مالیه را ! خیر :اعلیحضرت   

مزیدی را بخرج بدهد و تا بتواند در دفع شکایت تان بکوشد. حاال اگر در نفس نظامنامه اعتراض 

 . مهربانی کرده بگوید و اال نه، بدیگر کار آغاز کنید وقت ضایع میشود ،دارید
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در این عرائضی که کرده . تنی نداریمقبالً بعرض رسانیدیم که در نظامهای فوق هیچ گف :لویه جرگه  

شد، ظاهراً تمام آن شخصی بود. ازین دلسوزی همایونی که وزارت مالیه را باستماع آن عرائض تأکید 

بسیار شادمانی و مسرت نموده بدعا گوئی های تان افزوده آرزو مندیم که  و سپارش نمودند، اظهار

ده و مراحم ملوکانه وزارت مالیه ما قبل از حرکت قرار همین وع. }دیگر کدام نظامنامه خوانده شود

نفری جرگه در ازالۀ  شکایت های اهالی هرات و در تسعیر قندهار بذل مساعی نموده باندازۀ در 

  { د.ب . غوررسی آنها کوشید که آنها را مسرور واپس فرستاد 

 

 نظامنامۀ نفوس

امه نفوس کرده حضار به یاد داشت نویسی }بعد از اتمام این مذاکره منشی  مجلس آغاز بقرائت نظامن

بعد ختم نظامنامه اعلیحضرت همایونی به پاخواسته نطق . گذارشات و اعتراضات خود می پرداختند

نهایت مفصل و دلچسپ از حد رقت آور غرائی را ایراد فرمودند که ما مطالب عمدهء آنرا تا جائیکه 

  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
و حصول حقوق سیاسی و اقتصادی و سائر منافع ملی دولتی تان از دشمنان خارجه و داخله قطرات 

کسانیکه در خدمات نظامی گران جانی میکنند و یا از آن پهلو تهی مینمایند، میکند. خون خود را نثار 

( الجنة تحت ظالل السیوف. ) 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 

 .ن ]درخشیدن[ سر نیزه ها همی نمایدلمعا

اگر شما بگوئید که تعلیمات عسکری برای عموم ملت افغانی الزم نیست، درین خیال خود شما سهو   

زیرا در صورتیکه شما از مسائل جنگ و استعمال اسلحه موجوده و آالت رقم جدیده  کرده اید،

الت و منفعل میشوید بلکه هر چند که شجاع و معلومات نداشته باشید، نه تنها بمقابل دشمنان خویش خج

دلیر و و طنخواه باشید، باز هم بقوای ناریه و اسلحه ممکن نیست که تا چندی مقابله کنید و مغلوب و 

  پریشان نشوید.

اکثری از رجال ملت ما میگویند که ما بار بار دشمنان خود را خوار و زبون نموده بیک حالت زار از  

کشیده ایم و اگر باز خدا نا خواسته همچنین دست تطاول اغیار بر مملکت ما دراز  مملکت خود بیرون

اما و  قول و دعوی شما درست است. ! بلی آقا . شود، همانا که مکرراً بکیفر کردار رسانیده خواهد شد

ه یکبار و اسفا آن وقایع را کامالً فراموش خاطر نموده اید که بار بار دشمنان تانرا بحالت زبون و زار ن

دو بار بلکه بار ها با لشکر از پشت افگنده بر سینۀ او نشسته اید. الکن بجای اینکه این فرصت را 

چون از  غنیمت شمرده مدعی را دفعتاً بکیفر کردارش رسانیده حواله دارالبوار و تحیل نارش مینمودید،

موهومۀ دشمن فریفته  تعلیمات نظامی و اصول عسکری و امورات حربی بیخبر بودید، برین ضعف

دشمن ازین . یده ایددشده او را گذارده در عقب غله و دیگر حوائج معموله خود رهسپار مقامات خود گر

مسائله و نادانی تان در آن موقعیکه بایستی نام ونشانی از او نمی بود بمقابلۀ تان کامیاب شده از دست 

 است.  تان زنده جانبر شده
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وی  آیا شما بر ن خود ها را در کدامین موقع مغلوب و منهزم نموده اید؟دیگر اینکه: آیا شما دشم
اک خاک پو یا اینکه دشمن داخل ده 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 

ان دست تعصب پرستش را دراز کرده است شما بمقابلۀ مشتی که از وی بر پشت جان و آئین و دین ت

  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 : دیگر اینکه

ه اید، آیا کدام بالشت خاکش را هم تحت تصرف دمن دادر نتیجه این شکست و انهزامی که بار بار بدش

آورده اید؟ و یا چیزی فائده مادی و معنوی را هم حائز شده اید؟ باآلخر یک قریه و قشالق مقامی را از 

جملۀ آن ایاالت و والیاتی که دشمنان از شما یکی بعد دیگری گرفته تحت تصرف مغبوضه خویش 

صرف همین قدر کرده اید که دشمن را از گلیم و فرش زیر پای و از  درآورده اند، هم گرفته اید و یا

خانه و کوچۀ خودها در حالیکه در دل و جان و جگرتان پا نهاده چشمهای تانرا کور مینمود، بیرون 

  . کشیده اید؟ وبس

ت من این استقالل را خداوند بفضل و عنایت خود عطا کرده و باز در عالم اسباب از تشویقات و ترغیبا 

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 . شخصی خود بشما اطالع این امر را میداد که افغانستان زیر حمایه انگلیس است

ً این زهر قاتل را ملت مظلوم ما تا پ  م هُ و  نجاه سال دیگر به ت  را بمن عاجز ارزانی نمیکرد، اغلبا
رق و شرائین شان کارگرمیشد، باز اگر چه . نوشدارو تناول میکردند بعد از اینکه اثرات اغیار در ع 

دار میشدند اما آن اطالع مانند جو زیر کوتل سودی نه بخشیده همه سعی و کوشش و مساعی که  رخب

  یاد آید، بکلۀ خود باید زد، کارگر نمیشد.در راه استخالص خود میکردیم، بفحوای مشتی که بعد جنگ ب

دشمنان ما وشما بخوبی میدانند و می فهمند و تجربه های سابقه و اوراق مجلی تاریخیه ! ملت عزیزم  

از . بدانها یادهانی میکند که ملت افغانرا ما بزور سر نیزه و قوای نظامی خود مرعوب کرده نمیتوانیم

عی که داشته باشند از رهگذر سیاست و دسیسه و نفاق افگنی و شقاق این رو منبعد از این، کوشش و س

لهذا الزم . آفرینی و تولید مشکالت و موانعات برای ترقیات حکومت و ملت و سلطنت ما کار  میگیرند

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 . وقت هر زمان حاضر و آماده داشته باشیمحرب برای هر 

پس باید . شود، هر چه که بخواهد بر علیه ما زیر جال سیاست پرده های مخادعت ]خدعه[ کردنی است

ما هم برای سد باب سیاست و دفع خیانت شان سر نیزه های بسیار درخشان شجاعت و شمشیر های 

  ار جسارت بنیان حماست را حاضر و آماده داشته باشیم.بیشم

اندکی تأمل کنید و وقت را بکار ببرید از زمانیکه شما ملت افغانستان بخدمات نظامی و عالم عسکری  

دلچسپی خود تانرا در تناقص گذاشته به نظام اندک اندک داخل میشوید، از همان روز رقبۀ وسعت 

. ه ، سرحدات و مواضع مدافعه او کسب زیادت و اتساع نموده میرودافغانستان روز بروز کاسته شد
فکر کنید بدین اندازۀ هنگفت سرحداتی که افغانستان با دول همجوار دارد  ومحض برای تحفظ آن بدون 

عملیات جارحانه چقدر عسکر لزوم دارد و باز در مورد محاربه درین نقاط بکدام پیمانه سرباز در کار 

  است.

اگر حکومت این عسکر . کم از کم برای افغانستان بودن پنج لک نفر سر باز مسلح در کار استامروز  

را بطور خوش رضا بگیرد و باز در تحویل لوازمات و ضروریات آن برآید، معلوم است که خزانه 
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دولت متحمل آن حسب خاطر خواه شده نمیتواند، حتی اگر همین یک لک سرباز را که فعالً ما وشما 

ود آنرا در همه حال بدولت ضروری میدانیم، بطور خوش رضا بگیریم کم از کم به چهل روپیه وج

بدیهی است که اداره نمودن همین نفری بدین مخارج گزاف نیز خالی از . ماهانه فراهم خواهند شد

بنی  پس الزم آمد که افغانستان نیز همان طریقه را که امروزه در تمام دول عالم و ملل. 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. نام میگذاریم و دیگران او را نظام اجباری میخوانند ، ب

و دیگر دولت  داصول عسکر دارد و ملت جرمن نیز برای احضار عسکر همین طریقه را مرعی میدار

فوائد اخذ عسکر بدین اصول . های کوچک که ملت شان اندک است، نیز همین مسلک را  تعقیب میکنند

حسب و ترتیب و نوبت بسیار است، منجملۀ آن قلت مخارج دولت و نظامی شدن تمام ملت است که 

  .با دشمن بجنگدحسب موقع و لزوم دفعتاً حکومت میتواند که تمام ملت خود را تحت سالح آورد و 

چنانچه بهمه شما معلوم است که درین نزدیکها دو مراتبه حکومت تان از این اصول مفید مستفید گشته 

است و از تمام ملت همدرد وشجاع خود که قبالً تعلیمات نظامی خودها را حسب قرعه و نوبت خود 

( ۱)ملکی را تنظیم و ترتیب داد: اردو های منتظم و فرقه های  تکمیل کرده بخانه های خود رفته بودند،
در واقعۀ حاضر سمت جنوبی و اگر همین اصول نفوس از ( ۲( )۱۲۹۷) در محاربۀ استقالل سنه 

زمان سابق والی اآلن در افغانستان ترویج نمی یافت و عموم ملت به تعلیمات نظامی کسب معلومات 

ا در پس سر پرستی عائله و یا بمتابعت نمی نمودند، پس آیا در محاربات همان ملت باز در عقب غله ی

مردیکه . فالن خان نمیرفتند و مفت و رایگان حریف خود را بر خود غالب و کامیاب نمی نمودند

باصول عسکری آشنا شود و در تعلیمات آن فهمیده و دانا باشد، خودش کی در موقع محاربه و خبر 

بالعکس . ظام شامل نشده خدمتی را انجام ندهد ورود خصم بخاک مملکتش میتواند که بخانه بنشیند و بن

مرد نا بلد و بی تجربه با اینکه قرار اوامر شریعت و اسالمیت ووجدان خود در محاذ جنگ شامل شود، 

 .بعد از مکث قلیل در عقب عایله و فامیل خود رفته میدان را خالی میگذارد

حیات آتیه و آرامی و آسوده گی آینده نظام  تا حال در نظام، بعضی تعلیمات غیرمفید  بوده برای ترقیه

چیزی سنجیده نشده بود، از این رو اکثری از عسکر بعد از اینکه میعاد خدمت شانرا تکمیل مینمودند، 

بخانۀ خود رفته بیکار و بی کسب و معطل میماندند. اکنون در نظر داریم که تعلیمات غیرمفید مانند اجه 

یا را موقوف داشته صرف تمام تعلیم نظامی را موقوف به نشان زدن پک، تندی پک، زیرزد و غیره اش

و شجاعت، تحویل و تبدیل داده بعوض آن تعلیمات مفیدۀ دیگر مانند اصول زراعت طریق اکتساب 

عسل از زنبور، صورت گرفتن ابریشم از تخم پیله و یاد گرفتن خواندن و نوشتن را بطرز جدید و 

اقامت شان در قشله عسکری، نشان داده میشود تا بعد از اختتام موعد  امثال آن برای عسکری در مدت

خدمت خود نه تنها صاحب کمال و دانسته باشند، بلکه نمونۀ خوب و استاد مرغوب اهل قریه خود در 

  این اصولها بوده باشند.

ک یکنفر سپاهی چنانچه فعالً ما این اصول را در قطعه ارگ ترویج داده ایم ، اگر خواهشمند باشید این 

 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

ل ک و کد خدا و غریب از عمر ضرو   ساله الی ( ۲۲)ر بایستی که تمام افراد ملت بدون استثناء خان و م 

ساله، اگر ضرورت افتاد باال تر ازآن تامیعاد معینه داخل سلک عسکری شده بعد از تکمیل میعاد ( ۲۷)
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که برای اصول و قواعدی . 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 

که داشتم و کوششی که از زمان شهزاده گی خود الی االن در اصالحات نفوس نموده ام، همین است که 

ان محاربه بصورت موجوده جریان دارد، زیرا که در موقع ضرورت تمام ملت ما عسکری شده در مید

اگر شما . مانند ترکیه و جرمنی و دیگر دولیکه این اصول را تعقیب میکنند، حاضر شده کار میکنند

حضار لویه جرگه این اصول را قبول دارید و اال اگر کدام طریقه و اصولی بهتر ازین در نظر دارید، 

 .نیز بفرمائید تا درآن دقت شود

یانات هدایت آیات شاهانه در تحت چنان یک تأثر و رقتی آمده تماماً ازین اظهارات و ب :لویه جرگه  

بودند که کشیدن مرقع آنحالت شان از قوۀ قلمی ما خارج است. به هر تقدیر بعد از اختتام کالم شاهانه 

باندازه که کالم هدایت اتسام تان موجب ! اعلیحضرتا :یکی از میان بر خواسته بعرض رسانید

ه گردید، بهمان درجه بلکه بیشتر و افزونتر از آن این طولیت تقریر خوشنودی و مسرت لویه جرگ

شاهانه و کلمات تعریضۀ ملوکانه موجب انفعال و خجالت مایان گردیده است، زیرا که هر کدام ما  در 

راه خدا خدمات اسالمیت و مملکت و شخصی اعلیحضرت سر و جان، مال و ناموس، ثروت و دولت، 

 ً جهاد )و صدقاً فدا میکنم و هر کدامی ما برای خدمت نظامی که در حقیقت اقامه  هستی خود ها را قلبا

و خدمت در راه اعالی کلمة هللا است، حاضر و مهیا بوده در آن امور بیشتر ازین بیانات ( فی سبیل هللا 

 گهر آیات ملوکانه معلومات داریم و هر کدام ما بهر نوع خدمت و تکلیفی که ذات جهانبانی ارشاد

حاالنکه از سیاق کالم خسروانه اکثری از اشخاص . فرماید، الساعه و در همین دقیقه حاضر و آماده ایم

ظاهر بین و این مامورین دولت که بمقابل ما نشسته اند، چنان توهم نموده خواهند بود که ملت افغانستان 

ً از خدمت نظامی سر کشی دارند و در اعطای سر باز تعلل و بهانه ج وئی همی نمایند که ذات اغلبا

در اثر این کالم از طرف . شوکتسمات خسروانه بدین اندازه کالم خود را مبسوط و مشروح فرمودند

عموم لویه جرگه نیز همچنین کلمات گله آمیزی ایراد و اظهار گرمجوشی های شدید و فدا کاریهای 

آواز های تکبیر و تهلیل یک غلغله نطق و آواز هر کدامی از آنها به . مزید در خدمت نظام کرده میشد

 : تا اینکه ذات جهانبانی تکراراً قطع کالم شانرا نموده فرمودند را بر پا کرده تقدیر وتحسین میشد،

بلکه مقصدم از . که من ابداً این کلمات را تعریضاً و یا شکایتةً نگفته ام! کال و حاشا   :اعلیحضرت  

زوم نظام بدین اصول حاضره داناندن وذهن نشین نمودن تان این بیانات صرف مزید اهمیت عسکر و ل

زیرا خودم میدانم که ملت شجاع افغانستان طبعاً جهاد را دوست دارند و خدمت نظامی را  بود و بس،

عیناً اعتالی کلمة هللا می انگارند و از اعطای نظام و تحمل همه گونه تکالیف آن بقدر یکسر مو تخلف 

ً بنظر قبول می نگرند. و تجاوز نمی نمایند   و این اساسی را که حکومت مقرر داشته است، تماما
غرض 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 

 . م طرز دیگر مقرر شودفروع بکدا

از این اظهارات مجدد شاهانه تماماً اظهار شادمانی کنان از طرف عموم کلمات دعایه و  :لویه جرگه  

اظهار گرمجوشی و فدا کاری و آماده گی عموم ملت افغانی برای خدمت نظامی و همه گونه اوامر 

ز های تکبیر و تهلیل تائید و تقدیر شده اعلیحضرت غازی را ایراد گشته کلمات هر کدامی از آنها به آوا

  باآلخره باز ذات ملوکانه  فرمودند:
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مقصد از انعقاد این مجلس عالی ایراد نطق و خواندن ادعیه نیست، من از تمام شما ممنونم و احساسات  

محبت کارانه تان را نسبت بخود بهتر میدانم، تا بتوانید در موضوع مذاکرات خود ]باقی[ مانده از 

مطلب بیرون نروید و یک آن بیشترافکار و نظریات خود تانرا نسبت بفقره های مبحوث رفته اظهار 

  ؟ مقصد این است که لویه جرگه نسبت به نظامنامۀ نفوس تنقید و تعدیل را در نظر دارید یانی. نمائید

وهستی ما تماماً چنانچه مکرراً اظهار نموده ایم  مال، جان، ناموس ! اعلیحضرتا  :وکیل قندهاری  

نظامنامۀ را در مسئله نفوس ترتیب و انتشار داده جریان آنرا در تمام افغانستان امر و اراده ! فدایت باد

فرموده اید، نهایت منصفانه و حقانه است، لکن اگر بالفعل ذات شاهانه صرف از قندهاریان نظام قومی 

صادقه قندهاری خود را فراهم می آورند و  منظور فرمایند، همانا بیشتر اسباب ممنونیت ما رعایای

                     زیاده تر برین ما را در مواقع خدمت صادق، راست و فدا کار خواهید نمود.

عدۀ از وکالی قندهار بعد از ختم کالم فوق برپا شده هر کدام شان حسب نوبه برین  :وکالء قندهار  

                     .ن دالیل و اظهارات مینمودندنظریه که اخذ نظام باصول قومی باشد، بیا

}دراین محل مخصوصاً از طرف وکالی قندهار بسیار دالئل و التجاء ها نسبت بمنظوری نظام قومی 

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  در ذیل می پردازیم،و نظریات خویش که به شمۀ از آن ما 

 { د. ب .  قومی را بد آنها بخوبی داناند

اساسی را  که من برای منفعت شما طرح ! مرا شما خیر خواه خود میدانید! ملت عزیزم :اعلیحضرت  

ست که صاحبان غرض نموده یا مینمایم، هرگز از فائده شما خالی نمیباشد. در آن اصول قومی بدیهی ا

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 

ذریعۀ ممکنه که باشد، از خدمت پسندی خود فرزندان و برادران، عزیزان حتا آشنایان خود را بهر 

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 . در جمع علماء محسوب میکنند

ند و همین اشخاص بر قانون عدل و اشخاص عاجز و بی سبب و وسیله را در عسکری داخل میکن

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 . پسندی خود مشکالت را تولید مینمایند

ت، اطاعت و فرمان برداری از ما زیرا در مسلک باشرف عسکری مانند شجاع قومی بعمل نمی آید،

در صورتیکه یکدسته نظامی قومی باشد، کدام یک منصبدار حسب . فوق نیز حتمی و لزومی است

  دلخواه از وی کار گرفته میتواند.

شخصیکه در باره قبولیت نظام قومی اصرار کند و یا این عرض را بالتکرار تذکر نماید، نه تنها تن من 

اگر عموم ! بلی . بدین تلمیحاتیکه در فوق کرده شد، صاحب غرض می پنداریم بلکه حضار او را نظر

ملت و طبقۀ رنجبر و عاجزان مملکت حاضر شده رضا و تن دهی خود ها را در این طریقه قومی 

مگر من وکالتاً از طرف آنانیکه صدا و . اظهار کنند، دولت نیز باستماع این عرض آنها حاضر است

مت رسیده نمیتواند و طبعاً تحت نفوذ و سلطۀ خوانین و مالکان و کالن شونده گان خود نداء آنها تا بحکو

غرض منفعت پسند بوده بر خالف میل و رضاء آنها گام بر نمیدارند و آب و طعام تناول نمی کنند، 

میگویم که اصول پاک و بی آالیش که در آن هیچ یک نوع دست بازی و رشوت خوری بعمل نیاید، 

صول اخذ عسکری است که بقرعه و بدون ازین اصول ابداً ممکن نیست که بار اندازی نشود. آیا همین ا
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شما بخاطر ندارید که در زمانۀ سابق همین رسالۀ شاهی که باصول قومی برشما مردم قندهاری حواله 

قصد را پیش شده بود، تمام سکنه آنجا را بفغان نیاورده بود و تا آنکه حکومت بقوهء اجرائیه خود آن م

  نبرد در جمع آوری آن شما دوچار مشکالت و پریشانی نشده بودید؟

در موضع دست اندازیها و بارافگنی ها و رشوت خوریها  :سردارعبدالعزیز خان رئیس تنظیمۀ قندهار 

و مظالمیکه در اصول قومی در بین همین نفری قندهار که فعالً باز خواهش جریان آنرا مینمودند، شده 

و حضرت ریاست پناهی آنرا بالراس والعین مشاهده کرده معلومات داشت یک بیانیه مفصلی ایراد بود 

داشته اشیا و نظایر و امثال آنرا برای  وکالء حاضره و همین مدعیان موجودۀ اصول قومی ایراد کرده 

گفت که من شما  آنها را از مزید تعقیب این اصول غیر وموزون بدالیل و براهین مانع شده ضمناً بدانها

را از اظهار افکار و بیان نظریات و عرائض تان مانع نمیشوم، مگر اینقدر بشما میگویم که شما از 

چنانچه باکثری شما وکالء معلوم است  که پارسال  جریان اصول قومی ملت عاجز خود را تباه میکنید،

یکنفر قومی خواستار شده بودند،  چند نفر اعزه شما از یکنفر بیوه زن عاجز چند صد روپیه را در بدل

آن مظلومه در یک عالم آه و ناله و فغان به نزدم حاضر شده تا اینکه او را از این بار اندازی شما نجات 

آیا شما . دادم و برمثل آن چندین نفر عاجز و پیر ومسکین و معیوب به نزدم عریضه پرداز شده اند

 ؟ مام افراد ملت خود حواله نکرده ایدتاوان اسلحه و جرم غیرحاضری قومی را بر ت

کلمات منصفانۀ را ایراد کنان بعرض رسانید که در اصول قومی باینکه ما اعزه و اکابر : وکیل قندهار  

سودمند و خوشوقتیم، لکن مردم غریب و عاجز و عموم ملت بهمین طریقه مرضیه شاهانه که در 

یند  تاهم از روی لطف تنها اگر عوض هم از نظامنامه نفوس توضیح شده است، رضامند و دعا گو

  شد اشخاص معذور پذیرفته شود، اندکی در بدل عسکری نیز تقلیل شود، چقدر خوب خواهد

زن، فرزند و مال و هستی ما در راه خدمت اسالم و مملکت ! حضرتا یاعل :ملک جیالنی چپرهاری  

. داده اید، اسباب راحت و ممنونیت ماستفداست. نظامات و قوانین که شما برای رفاه مایان تدوین 
مخصوصاً از روزیکه نظامنامه نفوس  سر کار شده، چه آرامی است که برای ملت صادقت بهم رسیده 

فاما . ر نشده است و نمیشودذیهائی است که برای ذات ستوده صفات از هر گوشه و کنار نئو چه دعا گو

کری تا اندازۀ که طبقۀ عوام متحمل شده بتواند و اگر در خوبی و عمدگی آن فقط در تقلیل بدل عس

قبولیت عوض اشخاصیکه خود شان ذاتاً بنا بر معذرت و یا مجبوریت شرف و مفخرت سلک عسکری 

را نائل شده نمیتواند، بیفرائید بیشتر و خوبتر و از حد از مکارم اخالق و مراحم و اشفاق تان ممنون و 

  . متشکر می شویم

بتائید این قول مؤدبانه تمام وکال و نماینده گان سمت مشرقی بر پا   :ان سمت مشرقی عموم نماینده گ 

شرف و عزت خدمت عسکری و لزوم آن را برای تمام عالم  شده بالفاظ درست و عبارات احسنت

ً از حد  اسالمی و برای ملت افغانی که دانه وار درمیان دو سنگ طاحونه افتاده است، خصوصا

شان داده هر یک شان ضمناً از قبولیت عوض و تقلیل بدل عسکری را طبق مقوله ضروری و حتمی ن

  ملک جیالنی چپرهاری بحث رانده کلمات هر کدام شان به تکبیر و کف زدنهای شادمانی تائید میشد

}در این مفکوره نه تنها وکالی سمت مشرقی و قندهاری بلکه عموم وکالی افغانستان حصه گرفته 

از طرف ذات همایونی نسبت به . یل بدل عسکری و قبولیت آن عرائض و التجاء مینمودندتماماً در تقل

ازدیاد بدل عسکری و موقوفی عوض اسباب و علل بسیار ایراد و کلمات زیاد گفته شد که ما از جمله 

  .{ آن بعضی مطالب خوب آنرا در ذیل اقتباس میکنیم
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روپیه الی هفتصد روبیه جمع آوری ثروت و د صمقصد 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

حین محاربه چنانچه گفته شد، عموم ملت ما از فنون  بمقامات خود عودت کند تا در موقع لزوم و در

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 )ا جمع کرده بر آنها بیفگنیم، اوشان متأثر نخواهند شد، اگر آنها اگر ما تمام پل سیاسی خود ر
اراده کنند که مایانرا بزیر یک کوه طال بکنند، البته برایشان آسان است و سهل، چیزیکه دشمنان ما را 

عت و ناکامیاب و مقاصد سراپا مفاسد او شانرا خراب میکند، همانا حب اسالمی و قوۀ عسکری و شجا

  . دلیری ما ملت افغانی است

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 

ض اوالً بهزار عذر و معذرت پیدا میشد ونرخ شخص عو. 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 . و باره اصل خود را بدست محصالن میدادپوشیدن البسه نظامی و تحت سالح آمدن فرار کرده د

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 . همواره موجبات خشنودی او را حاصل میکرد نیز دچار مشکالت 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 

یگری نیز داشت که تذکرش بطوالت می بیچاره از کار نظام اطالع نمیداشت و عالوه برین نقصانات د

 . انجامد

}در اینجا چون ساعت از وقت موعده اختتام مجلس تجاوز کرده بود، اعلیحضرت همایونی بحث را 

خاتمه داده حضار را بمزید تفکر درین مورد یا دهانی کرده تصفیه این مبحث را بفردا ملتوی داشته 

  {د. ب. مجلس انفصال یافت 

 

 

 اسد وقت صبح( ۲)شنبه کوائف روز پنج

نبانی و عموم اعضای لویه جرگه حسب معمول در بارگاه عالیشان لویه نیز ذات جهادر این روز  {

 { د .ب . قلیل فرمودند ۀضار شده ذات جهانبانی بعد از وقفجرگه اح

قت اختتام و  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

 ،مرغوبی را نیز سنجیده خواهید بود ، نظریات خودم نسبت بازدیاد بدل عسکری و عدم قبولیت عوض
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ی و أود که رهمان بود که دیروز برای تان بالتفصیل باخرابی و مضار آن گفته شد، اینکه دیده ش

 . مفکوره شما چیست

د ئتکلیف بسیار زیاد عا اعلیحضرتا! فدایت شویم از عدم قبولیت عوض برای ملت وفاکیشت :وکیل 

بیرون آمدن اسم آنها در قرعه عسکری یک سکته و تعطل  طۀمیشود و در نظام امورات شان بواس

زراعت و تجارت  له و فامیل وئعابوقوع می انجامد ، بلکه بسا اشخاص چون مرجع الیه و سر پرست 

تمام اموراتش  ،بمجردیکه اسمش در قرعه کشی برآمد ، ر امور معیشت خود بالذات میباشدگو دی

ط و ضوابطی که ئثال این رجال معذور بهر گونه شرااگر حکومت از ام. خراب و بر باد میگردد

 .د نخواهد بودئالی از فواعوض قبول کند و یا بدل عسکری را  تقلیل نماید، خ ،واسته باشدخ

ً بتا :لویه جرگه   منظوری آنرا بانواع  ءض نموده التجائید قبولیت عوض و بدل عسکری عرائتماما

 . ودندمل عرض و تمنا مینئمقوالت و اقسام دال

موم افراد عطویلی را در شرف خدمت عسکری و لزوم تعلیمات حربی برای  یۀبیان: وزیر مالیه 

خ معلوم است که حضرت ختمی ئو سادات و مشا ءو فضال ءبهمه شما علما: فت گ اسالمی ایراد کنان

له بعیان ئمرتبت اکثریه لباس حربی را در بر میفرمودند و از آیات بینات قرآنی و احادیث نبوی این مس

رسیده است که تمام خدمات نظامی و لوازمات حربی بر هر فرد اسالم مانند دیگر ارکان مسلمانی 

مسلمان ها است که همواره  ، حتی اخذ عسکر باصول قرعه نیز از اساسهای مقرره مافرض است

اکنون ما از آن . ودندمبزرگان و اهل سلف ما رحمت هللا علیهم اجمعین آنرا در موقع جهاد استعمال مین

همین اصول مقدس بر دشمنان  ۀبواسط تفاده نموده حسب ضرورتاصول بیخبر مانده دیگران از آن اس

و اینهم از بدیهات است یکنفر تعلیم یافته بمقابل چندین نفری بی . د کامیابی را در نتیجه می نگرندخو

ً در مقابله خود می نگرد و  تعلیم و عجمی فاتح و مظفر مانده محارب نادان مرگ و تلفات را حتما

آن و دانستن  تعلیم ،مخصوصاً در این موقع که آالت و ادوات حربیه باصول جدیده بر روی کار شده

اگر ما ملت اسالمیه افغانیه خود ها را از خدمت . صورت استعمال آن بر هر مسلمان ضروری است

معلوم است که برطبق  ،یمئعوض و اعطای بدل عسکری معاف وسبکدوش نما ۀباشرف نظامی بواسط

کاری   سبیل هللا( فی و جاهدو) کار بند نشده این بفحوای (  واعدولهم مالستطعتم من قوة) فرمایش آیه 

مت دبخیال عاجزانه ام باید از شاه گرفته تا گدا تماماً بدون هیچ کدام فرق و امتیاز داخل خ. ننموده ایم

و رضای خداوندی و حضرت  سلک عسکری شده بعد از اخذ تعلیمات واپس بخانه خود عودت کنیم

از اصول های الیتغیر مذهبی  عالوه براینکه تعلیمات عسکری یکی. یمئرسالت پناهی را تحصیل نما

عموم افراد سر بازان از اخالق و عادات و افکار و نظریات  هعسکری ۀقشل در در ضمن اقامه ،ماست

د بسیار را برای آتیه خود کسب میکنند و از گرم و سرد ئهمدیگر کسب معلومات نموده تجربه و فوا

دیگری از نماز بخواندن نماز یکنفر یا باشد، و اگر نماز فدیه داشته ! بلی . جهان اطالعات بهم میرسانند

زیرا  ،ل عسکری و عوض قبول و منظور شوددبس بایستی که در جهاد نیز ب ،ندن معاف شوداخو

 . د اسالمی یکسان استئرضیت و قطعیت جهاد و نماز در عقااهمیت و ف

تعلیمات آنرا در آن  نطق فصیح و بلیغی را ایراد کنان اهمیت نظام و لزوم :یس ئعبدالرحمن خان ر

حتمی و ضروری نشان داده بآلخره گفت که عسکری یک چیزی بسیار ضروری است و وجودش 

هلل الحمد که تمام  .دولت و نگهداشت شان و شرافت وطن، امریست البدی برای حفظ ناموس ملت و

خدمات نظامی  ،ی آیدملت افغانیه بشوقیکه باال تر از آن تصور نمیشود و بذوقیکه نیکوتر از آن بفهم نم

البته در بعض  ،هیچ یک بحث و مذاکره ندارند ،در اصول آن چنانچه دیروز فیصله شد .را قبولدارند
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فروع آن و تعدیل بعضی جزویات نمیگویم که مردم قندهار و سمت مشرقی بلکه تمام سکنه مملکت  

خودم . مایونی دارندض دارند و بکمال شدت عرض منظوری آنرا خصوصاً از حضور هئافغانی عرا

ً ابداً طرفدار جریان اصول قومی نیستم،   زیرا در قومی پامالی حسیات آزادی و حریت بوده شخصا

د و نی مینمایئکار روا ،صاحب رسوخ و زبردست چنانچه مذکور شد ،مظلومین و عاجزان برخالف  

هلل الحمد   .دبار می اندازندفالکت و ا  خونین حق تلفی و بار اندازی بچاه ۀملت مظلوم ما را بیک حرب

که لویه جرگه نیز بر طبق خیال عاجزانه ام در انسداد قومی فیصله کرد، باقی میماند بحث قبولیت 

ض قابل قبول ملت ئاز حد ضروریست که عرابرای حکومت بخیالم . عوض و تقلیل بدل عسکری

ظوری عوض و کثرت بدل عسکری عزیز خود را قبول نمایند و تمام را از این پریشانی که از عدم من

است که نه تنها برای ملت  ممعلو ،ر عموم برای خدمت عسکری تکلیف شوندگزیرا ا .نداواره ،دارند

ً حصول آن  دولت از طرف محصولبرای بلکه بیشتر تر  مال مواشی و مالیات و گمرکات که تماما

 . د میشودعائخساره  ،وابسته بوجود بعضی افراد است

من نیز طرفدار همین خیالم، بایستی حکومت متبوعه ما محض رعایت بعضی  :ان وکیل فیض محمد خ 

تجار کثیرالمحصول و زمینداران و اشخاصیکه برای انتظام امورات خانگی و برای دیگر امورات 

 . بدل عسکر یا عوض را منظور کنند ،اداری وجود شان حتمی است

تی از این اصول مقدس تعلیم سنبای :را ایراد کنان گفت  بیانیه طوالنی : فیض محمد خان وزیر معارف  

م افراد ملت بدون اضرور است که تم. جهاد برای عذر های دنیوی و جزوی ملت خود را محروم داشت

چنانچه در عصر نبوی . استثناء در نظام آمده بعد از اخذ تعلیمات و تکمیل موعد خدمت و اپس بروند

حتی حضرت عثمان ذی . همه صحابه در جهاد شامل میشدند ،بیکس مسلمانان بدون استثناء تاجر و

چون در یکی از غزوات امورات تجارتی خود را  ،النورین که یکی از تجار مشهور عصر نبوت است

 . آنحضرت در حق وی دعای خیر نمودند و مهمل و بر هم گذارده شامل شد

ل و اعمال خود ها را با مسلمانان عصر سابقه عافـ ما بهیچ طور نمیتوانیم که ا :یس ئمن خان رحعبدالر

یال ً عرض میکنم که اگر نام وزیر صاحب معارف تچه جای اینکه با اصحاب نبوی من تم ،برابر بتوانیم

روج اسمش در نظام موجب سعادت و خالبته از روی عقاید اسالمی این  ،یدآدر قرعه عسکری بر

 ۀ امورات عرفانی افغانستان در زاویر مهمات دولتی و مفخرتش است، فاما دقت بکار برده شود که چقد

 . تعطیل میماند

النکه ااست، ح( ۲۷)الی ( ۲۴)از سن  ،میعادیکه برای عسکری استجالبی مقرر است :حضرت یاعل

این تمثیل شما . هیچ یک جوان بدین سن نه تاجر صاحب معامله و نه وزیر صاحب سیاست میشود

 . تقریباً درست نیست

عرض که من بحضور مجلس نموده ام وهللا از دلسوزی و ! حضرتا یاعل :یس ئحمن خان رعبدالر

اگر بدل عسکری هم مانند عوض مسدود شود و تعلیم  ،اینک میخواهند تجربه فرمایند. صداقت است

ً بر تمام ملت بدون استثناء جریان یابد ببنید که چقدر شکایات بهم میرسد و چقدر  ،نظام جبراً و کرها

 . میشود کالت فراهممش

قبولیت عوض و تقلیل بدل  ۀ در اینجا عموم لویه جرگه باز استدعا های مزیدی را در بار :لویه جرگه  

 . نمودند ،عسکری محض برای آسوده حالی ملت و تسهیالت جهته کسانیکه بیکس میباشند
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دل عسکری جهت ید که عوض و تقلیل بئواعجبا از اول مبحث الی آالن شما میگو :حضرت یاعل 

اشخاص بیکس منظور شود، حاالنکه در نظامنامه برای اشخاص بیکس از خدمت نظامی بدون از 

 . عوض و بدل عسکری معافی داده می شود

حضرت برای اشخاص بیکس این مراعات معافی را که ینفوس اعل ۀالحق که در نظام نام :لویه جرگه  

تحدید آنرا بدان اقارب و خویشاوندان که در نظامنامه تعریف بیکس و  .عطا فرموده اند ،یدئمیفرما

مزبور نموده شده است، ظاهر است که احدی اینچنین به نزد حکومت بشکایت نخواهد آمد که قرار آن 

خانگی و امورات جهانداری این مردیکه  ۀلکن بسا اشخاص بدرد سرشت. تعریف نظامنامه بیکس شود

خورد  و بمنافع این قریب و عزیز خود کاری نمینماید، بیکس نمی ،نامش بقرعه عسکری بر آمده است

 . از این رو تقلیل بدل عسکری و یا قبول عوض ضرور است .گفته میشوند

در این صورت الزم آمد که بجای قبولیت عوض و قلیل بدل عسکری در نظامنامه در  :حضرت یاعل

که ید ئبگو ،مقصد تان همین باشد اگر. ات حسب مطلوب شما بعمل آیدحتعریف و تحدید بیکس توضی

ر قریب و خویش خود کاری نمی کنند و یا گماما و کاکا و آن اقارب و خویشاوندان او را که بمنفعت دی

از نظامنامه خارج شده بعوض آن همدرد و قریب و مربی و  ،امورات جهانداری او را اداره نمی نماید

 . غمخوار صحیح شان اندراج یابد

در بسا مواقع ممکن است که یک  "،زمانه پار آخر است"و  تلفخع و عادات میشوم طبا فدایت  :وکیل 

یب با یک رفیق و دوست دیگر خود طرز حبانه بلند تر و بیشتر از اقارب قریب و خویشاوندان گمرد بی

و شنیده میشود که یک پسر با پدرش اظهار  اکثریه دیده شده  و عمل خوبی را در محل اجرا آورد

در . دله و هستی و فرزندش مراتب شفقت را مرعی نمیدارئدی نمیکنند و یا پدر بهمراه عادرهم

پس از عم و خال و دیگر خویشها چه  ،صورتیکه معامله پدر با پسر و از بچه با بابه بدین منوال باشد

د و از خو ۀلویه جرگه در نتیجه مذاکرات دیشبها خودم بلکه عموم نتوقع باید کرد و بهر تقدیر نه ت

قبول این عرض را بکمال عذر از  ،که برای شان بعد از اجراء این نظامنامه حاصل شده است ۀتجرب

ل عسکری تقلیل و هم عوض از اشخاص معذور دحضور شفقت دستورت التجا میکنند که چیزی در ب

 . پذیرفته شود

را در موضوع اهمیت نظام یک نطق مفصلی ( امانیه و امانی   بیس مکتئدر اینجا ر)   : ادیب افندی 

بایستی که جبرآً هر فرد افغانی  !حضرتا یاعل :و لزوم آن برای تمام ملت ایراد داشته  ضمناً بیان نمود

نه بدل عسکری و لو  ،ابداً از احدی غریب باشد یا دولتمند. برای تعلیمات نظامی احضار کرده شود

زیرا مقصد اصلی از جریان نفوس . یدئنمامنظور  را ضوع قبول شود و نه ،بهزار ها روپیه بدهد

در تمام افراد ملکی در صورتیکه عوض و بدل نقدی پذیرفته  .تعمیم و تحکیم تعلیمات نظامی است

بیکسی و  ۀو اگر بعضی اشخاص را حکومت بواسط اصل مقصد که تعمیم تعلیم است فوت میشود ،شود

پس الزم  ،نظامی آوردن مناسب نمیداند ۀقشلبل ئیا مشغولیت و یا مصروفیت و یا تجارت و یا دیگر مسا

معلمین  ۀکه برای آنها بجای قبولیت عوض و بدل عسکری در همان موقف و نشیمن خودش بواسط

 .ساعت و یا بیشتر داده شود( ۲)تعلیمات نظامی عسکری روزانه 

له را ئریت این دو مسجدیانه ادیب افندی چون تماماً مذاق و مطلوب لویه جرگه که منظو ۀاز این بیانی }

ایراد شد، دفعتاً   ،تما ً از حضور عدالت دستور همایونی خواستار بودندح ،بهر طوریکه ممکن میشد

تمام لویه جرگه برین گفتار طالقت دثار این جوان عالیشان بر آشفتند و از هر گوشه و کنار چشمهای 

یس شورای ئاگر درین موقع ر ،از نهادکننده گان و مخالفین بر علیه نطق مزبور بدرخشیدن آغ تردید
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دید این مقاله از هر کنار و هر گوشه گفت و یز دستی کار نمیگرفت البته بر تردولت از چاالکی و ت

 . . ب.د{شنید بعمل می آمد

در صورتیکه عموم لویه جرگه خواستار قبولیت عوض و تقلیل  !حضرتایاعل :یس شورای دولت ئر

اوضاع شان چنان مفهوم مستنبط میگردد که این عریضه شان که بکمال بنظر آیند و از  بدل عسکری

و در واقع این قول و مفکوره شان نیز قرین صواب است، زیرا  قبول شود  ،امید دارند ءعرض و التجا

اگر ذات . قبول دارند ،د میشودئوجود آن سر گردانی و نقصاناتیکه برایشان عا که ملت عوض را با

صورت یک نقص و خساره بدولت و عسکر و  چوابطی متینی که در آن هیضط و ائهمایونی نیز بشر

 .بخیال عاجزانه ام بهتر خواهد بود ،یندعوض را قبول فرما ،د گرددئتعلیمات نظامی عا

این کالم منصفانه و گذارش حقانۀ رئیس صاحب تماماً اظهار خرمی و شادمانی  از استماعلویه جرگه: 

جهت تائید و تحسین و استدعای منظوری آن مکرراً غلغله های تکبیر بلند و  مزید را ایراد کنان محض

 کف زدنهای خرمی بعمل می آمد و در تائید این نظریه از هر طرف بیانات داده میشد.

از میالن طبیعت و وضیعت عموم تان معلوم شد که عوض را قلبا ً و جدا ً خواستارید و  :حضرت یاعل

یکه برای تان در عوض از قبیل گریختن عوض و زیاده پول گرفتن و از ئنی هااز پریشانیها و سر گردا

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

حضرت در یک عالم خرمی و یک جهان شادمانی بعبارات یتماما ً از این شفقت اعل  :جرگه  لویه 

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

است که خودش راسا ً آمده موعد خدمت عسکری خود را پوره کند و یا بدل  مکلف ،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  ،ریخی که خود اصل و یا عوض دیگرش بخدمت حاضر عسکری شودـ به تا :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
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اما بعد از چندی  ،ردان عسکری بسپاــ هرگاه شخص اصل عوض خود را به قوماند :شرط سوم  

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

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

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

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

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

 . کار و قابل تعلیم باشند دجدی و فعال و مرعوضا ً میفرستیم که بسیار 

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

 . ینصورت شخص اصل را تکلیف داده نمیشودا

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

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

  . 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  ،عل صرف یاد گرفتن تعلیم استمقصد از اخذ نفری در نظام بالف  :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 نین صورت ما چنان اشخاصی را خواهیم فرستاد که جوامعلوم است که در ا. 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

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

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

  . بد خواهان ملک و ملت خود میدهیم

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

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

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 ئواای در قبال ً بشما گفتم چون بدل عسکر یاد بدل عسکردر ازدی :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 .فزودیمو چند روپیه ا( ۷۰۰)
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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 

 . ن در بدل عسکری تقلیل میکنیمآالبته زیاده بر ،ثریه داخل خدمت عسکری میشوندنوبت خود اک

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

 . خوب خواهد شد

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

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

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

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

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

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

  . بدل عسکر موقوف قرار داده شود

زیرا که باراندازی صاحبان پول بر  ،ال ً موقوف شودایکاش که بدل عسکری کام :وکیل ترکستانی 

  . اشخاص غریب میشود

همایونی را  ۀی نیافته این قول و نظریه منصفانیس عمومی شورا جوابئبرین مقوله ر  لویه جرگه :

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

 .                                                  نستندجوابی گفته نتوا

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

 .د{ب . سادات لویه جرگه بر پا خواسته بعرض رسانید 

چقدر خوب  ،اده شوداگر برای سادات و آل رسول از خدمت عسکری معافی د !حضرتایاعل  :سید  

 . ت مشاغلت داشته باشندلی دین و دوئتا بدعا گو خواهد شد

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

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

او می  ۀرا اوالد خودخداوندی و رفتار حضرت رسالت پناهی که شما میباشید که بر خالف اوامر 

 { 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 

د صاحب ایراد داشته از روی آیات یرا  برین خواهش بیجای س آوریسف أیک 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 وعه نمآیا شما از تواریخ معلوماتی دارید؟ و کتب سیر را مطال! جناب سید صاحب  

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

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

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

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

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

جان باشید، لنان و سد آهنین بر روی اعدای دین و شریعت سیداالنس وابخرچ داده و خار چشم دشم

  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}
"ترا که من الال میگفتم، از اینجهت بود که برای من ساجق را با انگشت خود از درخت اینکه: 

برآوری". ساجق را که افاغنه آنرا "تاتکی" و "زاولی" مینامند، یکرقم خمیر است که لزوجت دارد و 
ما  از شیرۀ درخت انجیر و بیخ بوتۀ "شغال کنده" و دیگر درختهای شیره دار بعمل می آید و آنرا عمو

بنوک ناخن و چاقو از درخت جدا کرده  و زنان و برخی از مردان او را برای صفائی دندان و ازالۀ 
بدبوئی دهان و فراهم آوردن نگهت می خایند... این مثل را افاغنه هنگامی استعمال میکنند که 

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

 ،ی کلمة هللا و حب وطن و تحفظ ناموس خود و عالقمندی نداشته باشیدالاع و در صورتیکه شما بجهاد

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

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

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

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

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

  :فی شده گفتاخواستار مع

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

حضرت معظم غازی عطا یاز حضور اعل برای سادات در طی خدمت عسکری یک امتیاز خصوصی

 . و عنایت کرده شود

وعلمای شرع شریف  ئخکه تعظیم و تکریم سادات ومشا ۀزعموم مسلمانان به اندا :وزیر صاحب مالیه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جهانبانی قطع کالم او را نموده فرمودند: ب.د{
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حضرت سید صاحب! درصورتیکه یکی از سادات حقیقی چهاونی نظامی را از وجود  اعلیحضرت:

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

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

خطاب مستطاب علم بردار اسالمی وسرلشکر غزوات افغانی ویرا از بفراشته و ااسالمیت آغوشش بر

 . گان امتیاز بدهده هم

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

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

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

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

 نادان دوستیزند مدشمن دانا بلندت میکند ـ بر زمینت 

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

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

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

 . حضرت بریزانیمیه اسالم و خدمات ملت و مملکت و استرضای اعلرادر

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

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

از اظهار این  مقصد. و عسکری را بطور خوش رضا استخدام بنمایند، چقدر خوب خواهد شدیند ابفرم

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

 . قت را بخرچ برنددغرض من آنست تا درین موضوع نیز بایستی لویه جرگه بحث بکنند و ! نی 

نیز بتائید مقوله یک تقریر با تفصیل را بیان داشته گفت که برای تعلیم عموم ملت   :یض محمد وکیل ف

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

 . وندو در تنخواه نظام بایستی افزود کنیم تا مردم برضا داخل سلک نظام ش محروم نمانند

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

 ؟ بچه اندازه بدهد

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

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

  . فی نفر دوصد و چهل روپیه تماما ً چقدر مبلغ میشود

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

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

یم که هر وقت اته شمت شانرا نیز خوش برضا مقرر داماهوار سی روپیه تنخواه میدهیم و مالز

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

 . در انشاءات مالزمت اختیار نکرده است
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 رف دوظدر بلدیه کابل محض باری خدمات جزوی که روزانه در  :س بلدیه ئیمحمد یونس خان ر 

دیگر مشاغل خود را بساعته اجرا میشود و شب واپس مستخدم  آن بخانه خود میرود و هم میتواند که 

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

 شوند؟برضا حاضر 

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

 . بسم هللا بفرمائید ،نفوس گفتنی داشته باشید

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

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

 . د بر ممنونیت ما خواهند افزودینجویزی بفرماحضرت تیاعل

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

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

 . سئله بانجام برسدات آنها این ممبرطبق اطالع و نظا و

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

 . این مبحث نیز خاتمه یافت

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

زیرا اکثری از کارداران خود  ،بط شود بهتر استبلفظ فارسی سن مردم قید وض عدد حسابی است[

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

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

 . حریر شوددرست است در آتیه باید اشخاص بعبارت فارسی ت :حضرت یاعل 

 . نان بکف زدنهای شادمانی او را تحسین کردند ک برین مرحمت همایونی اظهار مسرت :لویه جرگه  

نفوس  یمدیرها ،اهالی یاصول قرعه انداختن و اخراج اسما گمان میکنم که در! حضرتا یاعل :وکیل  

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

 . د شدناغراض شخصی خود باعث خواه

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

رت داخلیه از کابل برای مدیرهای محلی نفوس قرعه اسامی را هر ساله مدیریت عمومی نفوس وزا
اطالع میدهند. بدینطور یک مراتبه مثال  به او هدایت میشود که ازطرف ابتداء کتابی که در آن نام 
نویس اهالی است، آغاز کرده یک نومره را گذرانده نومرۀ دوم را برای خدمت عسکری انتخاب 

قلم انداز نموده هر اسمیکه بخانۀ سومین است، آنرا  دارند. مرتبۀ دوم از طرف اخیر دو دو نمرۀ را
بخدمت عسکری مخصوص دارند. بمرتبۀ سوم بعد از چهار نمره از حد وسط طرف ابتداء و یا طرف 

 انتهاء گذارده نومرۀ پنجم را حکم میدهد که برای خدمت نظامی معین دارند و علی هذا...

سررشتۀ قرعه انداختن مدیریت عمومی نفوس  ازین عدالت پسندی اعلیحضرت غازی و لویه جرگه:
 وزارت داخلیه اظهار شادمانی نموده این مراحم شاهانه را نیز بکف زدنهای خوشحالی تلقی کردند.
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اعلیحضرتا! در نظامنامه نفوس برای اشخاص بیکس و نادار و معذور که اسم  شیرجان صاحب زاده:
را که مظهر این حقیقت باشد بامضای قریه شان در قرعۀ عسکری ظاهر میشود، حکم است مجالی 

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

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

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

کند و بمقام موعود برسد، وقت برای او کفایت نمیکند. لهذا معروض میدارم که اگر برای مامورین و 
نویسندگان محلی نفوس اجازه داده شود که این مجالء های اشخاص بیکس و معذور را که قاعدتا  

م کنند، محض جهت درست باشد، این اشخاص درهمان حکومتی و عالقه داری مربوطۀ خود تقدی
تسهیل کار و خالصی آن بیچارۀ مظلوم از پریشانی قبول گردیده برای وی خط برخواست بدهند، 

 چقدر خوب خواهد شد و یا چیزی در میعاد مزبور توسعه داده شود.

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

 بدهد.

ازین همدردی و نوازش ملوکانه باز غلغلۀ دعاگوئی و کف زدنهای شادمانی را بعمل  لویه جرگه:
 آوردند.

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

باشند، تماما  در نظام قبول کنند، بخیالم از فائیده خالی نخواهد  ۴۰الی ۲۰اشخاصی را که عمر از 
 بود.

ه سال میباشد، اینست که اکثری ۲۷الی  ۲۲مقصد ما گرفتن جوانانیکه عمر شان از  اعلیحضرت :
اینچنین اشخاص بعالئق دنیوی چنانچه قبال  گفته شد، گرفتار نمیباشند، نه از خود اکثریه عیال داشته 
میباشند و نه اطفال و عموما  اینچنین اشخاص در خانه جهت ادارۀ امورات محلی خود، پدر، برادر 

ملکۀ تحفظ نظریات  کالن، عم، خال و دیگر خویشاوندان قریب ضرور داشته میباشند و هم قوه تعلیم و
و اجراآت را خوبتر داشته میباشند و هم گذارۀ عمومی اینچنین نظامی که بیک عمر و بیک سن و 
بیک فکر و بیک طرز باشند، برفاهیت و عیش قرین بوده یکی از مجالست دیگر خود محظوظ میشود 

العکس اگر درین میان و ممنون میگردد و باهم دیگر یک عالئق رفاقت و دوستی را قائم میدارند و ب
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 

ا. البته در صورتیکه وعالوه کاری که از جوانان گرفت میشود، از دیگری گرفته نمیشود و علی هذ
وزارت حربیه در تعداد مطلوبۀ خود ازین جوانان تقلیل را مالحظه کند، دستۀ دیگر از اشخاصیکه در 

 عمر نسبتا  باالتر از آن باشند، جلب میشوند.

همین تحدید عمر را که در نظامنامه مسطور است، همۀ ما بنظر تحسین مینگریم و این  لویه جرگه:
ی تعلیمات و شطارتهای عسکری از حد موزون می بینیم، باید درآن تغیری بعمل جوانان را ما برا
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نیاید. البته در موقع جهاد حاجت بدین تحدید هیچ نیست، زیرا که در آنوقت تمام ملت افغان و سکنۀ 
افغانستان بال استثناء پیر و جوان عسکر و تماما  برای دفع دشمنان دین  و وطن اشخاص شیر پیکر 

 هستند.

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

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

 دارند.

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

دن خواهش دارد و در آنموقع بگویند که از علماء حکومت بیک مقام راه شوسه و یا سرک پخته را بر
پرسیده شود و یا بکدام جای نهر میکند، باید بی اجازۀ مالء نکند. نی! چیزیکه بامورات شرعیت و 
دیانت متعلق است، اوال  ما ازآن عدول نمیکنیم و او را سرمشق افتخار خود می پنداریم و باز اگر 

لماء حق دارند که بما یاددهانی نمایند و ما بکمال امتنان و مسرت درآن مساهله و کوتاهی بعمل آید، ع
 اقوال هدایت مآل شانرا عمل پیرا شویم.

}با اینکه از فحوای این نطق عبدالرحمن خان رئیس چنان مفهوم میشد درآن شرائط تذکرۀ نفوس که 
ات ملوکانه بدون ازینکه کدام علماء غائبانه خواهش تبدل امور را نموده بودند، تعدیل بعمل نیاید، فاما ذ

عالمی برخاسته چیزی میگفت، نطقی را در اینمورد ایراد فرمودند که خلص مقصد آن چنین بود. 
 ب.د{

علمای کرام که تعدیل بعضی شرائط تذکرۀ نفوس را خواستارند، درین مطالبه ما آنها را  اعلیحضرت:
ن فوائدیرا که حکومت از وضع این شرائط قرار خیال و مفکورۀ خود شان حق بجانب می پنداریم، لک

تحت نظر گرفته بود، منجمله آن یکی این است که در موقع دعاوی برای قضات تسهیالت و معرفی 
طرفین را فراهم آورده حاجت گرفتن تزکیه نمی شد و هم در نکاح، شخصی میتوانست که نََسب خود 

برای معرفی شهود و گواه در عموم دعاوی را بپوشاند و بفریب خود را کفو دیگر نشان بدهد، هم 
برای محاکمۀ عدلی فوائد بسیاریرا عائد کند در موقع فروش و خرید امالک و دیگر اشیاء نیز فائده 
مند بود و برای دولت نیز عالوه براینکه تبعۀ خود را می شناسد، دیگر تسهیالت را بعمل می آورد و 

نقید دارند. اینک من بدون گفت و شنید و تضیع اوقات اکنون شنیده میشود که بعضی علمائ برین ت
 مجلس آن قیود را مرتفع نموده بعوض آن دیگر قیود ذیل سیاسی وضع میشود: 

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

 مقرر است.

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

وقتیکه خیال مالزمت دولت را شخصی میکند، ضرور است که تذکرۀ خود را نشان بدهد  : ۳شرائط 
 ال حکومت چنین شخصیکه تذکره نداشته باشد، ویرا استخدام نمیکند.و ا
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 شخصیکه پساپورت نداشته باشد، البته حکومت او را نمیگذارد که بخارج برود. : ۴شرائط 

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

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

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

برمذاکرات فوق دیگر هیچ یکرقم گفتگوی را درآن نظامنامه خواهان نمیباشیم و تمام مندرجات آنرا 
قلبا  قبول داریم و بعدا  باز رئیس صاحب شورای دولت اسماء نظامات را بحضار خوانده آنها را 

ندارید، بگوئید تا برای میدانانند که هرکدام نظامنامۀ را قابل بحث و تنقید و توضیح ازین میان می پ
تان خوانده شود. چون اسماء نظامات اتمام یافت و از هیچ طرف مزید برین گفت و شنیدی بعمل نیامد 
و خواهش شنیدن و خواندن و بحث نمودن هیچیک مادۀ نظامنامۀ دیگر را ننمودند و همه آنرا بصحت 

را  آرزو نکردند و قلبا  جریان او را  و صواب قرین دانسته در آنها هیچ بحث و مذاکره و گفت و شنید
 در خطۀ بهیۀ افغانستان خواستار شدند. )غلغلۀ تکبیر و تهلیل و کف زدنهای شادمانی. ب.د.{

 

 مبحث محصول گمرکی

مطالعات و تفتیشات و ۀ جا قرار فوق عموم لویه جرگه اظهار داشتند که ما تماما   در نتیجیندر ا}
باال را دیده در آن ما نظریات و  ۀقوانین مذکور ۀامات قابل بحث و تنقیتطبیقات خود ها که در تمام نظ

آن احدی از ما  ۀدر مابقی ،اصالحات خود مانرا بحضور شاهانه شرعا   و عرفا   عرض و تقدیم داشتیم
برنخورده ایم و هیچ یک چنان امر و ماده  ۀ و اعضای لویه جرگه بر اینچنین یک نکت ء، وکال ءعلما

یم که بمسائل شرع شریف و مذهب منیف مطابق  و بعادات و اطوار مملکت افغانستان و ا را ندیده
ل و حال ما تبعهء حکومت افغانی را آمعنوی و اصالحات م فق نباشد و ترقیات مادی واسکنهء آن مو

حائز نباشد. لهذا مایان ما بقی نظامات دولتی را تماما   درست و صحیح پنداشته بحضور باهرالنور 
ملوکانه عرض و استدعا همی نمایئم که تمام قوانین عهد امانی تصدیق کنان نفوذ و جریان آنرا در 

ینکه معروضه لویه جرگه از طرف عموم ابعد از .تمام قلمرو افغانستان آالن کماکان آرزومندیم
س ئیران خلیل و کف زدنهای شادمانی تقدیر وتحسین و تائید شد، آقای عبدالرحمن همکررا   بغلغله ت

مرکه پشتو بر خاسته یک نطقی بر خالف بعضی قوانین گمرکی و شکایات تجار افغانی بحضور 
 ۀحضرت غازی اظهار داشت، ذات شاهانه بعد از ختم کالم و دالئل و گفتار مزبور و نظرییاعل

لی! ب :پرداخته ضمنا   فرمودند ،نموده بود ءمذکور که خواهش تقلیل محصول گمرکی را در بعض اشیا
و غیرمفید پنداشته  ما مضر ۀعادات و اخالق و اطوار ملت اسالمیبرای ما محصول آن آشیائی را که 

کسی بخریدن و عادت بدان  افزوده ایم تا ۀمیشود، مانند اسباب بازیچه و سگرت و امثال آن، بانداز
 ۀست، باندازعت و ترقی و تعالی اهالی از آن در نظر افرا که من ئیت نکند و محصول اشیائجرا

بدین  .خفیف قرار داده ایم که از اعطای آن بیشتر برای تجار شوق و تجارت آن بدماغ می پیچید
و ادای صلوة و تفریح اطعمه تقریب و قت مجلس پوره شد و عموما   حسب معمول بغرض صرف 

 {مرخص شدند .ب . د 

 ( اسد۲ظهر پنجشنبه )
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عموم اعضای لویه جرگه و ذات که ( بود ۲عت )مقارن بسا} :س مرکه پشتوئیعبدالرحمن خان ر
که همواره در آغاز مجلس  ۀشاهانه در مجلس حضور بهم رسانیدند و ذات شاهانه قرار قاعده مقرر

س مرکه پشتو آقای عبدالرحمن خان ئیموقع نیز ساکت بودند که باز ر ینرچندی ساکت میبودند، د
لفاظ اطائل را در همان مواد جزویه رسوم گمرکی بدوباره همان مبحث را اعاده داده بعضی دالئل ال

س صاحب ئیآغاز نموده از طرف ذات ملوکانه و ر ،دبانه و کلمات ادیبانه طوریکه عادت شان استؤم
عمومی شورای دولت و وکیل صاحب وزارت تجارت و وزیر صاحب مالیه و محمد عمرخان نائب 

ئد لویه جرگه حسب نوبه جوابات کافی نسبت به س ارکان حربیه و ایشان اعظم خواجه و باقی عمائیر
 ،بعضی اعتراضات جزوی و تنقیدات سرسری وی گفته میشد که اگر بنده به ترتیب تمام بپردازد

ث تقریبا   تا ساعت سه و نیم دوام یافت باالخره ذات شاهانه حبالجمله این ب .مثنوی هفتاد دفتر میشود
و متعارض موصوف را تسلی داد و این مبحث را که نه از  بالفاظ که مجمل آن ذیال   مرقوم میشود

طرف تجار خواهش گفتن آن بعمل آمده بود و نه اعضای محترم لویه جرگه ) چنانچه مرقوم شد ( 
 {خاتمه داد . ب . د  ،خواهش بر پا نمودن آنرا نموده بودند

و مذاکره کردن در  نه بحث ،مقصد از انعقاد این مجلس عالی اصالحات اساسی است 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
را نبایستی که بر عمومی شورای دولت و مجلس عالی وزراء است. امثال شما اشخاص منورالفکر 

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 

ند. اگر مقصد تان از پیچیدن این دولتی را این خادم تان برای مفاد شخصی خود از شما تحصیل نمیک
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 
احکامی را که مذهب ما و شما در  مزید ما وشما بر اوامر و نواهی دین خود پابندی را اخیار کنیم و

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 

ست که وابسته بهمین اخذ رسوم گمرکی و ثروت افغانستان به همه شما عیان ا .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، 
د و تماما   خواهش منظوری این نظریه میکنم که هیچ یکی درین پیش نهاد با شما مخالفت نخواهد کر

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

 ،ید. امثال این اقوال را که من بشما تکلیف کنمخود بلکه بریزاندن خون خود نیز خوداری نمیکن
 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 
و پیداوار مملکت خود ر صنایع و د دینخود بنما 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  ۀدرجیه مستغنی گردیم و براشیای موجوابهمین عرق جبین شما از ادخاالت خ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 218تر 134 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

 

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  ،ت ملت باقیمانده استهمان نقصان پول و ثروت در میان مملکت بدس 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  ،اند. ملت کیستبجیب ملت م ،پولیکه دولت بصورت محصول تجارت میگرفت

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

ریاست شورای دولت حاضر شوید و یا بسم هللا ب .از آن نیز شما را مانع نمی شوم ،خواستار باشید
این مجلس عالی برای  .تقدیم کنید ،ظفندؤخود را بمجلس عالی وزراء که برای همین خدمات م ۀنظری

 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 .

ثیر عمیق در آمده أانات مشفقانه و نصائح پدرانه ذات جهانبانی تحت یک رقت و تازین بی لویه جرگه :
را بر  وما   خود ها ماندیشی های همایونی اظهار شادمانی نموده ع اقبتما   از این دوربینی ها و عاتم

وجود اینچنین فرمان روای ملت دوست مملکت پرور و ترقیخواه نیک بخت و سعادتمند شمرده از هر 
آوازهای تکبیر و کف زدنهای شادمانی متوالیا   یکی بعد از  ،ار بتائید همین مطلب گفتار بعمل آمدهکن

 دیگری محض تقدیر خدمات ملوکانه بعمل آمد.

مکررا   بحضورتان عریضه پرداز شده ام که از مدح خوانی و تذکر صفات این خادم  حضرت :یاعل
لطفا   بفرمائید که دیگر  .در مفاد مجلس مذاکره نمائیدتنها  ،فرموده مملکت و ملت افغانی صرف نظر

 چیزی گفتنی دارید ؟ یا خیر؟ 

حضرتا ! قبال   بعرض رساندیم که در مواد نظاماتیکه ما بحث و تعدیالت را یعلا لویه جرگه :
در دیگر نظامات ما هیچ گفتن و  ،حسب خاطر خواه مذاکراة و اصالحات بعمل آمد ،رزومند بودیمآ

 را خواستار نبوده متفقا   تمام آنرا تصدیق میکنیم. شنیدن

امروز وقت مجلس تمام شده و فردا هم جمعه است. پس فردا رئیس عمومی شورای  حضرت :یاعل
نظریه و اصالحات شما علمای کرام و وکالی عظام را که از  ۀدولت را امر میفرمائیم که خالص

ات مهم نموده اید و یا خواهش آنرا مجددا   از حکومت ابتداء الی آالن در نظامات دولتی و دیگر فقر
تحریر داشته بروز یکشنبه بیاورد تا باز مکررا   همان فقرات به پیشگاه شما حضار محترم  ،کرده اید

بعده عموما   همه تان بما تحت  ،ت شود و تفصیالت الزمه نیز در آن مورد خاطر نشان تان شدهائقر
بصورت اعالن عمومی قبل از حرکت شما از کابل بمقامات خود طبع ید تا ئنما اءآن فقرات امض

 .گردد

ما نیز خیلی مائلیم که یک بار دیگر خالصه تعدیالت و نظریات را که از طرف لویه  لویه جرگه :
بشنویم و در نتیجه  ،جرگه در نظامات بعمل آمده و یا مجددا   خواهش اجراء و تأکید آن کرده شده است

حه که مشتمل بر خلص اصالحات لویه جرگه ئصوص کرده شود تا نه تنها آن الخآن میکروزی برای 
الی آالن ما آنرا تصویب نموده وکالتا   ذات شاهانه را تکلیف  ءحی که از ابتدائبلکه تمام لوا ،است

اینکه از مذاکرات مجلس باز میماندیم و  ۀن امضاء فرمایند و ما بواسطآنموده ایم که از طرف ما بر
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ه ف بوامضا نمودن و مهر کردن آنها را موق ،در نظام مجلس یکنوع خلل و سکته بوقوع می انجامید
 یم .ئومهر مینما ءنده امضاانیز آنرا سرا پا خو بعد ما ،ختم مجلس نموده ایم

نظریات شما را  ۀ( اسد ریاست شورای دولت خالص۴خوب شد روز سه شنبه ) حضرت :یاعل
بروز  .ت خود مشغول میشویماحریر میکند. خودم و دیگر وزراتها نیز بخدمجدا گانه ت ۀحئبصورت ال
حه مکررا   بحضور شما خوانده میشود که آیا برطبق مفکوره و ئ( اسد بعد از ظهر آن ال۵یکشنبه )

حه و ئبعد از تصویب عمومی برای امضای آن ال .ا مخالفت داردیخواهش تان تحریر شده است و 
( اسد تخصیص میشود که ۶روز دوشنبه ) ،تداء الی آالن معطل بخاتمه مجلس بودحیکه از ابئدیگر لوا

در آن روز خودم و مامورین دولتی بکارهای خود مشغول خواهیم بود و تنها شما در اینجا آمده برآن 
دیگران و وداع عمومی تخصیص میشود.  ۀفقرات امضاء میکنید، روز سه شنبه برای گفتن دوسه فقر

 همه شما را بخدا می سپارم. ،وقت مجلس چند دقیقه گذشته است حاال چون از

 

 ( اسد۳روز جمعه )

تمام اعضای محترم خرم و شادمان بنظر  ،در این روزچون کار های لویه جرگه باتمام رسیده بود 
وکالء دیگر حکومتی و و آمده و کالء و علماء وسادات یک والیت و حکومتی به نزد سادات و علماء 

فته مصروف مصاحبه های دوستانه و صرف چای و شیرینی و فواکه که از طرف حکومت والیت ر
 ،مقرر بود ،برای مهمانان محترم هر مقام چنانچه در اول این کتاب بطرف آن اشاره نمودیم

 میپرداختند.

ذات ستوده صفات ملوکانه از طرف صبح بامضاء نمودن بعضی احکامات و فرامین مشاغلت داشته  
درین جمعه نیز نه تنها طبقه تحتانی و  ،بغسل و تبدیل لباس و تیاری نماز جمعه پرداختهاز ظهر 

بلکه در اطراف و جوانبش نیز جای  ،حصه فوقانی جامع مبارک امانی از نماز گذاران مملو و پر
و وزراء و اراکین  چند دقیقه با ۀبوقف ]جمعه[ حضرت غازی بعد از بانگ آدینهیخالی نمانده بود. اعل

 ،که یکی از علمای محترم لویه جرگه میفرمود باستماع وعظی ،مصاحبین خویش وارد مسجد شده
هللا ( را داده عموم بادای سنت پرداختند، بعد  لگوش نهاده درین بین مؤذن صدای ) صلوة سنت رسو

 طبه وخحضرت غازی خطیب مسجد را اشاره بخواندن خطبه نموده بعد از فراغ یاز فراغت سنت اعل
 ادای نماز جمعه باز یکی از علمای لویه جرگه وعظ نموده بعده تمام بصرف طعام پرداختند.

از طرف ظهر نیز اعضای محترم لویه جرگه مانند صبح بمالقات و احوال پرسی همدیگر و سیر 
حضرت بمالحظه بعضی اوراق مخصوص مشاغلت یاعل ،تماشای اطراف و جوانب مشغولیت داشته

 {. ب .د  }داشتند .

 ( اسد۴روز شنبه )

درین روز ریاست معظم شورای دولت بخالصه نویسی نظریات و اصالحات و عرائض لویه جرگه  
و اراکین و کالی لویه  ءاز صبح تا شام باتفاق عمائد علما ،و امر شاهانه که بروز پنجشنبه نموده بودند

قسما   به بعضی عرائض و جرگه بذل مقدرت داشت و باقی نفری بعضا   بدیدن احباب مشعوف و 
باستراحت به اتاقهای خود مشغول  ۀمصروف و عد ،اموراتیکه بوزراتها و ماموریتهای مرکزی داشتند
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ب. }بودند. ذات ملوکانه و عموم وزارات و دوائر بکار های محوله خود درین روز مصروفیت داشتند 
 {د 

 ( اسد۵ظهر یکشنبه )

خود و ذات همایونی و عموم  ۀجرگه همان کار دیروز ۀعزاز طرف صبح این روز ریاست دولت و ا}
 ،از صرف طعام و ادای صلوة ظهر خویش مشاغلت داشتند. بعد ضۀوزارات و دوائر بامورات مفو

آمد آمد نفری لویه جرگه بغرض استماع خالصه اصالحات و نظریات و عرائض خود ها که در روز 
وکانه نموده بودند و میخواستند که آنرا تماما   بدقت های ماقبل از مجلس عالی لویه جرگه بحضور مل

حضرت بوقت موعوده حاضر مجلس شده یاعل .شروع شد ،بشنود تا علی الصباح او را امضاء نمایند
 {قلیل فرمودند ، ب .د  ۀبعد از وقف

در خاتمه مبحث پریروز از اظهارات تان چنان مفهوم گشت که مزید برین گفت و  حضرت :یاعل
آنرا بصحت و صواب قرین دیده ریاست شورای دولت را اجازه  ۀدر نظامات دولتی نداشته همشنیدی 

داده بودید که خالصه مذاکرات و اصالحات و عرائض تان را تسوید نموده الیوم مکررا   بحضورتان 
 لویه ۀتان تحریر شده یا نی. در نتیجه و بران خالص اءبخواند تا بشنوید که بر طبق فرمائش و آر

اینک رئیس صاحب عمومی  .و افکارتان علی الصباح مهر و امضاء نمائید اءجرگه و مابقی آر
شما را میخواند و خودم در بعضی مقامات برای تان  ۀی تان همان اشیآء مطلوبراشورای دولت ب

 ایضاحات میدهم .

لویه جرگه و باقی اعضای  ءذیل را که علماء و وکال ۀدر اینجا رئیس صاحب شورای دولت عریض}
ارب آن ممطالب و خلص  ۀقرائت نمود که ما از آن میان به تذکر عمد ،متفقا  تحریر داشته بودند

را لویه جرگه نسبت بمسائل خارجیه  یعرائض و گذارشات بذل مقدرت ورزیده آن آراء و نظریات
درینجا نیز آنرا  ،فرموده اند، نظر بدینکه ما از اصل مذاکرات آنهم در موقع وی صرف نظر نموده ایم

طوالت  ۀحتی االمکان بواسط هقلم انداز میکنیم و همچنین از الفاظ مدحیه و کلمات منشیانه و ادیبان
 {ون صرف نظر خواهیم کرد . ب .دممض

 

 علمای ُمنتخبه لویه جرگه افغانستان

(۱) 

فضالی  خ، وکالء و عموم اعضای لویه جرگه علمای اعالم وئما علماء، سادات، مشا لویه جرگه:
کرام ذیل را قرار امر و ارشاد همایونی جهته تطبیق و تحقیق و بازدید فروع و بعضی جزویات 
نظامنامه ها از طرف خود وکالتا  مقرر و منظور مینمائیم تا این ذوات محترم خدای عزوجل را همه 

نویر احکامات وقته حاضر و ناظر پنداشته مزید بر مزید در پابندی و تشئید شریعت غرای احمدی و ت
ایزدی موافق و مطابق بمذهب مهذب امام اعظم صاحب کوفی رحمت هللا علیه صرف مقدرت ]قدرت 
و توانائی[ و مساعی ورزیده در تصفیه و فیصله همه گونه اوامر و اجراآتی که بدانها محول شود 

طبق مسائل مفتی عالوه بر تالیف فتاوی مبارکه امانیه و تطبیق و تدقیق در نظامات عصر حاضره بر 
  .بها روایات قوی مذهب حنفی افتاء دهند
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( مولوی ۴( 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.  

تصدیق میکنیم که اگر برای حکومت مزید برین حضرات معظم ضرورت دیگر  عالوه برین نیز
پس بایستی که موالنا حاجی عبدالرحیم خان ساکن گندمک و  ،علمای متدین و محقق و متبحر باشد

 .مولوی صالح محمد خان ساکن قیلغو خوگیانی را نیز بخواهد، منظور است

خاب نمودید، نه تنها منظور مینمایم بلکه محض من این علمای اعالم را که شما انتاعلیحضرت: 
مراعات خاطر شما و احترام شرع شریف او شانرا بعوض هیئت عالیه تمیز سابق مقرر داشتم و 
بیشتر تر از آنها مانند شما آرزومندم که بر طبق مقررات شرعیه و روایات قویه مفتی بها حنیفه 

ق و راست بینی و صداقت نویسی خود ها اجراآت نموده خود ها را از حقیقت گوئی و حقائ
مأجور]اجر یابنده[ عندهللا و مشکور عندالناس بفرمایند و تا میتوانند در تدقیق و تطبیق جمیع فروع و 

 .جزویات قانونیه با شرع احمدیه بذل مساعی ورزند و در تالیف فتاوای امانیه نیز کوتاهی ننمایند

نهای شادمانی و یکعالم مسرت این کلمات همایونی را تلقی با آواز های تکبیر و کف زد لویه جرگه:
نمودند و مخصوصا  بر تقرر این علماء در محکمه عالیه تمیز اعلیحضرت غازی را بسیار تحسین و 

 .احترام و آفرین نمودند

 تالیف فتاوای امانیه

(۲) 

مال شریعت چون اعلیحضرت غازی ما جمعیت علماء و اعیان دولت اسالم را از ک لویه جرگه:
پروری در مجلس عالی لویه جرگه شامل فرموده در باب نظامات دولت متعلقۀ امور شرعیه که در 
بین عوام سوء تفهیم پیدا شده، هدایت نموده اند که شما جمعیت علمای حاضره لویه جرگه نظامات 

ت امام همام متعلقۀ امور شرعیه را از نظر گذرانیده به مسائل متفقه مفتی بهای مذهب مهذب حضر
حضرت ابو حنیفه کوفی رحمت هللا تعالی علیه تطبیق بدهید که اگر بعضی مواد آنها را علمای سابق 
تمیز به اساس و مسائل مختلفه فیه و روایات ضعیفه اندراج داده باشند، تعدیل شود. لهذا ما علمای لویه 

ه و هدایت حضور اعلیحضرت جرگه نظامات متعلقۀ امور شرعیه را از نظر گذرانیده بنابر توصی
تمام آنرا به مسائل مفتی بهای حنفی تطبیق داده فقرات آتیه که به مسائل مختلفه و روایات ضعیفه داخل 
شده بود و ذیال  معروض میگردد، تعدیل آنرا نیز از حضور اعلیحضرت اولی االمر خود ها استرحام 

جهت قضات محاکم عدلیه و مامورین دولت علیه مینمائیم و امید میکنیم که با تالیف فتاوای امانیه 
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  شرف تقرر و منظوری را نائل شدند، کارروائی بعمل آید
تحت تصحیح نیاورده باشیم، بایستی او را این  خدام بنابر سهو و خطای که الزم نوع بشریت است،

 علمای منتخبه بر طبق روایات مفتی بها به مذهب مهذب حنفی فیصله نمایند. 

بایستی این فتاوی از حسن مساعی و عرق ریزی همین علمای منتخبه بحواله کتب معتمده مذهب امام 
به زبان عربی و ترجمه فارسی افغانی  همام امام اعظم صاحب رحمت هللا تعالی و اقوال قویۀ مفتی بها

که حاوی به مواد نظامنامه شرعیه باشد، جمع شده بعد از امر حضور مبارکه طبع و نشر شود. همانا 

 .که اختالف دور خواهد شد
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ازین مفکوره تان اظهار مسرت میکنم و یگانه تاکید خودم نیز برین حضرات محترم  اعلیحضرت:
در ضمن تالیف فتاوای امانیه مسائل مفتی بها روایاتیکه مطابق به همین است که نقطه نظر شان 

 .مذهب امام همام است باشد

این گذارشات شهریار جهاندرجات خود ها را نیز با آواز های تکبیر و تهلیل و کف  لویه جرگه:
 .زدنهای مسرت تائید نمودند

 تعزیرات بالمال

(۳) 

مای مجلس لویه جرگه افغانستان در مسئله تعزیربالمال مایان علماء و مشائخ منتخبۀ عل لویه جرگه:
برای پادشاه اسالم این چنین فتوای جامعه میدهیم که تعزیربالمال برای پادشاه اسالم به مذهب حنیف 
منیف امام اعظم صاحب علیه الرحمه جائز نیست. اما بروایت امام ابو یوسف صاحب علیه الرحمه 

سلف متقدمین مصنفین ضعیف گفته و مسئول شمرده اند. چنانچه از جائز است و روایت شانرا علمای 
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 

د روز که مجرم منزجر گردید و توبه کشید، واپس بدهد. بیان کرده که امام وقت بگیرد و اما بعد از چن
تعین ضرب و حبس حین وقوع حادثه بقدر مصلحت وقتی برای پادشاه اسالم جائز است، زیرا که 
روایت سابق ضعیف گفته میشود و برای قاضی  مقلد بروایه ضعیفه عمل نیست، زیرا بعضی کتب 

 .ث منسوخ گفته باقی صاحب دولت مختار استروایت مذکوره را مثل کتاب مجتبی و فتح المغی

قبال  نظریه خودم را در باره تعزیربالمال برای تان تشریح نمودم و شخص خودم قلبا    اعلیحضرت:
بدین مسئله بیشتر مائلم که برای جریان مساوات حقیقی و عدالت و انصاف اسالمی حتما  بائیستی که 

 .تعزیربالمال موقوف گردد

از اظهار خرسندی مزید این بحث را هم به تکبیر و تهلیل و کفهای خرمی انصرام  بعد لویه جرگه:
 .دادند

 

 نکاح صغیره

(۴) 

مطابق مسائل کتب شرعیه فقهیه و مذهب مهذب حضرت امام اعظم رحمت هللا علیه به اتفاق جمیع 
ابران آئمه کرام نکاح صغار صحیح است و شرعا  تصرف اولیای صغار راست در نکاح صغیره. بن

ما علماء در اصالح فقره مذکور چنین حکم و رأی میدهیم که نکاح حالت صغارت جائز و صورت 
نکاح شان از طرف ولی عاقد مثل نکاح کبار سر از نو قرار گیرد و دعوای الحقه و سابقه عموما  

 .مسموع باشد

نرا که در صحیفه درینجا تقریبا  همان نظریه قیمت دار و افکار گهربار شاهانه شا اعلیحضرت:
( در ضمن مذاکرات بر نظامنانه نکاح و عروسی و ختنه سوری مرقوم شده است، ۱۸۳( الی )۱۸۰)

ایراد داشته در خاتمه فرمودند که نظر بدین مضار و تکالیف و بی اتفاقیهای که از نکاح صغیره در 
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را برای تان میکنم تا او  بین ملت محبوب افغانیه ام دیده شده است، خیر خواهانه این نصیحت پدرانه
را بعموم ملتم ابالغ دارید که حتی االمکان از نکاح صغیر تجنب ]اجتناب[ ورزند و هم از تقریر 
علمای اعالم یک باریکی دیگریرا نیز در شرع انور درک کردم که حق نکاح صغیر و صغیره تنها 

درجه رأفت و شفقت را نسبت از حقوق اَب ]پدر[ و جد ]پدرکالن[ است که هر کدام آنها منتهی 
ردان دارد  .بخ 

اعلیحضرتا! ما ازین غمخواری و شفقت گستری تان از حد ممنون و متشکریم و تا جان  لویه جرگه:
در بدن و روح در تن ما باشد، در انتشار افکار تان میکوشیم و تا بتوانیم از نکاح صغیره احتراز 

 .لیل و چک چک تمام شدکنیم. بالخره این مذاکره نیز به تکبیر و ته

 امور تجاریه

(۵)  

از آنجا که در مواد نظامنامه امور تجاریه در محکمه شرعیه بحث و مباحثه زیاده  لویه جرگه:
میباشد، ثانیا  چون کتاب فتاوای مبارکه امانیه تدوین و تصنیف میشود، جمیع احکام شرعیۀ جزائیه و 

یک باب مسائل تجارت مطابق احکام شریعت مندرج حقوقیه درآن مندرج خواهد شد، پس درآن کتاب 
 .میشود که همه احکام تجارت تحت محکمۀ شرعیه باشد

بسیار خوب! ضرور باید بشود و پاس مراعات تجار و ارباب معامله بر طبق مقررات  اعلیحضرت:

  .شرعیه بعمل آید

 تذکره تفوس

(۶) 

جهت شناخت رعیتی و تابعیت شان به دولت  تذکره نفوس که برای هر فرد تبعۀ افغانستانلویه جرگه: 
مقدس و تسهیل مرور و عبور شان در نقاط داخله مملکت مقدسه بوجه رفاه عمومی و آسانی پساپورت 
ایجاد شده، نهایت مفید دیده میشود. اما بر پشت تذکره نوشته شده که بدون وجود تذکره شاهدی 

و عقد نکاح درست نیست. اندراج این کلمات  شاهدان، طالق و وکالت، بیع و شری ]خرید و فروش[
شرعا  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:
. ب.د[ ایزاد میشود. اگر چه وجود آن قیود ضمن مذاکرات لویه جرگه بر نظامنامه نفوس مندرج است

شرعی در تذکره نفوس برای بسیاری از مهمات شرعی مفید بود و بسا تسهیالتی را برای محاکم 
 .عدلیه فراهم می آورد تا هم محض اسعاف ]برآوردن[ مأمول تان ازآن صرف نظر میشود

 .نیز درگذشتند بیک عالم خوشی و مسرت و تکبیر خوانی ازین مباحثه لویه جرگه:

 عدم تحدید جزا قبل از وقوع

(۷) 
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تعین و تحدید جزا قبل از وقوع فعل، شرعا  محدود و مقدور نیست و منحیث صغر و کبر لویه جرگه: 
جنایت و اشخاص و زمان تفاوت قبول میکند. اولی االمر را می باید که مطابق دقائق کتب شرعیه 

ع و لحاظ اشخاص فاعلین آن و وقت محل وقوع آن قرار منکرات که وقوع می یابد، لحاظ فعل شنی
مراتب اربعه که در کتب شرعیه فقهیه مذکور شده، نموده اجرای تعزیر را از روی آن بنماید. از کالم 
حنیف و زشت وجزائی باب قضاء القاضی وضرب و حبس و تشهیر و نفی جالی وطن و در امور 

از برای اولی االمر حسب مصلحت الوقت حکم است  سیاستی کبائر که در کتب فقهیه مشخص شده،
که قتل کند. مثل تکرار سرقه و وجود ظلمه و مفسده و باقی جرائم متکرره که در کتب مذکوره معین 
است و حد شرعی ندارد. قاضی را الزم که قرار امر و ارشاد اولی االمر که امام وقت و سلطان 

در جرائم صغار پاس و لحاظ مراتب اربعه مذکوره زمان است، اجراء و اقامه نماید. خلص که 
ضروریست، اما در کبائر مثل تکرار سرقه وغیره که در کتب فقهیه تعزیربالقتل درآن جائز شده، 
تفاوت اشخاص نیست و درجات اربعه اجرا شدن ندارد، بلکه مطلقا  اولی االمر آنها را زجرا  از برای 

ایات مذکوره بعد از ثبوت، تعین جزای آن کرده میشود. مصلحت وقت قتل کرده میتواند و در جن
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

جزاء قبل از وقوع نیز یکی از اقوال مصرحه و متفقه همین علمای تمیز است که  تحدید اعلیحضرت:
حال در مقابل شما حاضرند. البته خیال و فکر من عاجز هم بنابر مصالح }که چندی ازآن در ذیل 

 .تصریح میشود{ با آنها شرکت داشت

بوقوع افعال شنیعه )الف( ـ اکثریه از مجرمین را چون از مجازات و خیاالت حکومت که نسبت  
 .بدان اقدام نخواهد کرد دارد، قبال  اطالع بدهند همانا که

)ب( ـ در صورتیکه اولی االمر به تحدید تعزیرات پرداخت، معلوم است که حکام و مامورین درآن 
 .دست بازی و رشوت خوری و لحاظ و خود غرضی نمیتوانستند

اکثری از قضات و حکام بواسطۀ همین مسئله که  )ج( ـ و هم سابق برین دیده و شنیده شده است که
حکم آن ظاهرا  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 

لطه نیز مرفوع و مدفوع میگردد و مجرمین بخوبی میدانند شود، معلوم است که این غلط فهمی و مغا
که قاضی و حاکم بجز از ادای وظیفه و تعمیل احکام مقرره از خود باالی آنها چیزیرا اجرا کرده 

 نمیتوانند. 

اکنون که شما تحدید جزا را قبل وقوع مستحسن نمی بینید و میخواهید که تعزیرات بعد از وقوع واقعه 
مان و فعل و فاعل و دیگر اشیاء بایستی داده شود، لهذا چنان مستحسن دیده میشود که نظر بوقت و ز

تحدید جزا بعد از وقوع بعمل  آید و تقرر آنرا نه تنها قاضی ]بنابر مضرات و اسبابی که بچندی ازان 
در  در فوق تلمیح شد[ بلکه حاکم و هیئت مجلس مشوره متفقا  بنمایند. درینصورت معلوم است که هم

فیصله جات خود غرضی نمیشود و هم سد باب رشوت و لحاظ و دیگر اسباب میشود و هم قاضیها از 
تحدید و تخویف نجات می یابند. اگر این مفکوره ام را نیز لویه جرگه ضمیمه این نظریه شان بنمایند، 

 .بخیالم که از مفاد خالی نخواهد بود
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ید همچنین شود. بعده عموما  یک غلغله دعا گوئی بسیار خوب! بسیار خوب! ضرور با لویه جرگه:
تحسین و آفرین بر خیاالت اعلیحضرت غازی و دوراندیشیهای همایونی، ملت پروری و عدالت 

 .گستری شان بر پا شده، این سخن نیز با آواز های تکبیر و تصفیق مسرت رفیق اختتام یافت

 

 حبس جانی الی زمان ظهور صالح و آثار توبه

(۸) 

ی صالحین در رنگ و چهره مجرمین مقرر است، ازینرو آرزومندیم که نبایستی بعد از وقوع سیما
فعل، میعاد و حبس اهل جنحه و جنایت را مقرر کرد چه ممکن است بعضی از مجرمین از عادت بد 
و خوی خرابی که در سرشت دارند تا برآن موعد براه صالح نیایند و بر جاده هدایت نپویند و متوقع 

ت که اکثری از اشخاص بعد از گذرانیدن چند وقت در محبس قلبا  و صدقا  از عملیات ناصواب و اس

 .رفتار نکوهیده خود تائب و نادم شوند، باقی شما مختارید

حضار محترم ببینید که شرع شریف تا کدام اندازه برای اصالح حال و مآل عالم انسانیت  اعلیحضرت:
رتبه درجات عالیۀ رحم و راحت و شفقت را نسبت بعباد صالحین و تا پیش بینی نموده است و بکدام م

 چه مقام تهدید و تادیب و گوشمالی را برای مجرمین و گمرهان مقرر داشته است. 

این نظریه شما را حاضرم که با چند قیود الزمه قبول و منظور نمایم. الکن ماقبل ازآن باید شما را 
م لحاظ  زمان حبس جانی را تحدید داشته است. بدیهی است که سارق بدانانم که حکومت شما بنابر کدا

و قمار باز و زانی و دیگر مجرمین هر وقت برای توبه کردن و سوگند خوردن حاضرند. نه تنها 
رجال حکومت بلکه ادنا ترین افراد ملت نیز به سوگند خوردن و حلف کردن جنایت کارانیکه در 

ی همان قرآن پاکیکه بدان سوگند میخورند، میپردازند اهمیت نمیدهند، حقیقت به مخالفت اوامر و نواه
لهذا حکومت بعد از وقت تمام سنجید که فالن رقم مجرم بعد از حبس شدن اینقدر ممکن است که 

 اصالح شود، ازین رو برای آنها مدتی معین شد. 

ید پس لطفا  علمای منتخبه اکنونکه شما حبس جانی را الی زمان ظهور صالح و آثار توبه خواهش دار
تانرا تاکید کنید که برای ظهور صالح و آثار توبه چنان قواعد و ضوابطی را مقرر دارند تا که 
حکومت حقیقتا  همچنان اشخاصی را که واقعا  به صالحیت آمده و سیمای صالحین و نیکوکاران در 

اهری باشد، همینکه شما دزدی را وجود آنها ظاهر باشد، رها کند و اال اگر برنگ و روی و هیئت ظ
به زندان انداختید از یکطرف طعام را باالی خود بند میکند و از جانب دیگر شروع میکند به گذاشتن 
ریش و هم یک تسبیح بزرگ و مسواک کالن را با خود میگرداند و به اوراد و وظایف نیز مشاغلت 

ر از یک ولی کامل نمی آیند، فریب خورده میورزد. پس اگر ما بدین هیئت ظاهری آنها که بنظر کمت
آنها را بگذاریم، معلوم است که "گرگ" را خوب گرسنه نموده و "شیر" را در موقعیکه برای تناول 
گوشت اشتها دارد، رها کرده ایم و بجان رمه و دیگر مواشی مظلوم از دست خود قصاب اجل را 

 .فرستاده ایم

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 ی بزرگ شودگرچه با آدم
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چیزیکه ذات خسروانه نسبت به ارباب جرایم فرموده اند، بسیار خوب است و از  وکالی لویه جرگه:
 .حد ضرور بصد ضرور الزم است که برای آنها هیچ یک نوع مراعات و تخفیفی عطا نشود

حکومت نی! ابدا  ما خواهش نداریم آن حقوقی را که خداوند برای آنها عطا کرده است،  اعلیحضرت:
اسالمیه تان آنها را ازآن اگرچه مجرمند محروم داشته، امتیازی ندهد و اما بایستی که این امتیاز بیک 

 .اصول مضبوط و قواعد مرغوبی از طرف علمای محترم گذارده شود

بر طبق مقررات شرعیه و هدایات ذات شاهانه ما علما برای امتیاز صالحین از  علمای لویه جرگه:
شرائطی را وضع میکنیم تا مجرمین ابدا  ازآن استفاده کرده نتوانند و عالوه برآن خود  طالحین چنان

ذات پادشاهی در امورات تعزیری مختارمطلقند بهر وجهی که بران قیود و شروط بگذارند، صحیح 
 .است و درست

م است، در صورتیکه اختیار وضع قیود و شروط و تحدید تعزیرات از حقوق پادشاه اسال 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 قویه

(۹) 

اعلیحضرتا! محض سد باب جرائم و انقالع ]ریشه کن ساختن[ فتنه و فساد و به مجازات  لویه جرگه:

علمای افغانستان این مسئله را از کتب معتبره فقهیه و روایات معتمده رسیدن اشرار نابکار ما عموم 

حنیفه بحضور شاهانه تقدیم میکنیم و به همراه آن التجا داریم تا منظور گردد که در حدود و حقوق عباد 

احکام محاکم عدلیه بعد از اقرار ُمقر و گواهی شهود صادر گردد و در تعزیرات قضات مملکت 

 .یه حتماً به دالئل قویه و امارات مستنده علم خود شانرا ضم نموده احکام اصدار نماینداسالمیه افغان

من ازین روایات و نظریۀ انصاف و اسالمیت تان اظهار سرور و تشکر دارم، زیرا ماقبل  اعلیحضرت:

و برین در مواقع وجود همه گونه دالئل و قرائن و امارات مستنده قاضی صاحبان در مسئله سارقین 

مجرمین از مدعیان گواه میخواستند. چون مدعی مظلوم گواه آورده نمیتوانست، ازین استغاثه خود بجز 

از پریشانی و یک دشمنی سرباری شخص مدعی علیه، دیگر ثمری را نمی چید. چنانچه در ایام سابق 

عالوه برآن از یکی از میان شما گفته بود که نسبت دزد و مشاهد مانند اجتماع سایه و آفتاب است و 

مسموعات و تجربات و نظریات بعیان رسیده است که باید با ارباب جرائم مساهله و نرمی کرده نشود. 

خودم در ابتداء شفقت و عدالت کردم بر ارباب ُجنحه، زوالنه یک لنگه حکم کردم اما بالخر آن ظالم 

ه زوالنه دو لنگه بهر دو پای از حرکات بدهنجار خود مرا بدین سخنم مجبور کردند که حکم نمودم ک

 .شان انداخته شود

یکی از میان بر خواسته برین نظریه علمای مکرم و اعلیحضرت معظم خویش اظهار  لویه جرگه:

شادمانی کنان کلماتی را در قلع و قمع اشرار و سارقین و ارباب جنایت ایراد کنان ضمناً این بیت را 

 :قرائت کرد

 سر گرگ باید از اول برید

 ه آنگه سر گوسفندان دریدن
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در اثر آن تمام لویه جرگه بتائید آن پرداخته حکومت را بانواع تشدد و اقسام بازپرس نسبت به اشرار 

 .توصیه کنان ازین مبحث گذشتند

 قتل سارق بتکرار سرقه

(۱۰) 

 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 

بحضور مبارک تقدیم میکنیم که سارق ضرور باید بعد ازینکه مکرراً در سرقه گرفته شود و یا بر وی 

 .ثابت گردد، سیاستاً بقتل برسد

این نظریه را قبول فرموده ازین گفت بکمال مسرت و کف زدنهای شادمانی  اعلیحضرت و لویه جرگه:

 .و شنید دلچسپ نیز درگذشتند

 شمولیت قضات در محاکم مامورین

(۱۱)  

محض جهت بازدید جمیع امورات مملکتی و مطلع بودن قضات و مامورین عدلیه از لویه جرگه: 

اکم گزارشات حکومتی و مجلس های مشورۀ مقامی چنان معروض میداریم که قضات ومفتیان در مح

مامورین نیز باید شامل شده حصه بگیرند تا طرفین ازین اختالط و نشست و برخواست برای خود شان 

 .استفاده بکنند

سابق برین ما از محاکم شرعیه و قوۀ عدلیه، دست حکام و مامورین را کامالً دور کرده و  اعلیحضرت:

ذارده بودیم تا احدی نتواند که در آنها را از هم علیحده و بکار های مفوضۀ خود شان یکه و تنها گ

امورات عدلیه مداخله کند. حال شما چنین خواهش میکنید که باید قضات و مفتیها نیز در محاکم 

مامورین حصه بگیرند. خوب است من شما را ازین اظهار شما مانع نمیشوم، الکن آرزو میکنم که باید 

کفایت منتخب و معین شوند تا موجب تضیع وکالء منتخبه شما از چنان اشخاص با درایت و صاحب 

اوقات و سر گردانی قاضی صاحبان و محاکم عدلیه ما نشده کار های اهالی در زاویه تعویق نماند و 

همان وکیل منتخبه شما که عالم است، درمحاکم مامورین حصه بگیرد و مدافعه های الزمه را بر طبق 

محترم منتخبه محاکم مامورین اشخاص عالم و دانسته  مفکوره تان بنماید. درصورتیکه روسا و اعضای

 و فهمیده باشند، پس حاجت به لفظ قاضی و مفتی بودن چیست؟

برین مسئله اظهار مسرت کرده این جمالت همایونی را بکف زدنهای مسرت تحسین  لویه جرگه:

 .کردند

 عوض نفوس و بدل عسکری

(۱۲) 

ا شرف و ما برای همه گونه اوامر و فرمائش خدمت عسکری خدمتی است نهایت ب 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 یاهالی و تسهیالت عمومی بر طبق مقررات شرعی معروض میدار
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ی آیند. اشخاصیکه خود شان آمده نتوانند و از دولت و شعف و رضاء و رغبت خود ها بعسکری م

خواهش کنند ازوشان بدل نقدی را که حکومت مقرر دارد برای مصارف سد ثغور و استحکام سرحدات 

و دیگر تجهیزات نظامی و جعل بیت المال قبول کند، بائستی که حکومت این خواهش شانرا قبول کند. 

ی شده نمیتوانست، امید واریم که حکومت بشرائط ذیل از وی و اگر خود آن مرد اصالتاً شامل عسکر

 :.عوض را قبول کند

هر زمانیکه عوض فرار کند، شخص اصل جلب شود که یا دیگرعوض و یا بدل نقدی چهار  شرط اول:

  .صد روپیه بدهد یا خودش بالذات خدمت عسکری را نماید

ت شود، از همان تاریخ تا دوسال خدمت بهر تاریخیکه خود او و یا عوض دیگر آن حاضر خدم دوم:

  .عسکری را اکمال نماید

اگر اسلحه دولت را عوضی مفقود کند و یا در حین فرار شدن با خود ببرد، تاوان آن به ذمه  سوم:

 .شخص اصل است

 .سن عوضی قریب سن نفری که بقرار نظامنامه جلب میشود، خواهد بود چهارم:

دن مالزمت عسکری فوت شود و تاریخ اکمال خدمت آن بر سر عوضی اگر در حین داخل بو پنجم:

 .نرسیده باشد، دیگر بشخص اصل تکلیف نیست

 .کسیکه قبالً دوره خدمت عسکری را اکمال کرده باشد، عوض شخص دیگر منظور نمیگردد ششم:

 .بوقت اعالن حرب شخصی عوضی که تعلیم یافته فن حرب است، حاضر شود  هفتم:

 .الن حرب بدل نقدی منظور نیستبعد از اع 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 اشخاصیکه نه شخصا

وس نموده اید چون درین مبحث دستگیری میکند، قبولدار میشود. دیگر تعدیالتی را که درنظامنامه نف

بیان ننمودید، گمان میکنم که فراموش خاطر تان شده اینک خودم آن تعدیالت شما را بخاطر دارم که 

 میگویم:

 .ـ در آتیه حوالۀ نفوس بحضور مجلس مشوره بعمل آید۱

 .ـ عمر اشخاص در کتاب نفوس بعبارت فارسی تحریر شود۲

ر صورتیکه با قاعده درست باشد، مامورین محلی نفوس ـ مجالی اشخاص معذور و بیکس را د۳

  .مالحظه کرده بر خواست بدهند

به کمال گرمجوشی و یک عالم شادمانی این نظریات همایونی را شنیده برین حقگوئی و  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 حفاظ

(۱۳) 
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چون خیاالت جهاندرجات اعلیحضرت غازی ما همیشه مصروف به ترقی امورات دینی  لویه جرگه:
و اسالمی و مذهبی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما ملت عاجز بوده و هست، لهذا برای ترقیات 

یات از حدالزم ملت غیور افغان و سکنۀ جسور افغانستان عطف توجهات شاهانه شانرا ما اعظم و تعال
علماء و مشائخ و سادات و شرکاء لویه جرگه بسوی این مسئله مهمه میداریم که یک دارالعلوم عربی 
جامع علوم احادیث و تفاسیر و عقائد و فقه و اصول میراث و تاریخ و غیره در امصار معتبرۀ 

ستان مثل قندهار و هرات و مزار شریف و جالل آباد و غیره والیات و حکومتی های اعلی به افغان
تحت ریاست علماء فاضل متدین همان محل به نصاب دارالعلوم اسالمیه )دیوبند( و صوابدید علمای 
جرگه تاسیس گردد، زیرا که اصل االصول السنۀ مستعمله زبان عربی دیده میشود. }و فرقان عظیم 

لشان{ هم به لفظ عربی است تا ابتداء معلمین و متعاقبا  متعلمین این دارالعلوم استخراج رسائل دینیه ا
فارسیه را از برای تعلیم مکاتب ابتدائیه و تصنیف و تالیف و وعظ و نصیحت و تبلیغ و ارشاد و ایقاظ 

بنمایند. چون در دول  ذاهلین و تنبیه غافلین در هر محفل و مجلس عالی که ضرور شمرده شود، اجرا
اسالمیه تعلیم دینی عربی به سبب تصرف غیرمسلم محو شده و دولت مستقلۀ افغانستان از مساعیات 
حضور شمایان الحمد هلل از تصرف غیر، خالی و خالص میباشد، پس چقدر موزون و تا کدام اندازه 

ه مرغوب خواهد بود. من تاسیس همچه یک موسسه خیریه دینیه درین سر زمین دیانت قرین اسالمی
فقیر چکنور به تجربه دیده ام که در خدمات عمده اسالم مثل جهاد، قوت علمی همین طلباء و علمای 
عربی اثر زیاد بخشیده، نهایت مفید می بینیم اگر عرض مذکور مایان منظور شود و در ف رصت قلیل 

شغول شوند. گویا اساس ترقی و به کمال تعجیل طلباء فارغ التحصیل شده به خدمت دین و دولت م
 احساس قوم دیده میشود و تکمیل استقالل علی وحه التام حاصل میشود.

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

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

من ازین تحریک عمده و داللت بالخیر شما که از مدتی مرکوز]جا گرفته در[ نظر  اعلیحضرت:
حکومت تان بود، کمال مسرت و امتنان خودم را بعرض رسانیده شما را مطلع و حالی میکنم که شما 

ارف افغانستان و یا این خادم تان تا هنوز در باره تاسیس دارالعلوم اسالمیه تصور نکنید که وزارت مع
خیالی نداشت و فقط ازین یاد آوری شما در صدد ترتیب آن میبراید. نی! بلکه از زمانیست که این 
عاجز و وزارت معارف تان در چگونگی این دارالعلوم و پروغرام و نصاب تعلیم و طرز اسباق و 

نست، اما تا حال نه بر کدام یک نصاب او جامع موفق شده ایم و نه یک اصول خوبی غیره لوازم آ
ازآن بنظر ما رسیده است و نه سر معلم و معلمی را طوریکه برای یک دارالعلوم اسالمیه در همچه 
یک مملکت مقدس افغانیه الزم باشد، سراغ  نموده ایم. هلل الحمد که ازین ورود محمود شما علمای 

و فضالی کرام آنهمه مشکالتی و موانعاتیکه سد تاسیس آن مدرسه عرفانیه بود، تقریبا  مرتفع  اعالم
گشت و اینک بهمین نزدیکی ها با اتفاق آراء علمای منتخبۀ تان وزارت معارف ما به تکمیل این 

مسعود تحریک سراپا تبریک و این معروضه مقدسه تان بتمامها میپردازد و اوال  با سعاف این مامول 
و انجاح این مسئول محمود تان که دارالعلوم و مکتب الحفاظ است، با ایالت کابل آغاز میشود و متعاقبا  
بر همان اصول اگر خواست خداوندی باشد در والیات و حکومتی های اعلی افغانی نیز اجراآت بعمل 

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

 .رسید
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رمی های بسیار نموده این  لویه جرگه: ازین مفکوره سراپا حسنه ذات شاهانه اظهار مسرت مزید و خ 
 .ای شادمانی خاتمه دادندمبحث مقدس را بعد غلغله های تکبیر و تهلیل و کف زدنه

 مسائل احتسابی

(۱۴) 

جون توجهات اعلیحضرت غازی به شرعیت پروری بدرجۀ اقصی دیده میشود، لهذا یک لویه جرگه: 
فقره برای ضرورت اجرای فرعیات شریعت و تعمیل جزویات مقدسۀ اسالمیه عرض میشود که 

امانیه" بائستی یکنفر محتسب دیندار عالم نظامنامه احتسابی ترتیب شود و قرار نوشته "تمسک القضاة 
در هر عالقه مقرر شود تا از نماز و امامها و مساجد و امورات شرعیه مطلع بوده تحقیقات و تاکیدات 
الزمه مذهبی را خوبتر به جریان آورده جمیع امورات دینی را از قبیل امربالمعروف و نهی عن 

ده باشد و هم ح سن توجه شاهانه در بارۀ مساجد و ائمه و المنکر و تبلیغ اعالنها ملت را با خبری دا
 .موذنین خواستاریم

این مسئله را نیز سابق علمای تمیز و وزارت عدلیه ما تحت تدقیق آورده درین روز ها  اعلیحضرت:
ما در صدد ترتیب نظامنامه احتساب و تقرر محتسبین با دیانت بودیم، خوب شد از حسن معاونت شما 

منامه مزبور بیک صورت جامع و مانع ترتیب خواهد شد و اجراآت آن نیز حسب دلخواه علماء نظا
بعمل خواهد آمد. و همچنانچه تنظیم معاش مؤذنین و ائمه و لوازم مساجد دارالسلطنه بعمل آمده است، 

 .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 شان

(۱۵) 

ما علماء و سادات و مشائخ ملت افغانستان بحضور اعلیحضرت غازی مان عریضه  لویه جرگه:
ت و دولت جد و جهد بلیغی را بکار برده و پردازیم. چون ذات همایونی جهت رفاهیت و ترقی مل

میبرند حتی که از کمال توجهات عالیه شاهانه شان مکتب مستورات را نیز مقرر کرده اند. هللا تبارک 
تعالی وجود مبارک اعلیحضرت غازی را پاینده داشته باشد که همواره ترقیات ملت و دولت را 

وایات مفتی بها فقه شریف بائستی تعلیم و تحصیل ملحوظ داشته باشد. اما قرار مسائل مسلمه و ر
نسوان در خانهای خود از اقارب خود محارم شان باشد تا ازآن تعلیم دینی که فرض منصبی ما ملت 
افغان است، محروم نمانند. بنابرآن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما امید میشود که 

تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست، برای  تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود
نسوان اسالمی خوبتر و بهتر حاصل شود. آنچه معلومات شرعیه درین موضوع به نزد این خادمان 
دین مبین بود، عرض شد. اگر حضور واال را تسلی و اطمینان بر نوشته مایان بشود، بهتر و الی 

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

 آن ذیال  تحریر میشود. ب.د{
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اگر چه در موضوع تعلیم نسوان گفت و شنید ما و شما قبال  به پایان رسیده و مفکوره  اعلیحضرت:
ین مسئله قبول کرده ام، الکن باز هم میخواهم که توجه شما علمای اعالم و فضالی کرام ملت تانرا در

عزیزم را بسوی این نکته مهمه بنمایم که درین مورد باید ما و شما از عقل و فکر و طرز عمل عموم 
و نادانی و  عالم اسالم کار بگیریم و مزید برآن روا دار نشویم که طبقه اناثیه ما در یک عالم جهالت

فرومایگی زندگانی کنند. تعلیم طبقه اناثیه از حد ضروریست و نباید ما و شما به مخالفت حدیث )طلب 
سلمته( برائیم و نباید بگوئیم که ما افغانیم باید زنان ما از راه خدا و  العلم فریضته علی کل مسلم و م 

نادانی باشند. بایستی ما برحال آن اطفال رسول و مبداء و معاد خود بیخبر بوده در یک عالم جهالت و 
خود که  تقریبا  تا بعمر هشت سالگی در اطراف و جوانب مادر و خواهر و خاله و عمه و دیگر 
اقارب اناثیه خود زندگانی مفیده اولیه خود شانرا بسر میبرند، ترحم کنیم و محض جهت تعلیم و تربیه 

ادر گفته میشود، آنها را از مسایل ضروریه مطلع آن اطفال درین مکتب نخستین که مکتب آغوش م
کرده اطفال خود را ازین فیض عموم محروم نداریم. باالی ما و شما الزم است که طبقه نسوان خود 
را عالم و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن و مندوبات و دیگر ضروریات بنمائیم. تا اوالده 

آنرا پیغمبر ما )کالنقش فی الحجرٹ( گفته است و اهل سلف  ما و شما در همان صغارت که تعلیم
، از اخالق و عادات و اطوار خوب «با شیر اندرون شده با جان بدر شود:»همین تعلیم را میگویند 

مستفیض و با آداب و صفات خجسته، متحلی ]آراسته[ شوند. من گاهی طرفدار این امر نبوده و 
اهقی ]بلوغ[ باشند، در مکتب آمده تعلیم گیرند بلکه مفکوره و نمیباشم که صبیاتی که قریب به مر

نظریۀ من نظر به مفاد بزرگ و ملحوظات سترگی که به شمۀ ازآن در فوق اشاره شده بود، چنانکه 
صبیات خورد سال با همه گونه مراعات ستر و پرده در مکتبی که کامال  محفوظ و مستور است و 

ه تعلیم گیرند. اکنونکه شما علماء میگوئید که خروج صبیات نیز برای معلمات آنها نیز نسوانند، آمد
تعلیم مستحسن نیست، بالفعل ما درین مفکوره تان با شما محض مراعات شرع شریف متفقیم، اما 
گمان نمیکنم که دیگر علمای عالم اسالم و ف ضالی هند و سند، مصر، مکه معظمه، مدینه منوره، شام، 

، بصره، کوفه و ترکیه درین نظریه با شما متفق باشند، زیرا که در هر یکی ازین بیت المقدس، بغداد
بالد معظمه اسالمیه بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود است. }درینجا وزیر صاحب معارف و 
محمد اکرم خان مدیرنیز به تائید این مقولۀ همایونی یکی بعد از دیگری مقاالت مشرح و موضحی را 

اشتند، ازینرو علماء گمان نمودند که شایدان مبحثی را که قبال  ما فیصله نموده بودیم، باز سر ایراد د
از نو اعاده میشود. لهذا از هر گوشه و کنار باز دروازه بحث و گفتار مفتوح شد. بنابرآن ذات 

 جهانبانی قطع کالم متعرضین و مدافعین را نموده گفتند. ب.د{

د فیصله شده خودم بالفعل بر طبق مفکوره همین حضرات تعلیم صبیات را این مبحث چنانچه مذکور ش
در خانهای شان امر و اراده میکنم. در میان شما غلط فهمی واقع شده، بحث نکنید. من میخواهم که 
درین ضمن این علمای محترم را بیک امر دیگر دعوت و تکلیف کنم و آن اینست که باید این 

ه نشینی صبیات معصوم و طفل های خورد سال ما را میکنند و ما سمعا  حضرات معظم که دعوی خان
و طاعتا  محض احترام احکام شرع شریف که برای ما درین موضوع ازآن نام میبرند، او را قبول 
میکنیم. در ق ری و اطراف و قشالقها بر نسوان نو جوان و دوشیزگان و دیگر زنان کوچی و افغانه 

افغانستان نیز بقوه تبلیغیه و وعظ و نصایح الزمه ستر و حجاب را حتمی و  کوه نشین و عموم سکنه
الزمی قرار بدهند و تا لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان آن ستر و حجابی را که شریعت پاک 
برای زنان مسلمانان مقرر داشته است، جاری و حکم فرما نمایند. اگر درین باب از حکومت اجازت 

خواهند، دریغ نمی شود. فاما اگر تا بموعد لویه جرگه آینده حجاب و ستر در بین عموم و تسهیالت ب

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 218تر 148 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

 

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

راپا تاثیر همایونی تحت رقت مزید آمده ازین طرفداری همایونی ازین تقریر س علمای لویه جرگه:
آثار شادمانی را نشان داده متعهد شدند که حتی الوسع در ترویج ستر و حجاب در بین عموم طبقه 
اناثیه افغانیه به وعظ و نصایح و تبلیغات مذهبی  کامیابی حاصل خواهند کرد و تا موقع انعقاد لویه 

 .سر افغانستان زنی بی پرده انشاء هللا تعالی بنظر نخواهد خوردجرگه آینده در سرتا

 مجازات شخصیکه بر ازواج خود عدالت نکند

(۱۶) 

اعلیحضرتا! با اینکه سابق برین نیز تعداد ازواج ممنوع نبود و اشخاص صاحب غرض  لویه جرگه:
صولی را بحکومت می میتوانستند که بشرط مصدق چهار زن را در حبالۀ نکاح خود می آوردند و مح

پرداختند. چون به تصدیق مصدق و محصول هم عدالت حقیقی بوجود نمی آید، ما علمای لویه جرگه 
چنان مناسب می انگاریم که محصول و مصدق دور شود و بر مردیکه بعدالت و مساوات در بین 

خود را با ازواج خود رفتار نکند، مجازات الزمه مقرر شود و هم بر شخصیکه ازواج عارضات 
استغاثه نمیگذارد و این مسئله بحکومت بنوع من االنواع ظاهره شود، تعزیر شدید مقرر دارند. همانا 
که مطلب اصلی همایونی که تالی احکام ربانی و شرع محمدی )ص( است، باصول خوب و از طریق 

 .مرغوب بعمل می آید

کاح ثانی و ثالث و رابع را االن خوب است! من این نظریه شما را هم پذیرفتم و ن اعلیحضرت:
کماکان مانع نمیشوم. ازین امر و اعطای اختیار باز پرس دوامیکه بحکومت اسالمیه در بابت غور 
رسی نسوان مظلومه شرعیت داده اید که دایما  مترقب احوال نسوان باشد، کمال امتنان و تشکرم را 

 .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 اساسی

(۱۷) 

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

 .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 )
 .خصی خود را مالک هستندو مقید بوده آزادی حقوق ش

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

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

(۱۸) 

}مسائل آتی با اینکه درین سرزمین اسالمیت قرین افغانستان نه قبل برین بوده ونه بالفعل است و نه 
یحضرت غازی دائم در آتیه بفضل خداوندی و روحانیت حضرت رسالت پناهی و حسن مساعی اعل

سلطنة و دیگر سالطین اسالمی افغانی بوجود خواهد آمد. با وجود آن لویه جرگه فقرات ذیل را 
بصورت توصیه و تاکید بحضور اعلیحضرت معظم غازی خویش عرض و پیشنهاد نموده اند تا در 

 آتیه بنوع من االنواع در محل وقوع و وجود نیایند. ب.د{

اآلن از حق شناسی و حقیقت پسندی اعلیحضرت معظم غازی مان انتخاب و چنانچه الی  لویه جرگه:
مقرری مامورین بطور حقیقی و صورت واقعی بعمل آمده در آتیه نیز بائستی در انتخاب و تقرر 
 .مامورین دولتی دقت و تعمق مزیدی بکار برده شود و هر کار به اهل همان کار تفویض و تسلیم شود

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

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

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

اغلت نورزند و هم در خلل و نقصانی وارد نگشته بیشتر از رفع احتیاجات خویش درآن تعلیمات مش
 .اصول اسالمیه و عقائد و روایات مذهبیه خود قبال  کسب اطالعات نموده باشند

بسیار خوب! حکومت شما نیز بتحصیل و تعلیم السنه غیرمسلم را محض برای رفع اعلیحضرت: 
ضرورت و دفع احتیاجات ملت و مملکت و دولت جائز می پندارد و بیشتر مترقب و نگران است که 
درعقائد و اصول دینیات این فرزندان افغانیه اسالمیه ما خلل و نقصانی بوقوع نه انجامد. برای طلبۀ 
مکتب امانیه و امانی که السنه فرانسه و آلمانی می آموزند، در همان مکاتب تعلیمات اسالمی نیز مانند 

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

ص و سوئی وارد نشود. )مسرت لویه معلمین اسالمیه نیز مقرر است تا در اخالق و عادات شان نق
 ی عمومی(ئجرگه و غلغله تکبیر و آواز های دعا گو

طوریکه از عهد سالطین ماضیه تا بدین پنج سالیکه در عصر اسالمیت و مدنیت حصر  لویه جرگه:
امانیه خرید و فروش و استعمال شراب که ا م الخبائث است، درین مملکت افغانستان دیانت نشان 

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

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

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

 ند نمودن تمام آن کارما را امتداد میدهد.ایراد داشتند که قلمب

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

لی پایگاه ازین اطوار شریعت پرورانه و یکجهان خوشنودی و فرحت در سرتاسر این بارگاه عا
اوضاع اسالمیت خواهانه شاهانه حکم فرما گشت، ذات جهانبانی قطع ادعیه و کالم حضار را نموده 
 یک نطق مفصل و دلچسپی را بر پا خواسته ایراد داشتند که اجمال آن قرار آتی قلمبند میگردد. ب،د{

 است، آخر آمد زپس پردۀ تقدیر پدیدهلل الحمد هر آنچیز که خاطر میخو اعلیحضرت:

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

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

عنویات و ترقیات آتیه ما فوائد عظیم الشانی را بفضل و مرحمت ایزد این مجلس برای مادیات و م
 .منان و روحانیت پیغمبر آخرالزمان بوجود می آورد

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

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

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

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

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

 از گفتار بدهنجارش سبک خواهد کرد. پسندم، البته کلۀ او را حکومت شما بگ له ]مقصد گلوله است[

شخصیکه بغرض اصالح و دلسوزی و معاونت با حکومت بعض لغزش و سهو و خطای را که الزم 
نوع بشر است و در قوانین حکومتی که مقتبس از کتب معتبره شرعی است، بنگرد راسا  مجلس عالی 

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

 است. 

}درینجا با اینکه ذات شاهانه کالم خود را باتمام نرسانیده بودند، اما جوش و خروش لویه جرگه نطق 
 د: ب،د{ملوکانه را قطع کرده، متفقا  بعرض رسانیدن
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اعلیحضرتا! سروجان و مال ما و ناموس ما و هستی ما فدایت و یک قطره خون ما و  لویه جرگه:
تمام ملت قربان رکابت! متسلی و مطمئن باشید که ازین مشوره و مفاهمه و تبادلۀ افکاریکه در بین 

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

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

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

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

 .نموده است

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

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

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

الی قتل سیاستا  مخیر و مختارند و ما جدا  چنانچه برای مجازات آن خود شهریار جهاندرجات از حبس 
مکررا  اظهار و اقرار داشته ایم، برای امثال این رجال سراپا وبال که مقصد شان شقاق و نفاق در بین 

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

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

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

 .مجازاتیکه شرع شریف میفرماید، دعوت کند

چون از غلط فهمی و انتریکه های دشمنهای خارجی و قصور افکار بعضی از  شیرجان صاحبزاده:
خلی ملت نجیبه مان چنان احساس کرده بودند که در مسائل مذهبی اقوال ضعیفه در ماده های رجال دا

قانون شرعی ما موضوع گردیده و یک سوءظن به نسبت علمای مرکزی کابل بخاطر بعضی رسیده 
بود، ذات شاهانه از کمال مرحمت و اسالمیت که در نهاد صداقت بنیاد شاهانه خویش دارند، حضرات 

عظام و مشائخین کرام و وکالء و روسای قوم نجیبه افغانیه را در مجلس لویه جرگه جمع علمای 
فرموده مسائل حقه اسالمی و اقوال قویه را باستصواب حضرات مذکورین بیک دستورالعمل اسالمی 
و قانون محمدی )ص( قرار داده اند، حاال جای اعتراض هیچ معترضی و اختالف هیچ مخالفی از 

رج باقی نمانده. درینجا ظهور اعجاز قرآنی جلوه فرما گشت، بمصداق آیه )و افی هدایه انا داخل و خا
له لحافظون( چون احکام قرآنی از تحریفات دشمنان بقرار فرمان واجب االذعان محفوظ و مصئون 
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است، هر گاه بعد ازین به تحرکات دشمنان دین مبین ما شنیده شد که قوانین موضوعه محمدی )ص( 
لت مقدس مان در مسئله از مسائل شرعیه مطابقت ندارد، معلوم میشود که آن از خائنین دین و دو

دولت مقدس ماست و بمجازات شدیده و عقوبات الیمه قانون جزائیه دولت گرفتار و معذب گردند. 
)چنانچه حضرت حکیم علی االطالق جل و تقدس شانه در قران کرایم از لطف عمیم خود میفرمایند: 

ش بهات که  تفسدوا فی االرض بعد اصالحا( خطاب بامت مرحومه ناجیه شده که فساد نکنید حاال ال
در سوء ظنون خود ها استغقار نموده بغلط فهمی  ،بعضی مشتبهین دراجتماع علماء بکلی مرتفع گشت

شکر و  خود ها معترف گردند و اولی االمر اسالمیان را حامی دین و م حی شرع متین یقین دارند وبه
 .امتنانش بپردازند

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

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

 .تزئین داده امر انتشارش را بدهند

 اعالن لویه جرگه

این اعالن قبل از حرکت نفری لویه جرگه به تعداد مکفیه مطبوع شده به تمام اطراف و اکناف }
 {ان تقسیم شده است. برهان الدین کشککیافغانست

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ط الحمد هلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو ال ان هدا نا هللا

رد حمالت دشمنان خارجی و خیانت خائنین داخلی ایزد الیزال که میخواهد یک مملکت را از دست ب  
لی االمر مقتدر دیندار شریعت شعار را از افراد بر وقایه کند اراده حضرت الهی بان میرود که یک او

عقل کامل و  ۀبواسط و ملت انتخاب فرموده مقدرات دولت را بکف کفایت شعارش میگذارد ۀگزید
فکر صائب که به آن اعطا میفرماید، دولت و ملتش را از حضیض ذلت باوج رفعت میرساند. از 

ت سید النبیئن خاتم االنبیا و المرسلین حضرت آنروست که بتائیدات ربانی و روحانیت مطهر حضر
ی اقتدار ر ذمحمد مصطفی صلی هللا علیه و اله و اصحابه اجمعین و به توجه شریعت پروری شهریا

مجلس لویه جرگه  لکه  غازی مان اعلیحضرت امیر المومنین امان هللا خان تولواک افغانستان خلد هللا م  
مان  ۀعظام و وکالء و روساء کرام کل مملکت محروس و سادات و مشائخ ءکه عبارت از علما

افغانستان )صانها هللا تعالی عن التزلزل و الحد ثان( بغرض تحقیق و تدقیق در امور شرعیه حنفیه و 
ره و انجاح و بهبود مهمات ملکیه و سیساسیه در مرکز دولت علیه هفقهیه مط ۀیه و کلیئمسائل جز

ریاست اعلیحضرت پادشاه غازی معظم مان منعقد گردیده و در  متبوعه مان دارالسلطنه کابل تحت
مخصوصا  مهمات شرعیه مبارکه که در  ،مدآتحت نظر غور و تدقیق مجلس عالی لویه جرگه در

ما خادمان  .نظامات دولت دخل داده شده بود، از نظر عموم ما علما و مشائخ لویه جرگه گذارش یافت
مایشات و نیات و نظریات پادشاه محبوب القلوب خود مان را یگان و پیروان دین مبین متین اسالم فر

یگان بگوش خود ها شنیده و بچشم خود ها مشاهده نموده قلبا  احساس کردیم که عموم نظامات 
موضوعه دولت مستند بر اساس شریعت غرای محمدی )ص( و اجرای احکام قرآن مطابق مذهب 

روایات ضعیفه که در نظامات دولت مطابق آرا و فتوای مهذب حنفی بوده و هست و میباشد و بعضی 
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آن گونه مسائل نتیجه روایات ضعیفه بود  ،علمای مرکزیه قبال  فتوی داده شده در محل اجرا آمده بود
که از طرف علماء تجویز گردیده بود و ما علمای لویه جرگه آن مسایل را مطابق احکام شرعیه حنفیه 

نمودیم که هیچگونه شبهه در قلب و خاطرهای عموم ما علمای افغانی  و روایات قویه فقهیه اصالح
تا باعث اطمینان کلیه خاطر ها و ( ۱)مباقی نمانده و مسائل مشتبهه را در ذیل اعالن هذا تذکار نمودی

، روساء و عموم برادران دین و اسالمی ءقلوب عموم اسالمیان شود و ما علماء، سادات، مشائخ، وکال
 ۀیم که هر فردیکه بر خالف حکومت و دولت معظمه و یا نظامات موضوعئاخبار مینما خود مان را

دولت علیه مان به تشبثات خائنانه و یا غرضات شخصیانه بالذات و یا تحریکا  اقدام نماید، اولی االمر 
ذون و مختار أدر اجرای هر گونه مجازات از حبس و ضرب و نفی الی اعدام در باره اش شرعا  م

برای رفع و دفع آنگونه خائنان که لکه در  ءت و ما عموم علماء، سادات، مشائخ، روساء و وکالاس
رند، بهر گونه فداکاری حاضر و آماده بودیم و هستیم و اتاریخ حیات باشان و شرف ما افغانیان میگذ

 میباشیم. 

ز گردیده اطمینان با وجود آن هر گاه کسی اشتباهی داشته باشد یا شخصا  حاضر حضور علمای مرک
ن غور آبهه خود را بفرستد که درخود را بنمایند و یا بواسطه وکالی خود به شورای دولت کیفیت ش  

 (۲) ند.گردیده رفع اشتباه کرده شود تا در امور دین هیچ شک و شبهه در خاطر احدی نما

 یده شده است، با این عبارات:[]درمتن اصلی کتاب دو توضیحیه ذیل به حیث پاورقی در ذیل صفحه مربوطه گنجان

در اعالن مذکور فقراتیکه در فوق ما به تفصیل تحریر داشته ایم اجماال  تحریر شده بود درینجا مکررا  بواسطه طوالت ( ۱})
 .مضمون تحریر نشد

اء اوشان در آتیه در تحت این اعالن امضاء و مواهیر و دست خط تمام علماء و فضالء و مشاهیر و وکالء لویه جرگه که اسم( ۲)
ضوع شده است که ما درین محل به تحریر آن پرداخته بهمان نام نویسی که در آخر ومسطور و مرقوم و م ،تحریر میشود

 {.مسطور است، اکتفاء میکنیم. برهان الدین کشککی

 

ج و تعدیالت و تصویبات لویه جرگه ئبسیار خوب شد. من نیز مائلم که همین خالصه نتا اعلیحضرت:
ن تصدیق میکنم، آبالفعل طبع شود و خودم نیز در حاشیه  ،صورت همین اعالنی که قرائت نمودیدب

ع لویه جرگه که متعاقبا  بصورت کتاب نشر ئزیرا که اگر انتظار به تدوین و تالیف تمام مذاکرات و وقا
  .میشود، کشیده شود مدتی بکار دارد

 برهان الدین کشککی{ .کتاب بواسطه گرفتاری بنده تا زمان درازی انجامید چنانچه این قول همایونی راست شد و ترتیب این}

ازین مبحث نیز بکمال شادمانی و غلغله های تکبیر و کف زدنهای تقدیر و تحسین در  لویه جرگه:

 .گذشتند

 تشکیل جمعیته العلماء در تمام افغانستان

د و رجا میکنیم، مابعد ازین محض فرق درینجا استدعا نمودند که ما از حکومت خود امی لویه جرگه:
و امتیاز علمای متدین جید و خیرخواه ملت و حکومت از مالهای منافقین شقاق و نفاق آفرین یک 
تشکیل و تصویب درستی را از علمای فاضل بر روی کار بیاورد تا هر کس نتواند که فقط بدست 

در بر کشیدن جبه و چپن پهن و فراخ  داشتن و زیر بغل گرفتن یک کتاب و بسر نهادن عمامه بزرگ
غالم محمد قادیانی باغواء بعضی  ءنشان داده مانند اتباع مال ءفاضل و مال و طویلی خود را عالم و

 .ملت بیچاره و نادان ما که از خود حرکت و احساسی و اراده ندارند، کامیاب و موفق گردند
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ضارم و در آتیه انشاء هللا برای این امتیاز قیمتدار شما ح ۀمن نیز طرفدار این مفکور اعلیحضرت:
دانشور خیر خواه )کثر هللا امثالهم( نه تنها وزارت جلیله عدلیه و علمای تمیز بلکه  ءعلماء و فضال

علمای منتخبه لویه جرگه را نیز توجه میدهیم تا در تمام والیات و حکومتی های اعلی و نقاط سرحدیه 
انتخاب داشته در هر جا  ،ین صفات و خصائل آراسته و پیراسته باشنداعضای جمعیته العلما را که بهم

و فاضل بعد از اعطای امتحان به نزد همان  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

 موعد انعقاد لویه جرگه

حکومت آرزو داشت که همه ساله یک مجلس عالی لویه جرگه را در پایتخت افغانستان  اعلیحضرت:
لکن حال  .له نوشته شده بودئانچه در کاغذ های که برای شما روان شده نیز همین مسچن ،منعقد نماید

تکلیفی که برای شما در راه از طرفین بوقوع رسیده و زحماتیکه حکومت کشید، اگر مجلس عالی 
 معلوم است که اشکاالت برای جانبین رو میدهد.  ،لویه جرگه همه ساله تاسیس شود

ن دولت با این خادم عاجز تان از روز عید تا حال هیچ کار نکرده ایم. تمام فکر کنید که عموم اراکی
درین موقع خدا نخواهد اگر دشمن ف رصت دیده  ( 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 
ما چه چیز ها تصویب کرده اند. بنابران بائستی که ما و شما جهت انعقاد لویه جرگه های آتیه  بر علیه

حال یک فکر درستی بکنیم که چقدر مدت بعد منعقد شود. اگر چه خوبتر میدانم که شما ملت عزیزم 
د، در معامالت مهم دولت همه وقته حاضر میشوید و الحمد هلل همیشه در هر مهمات حاضر شده ای

لکن در اوقات معمولی و فرصت های غیرمهم این خادم ملت نمیخواهد برای تان اینچنین تکالیفی را 
طوریکه برای تان  ،را که برای لویه جرگه های آتیه مناسب می پندارید 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  (۱رقی درذیل صفحه اصلی کتاب[: })اوپ]
ضه خود پرداخته اند. اما نظر به شوق و شعفی که اعلیحضرت غازی بکار های ملت و مملکت و وبعضی اوقات بکار های مف

کنان میفرمایند که از ابتداء جرگه الی اآلن کار های ما در زاویه تعویق افتاده  کار قلیل و اندک را کالعدم تصور دولت دارند آن
 برهان الدین کشککی{ .است

فدایت شویم! اگر چه ازین شرفیابی اعلیحضرت معظم غازی بر خود میبالیم و این ورود  لویه جرگه:
مگر  ،ود میپنداریمستان اسالمیت بنیان تان موجب عزت تاریخی و مفخرت عالی خه آخود مان را ب

برای بسی برادران عزیز ما که به امورات دنیوی و کسب و کار و جهانداری خود ها مصروفیت 
دارند، بدیهی است ازین سفر و حرکت تکالیف مزیدی عائد شده در امورات دنیوی شان یک سکته 

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 تخمینا  بیشتر از سه ماه می انجامد. لهذا چیزیرا 

عقاد لویه جرگه سال بسال موجب زحمت و تکلیف است، درست است. نکه ذات شاهانه میفرمایند که ا
د. }درینجا عده از نفری ی که در میان این جرگه الی جرگه آینده یک موعدی مقرر شوتضرور بائس
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( سال منعقد شود و برخی اظهار داشتند که دو سال بدو ۵به  ۵جرگه خواهشمند شدند که لویه جرگه )
 {سال و عموما  استدعا نمودند که نی سه سال بسه سال. ب.د

به خیالم که لویه جرگه باید بدون ضرورت سه سال بسه سال منعقد شود، بهتر است زیرا  اعلیحضرت:
سال بعد یک موعد نزدیک است و پنجسال به پنجسال بسیار مدت مدید و سه سال بسه سال بفحوای  دو

 .خیر االمور اوسطها نهایت موذون است

ی نموده بعرض رسانیدند، همین موعدیرا که ذات أتماما  بدین اظهار ملوکانه اتفاق ر لویه جرگه:
 .بسیار درست است ،شاهانه فرمودند

آیا سه سال را به پنجسال شما حضار محترم لویه جرگه ترجیح دادید  دولت:رئیس صاحب شورای 

 .زیرا آرزو دارید که بحضور اینچنین یک پادشاه ترقیخواه مهربان خود زود زود مشرف شوید

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  ،و بسیار مصروفیت بیشمار دارند ارکجهتیکه اکثریه ملت ما 

شیخ مذکور درین }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 آو توصیه را خواهشمندم که برای تان بنمایم که درد ذات همایونی:

 ت: اجراء آن حتمی و الزمیس

چرا که خود میدانید ترقیات دینی و  ،آنکه بچه های خویش را بسوی علوم و فنون تشویق بدهیدیکی ـ 

ر نقطه و هر جائیکه باشید ، میباید در ه"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  شما عرض کردم بیشتر بیشتر تا که میتوانید در تعلیمات اوالد و

  .لتم ابالغ داریداز طرف من وکیل هستید که این توصیه ام را بعموم م

را نموده تماماً  ازین معارف خواهی و عرفان پروری همایونی اظهار تشکرات مزیدیلویه جرگه: 

 ،متعهد شدند که در ترویج علوم و تشویق اهالی بسوی تعلیم تا جان در بدن و روح در تن مان باشد

 .مساعیات اسالمیت کارانه خود ها را مبذول میکنیم

 

 سه وطنیکید پوشیدن البأت

خارجی  [ایه تکهتکهای ]درین جرگه من بسیار لحاظ شما را کرده ام! زیرا هر کدام تان  اعلیحضرت:

ای ساخته و بافته هرا پوشیده آمده اید. حاالنکه من از مدتی این شیوه رامحض ترغیب اهالی بسوی تک

بجز از تکهای صاف و  شده مملکت افغانیه اختیار نموده ام که بدست خود البسه مامورین دولت تان

خصوص از اشخاص هراتی و ترکستانی که  دیگر چیزیرا نپوشیده اند. درین ،پاکیزه وطن مقدس تان

ای ساخته و بافته وطنی خود را پوشیده آمده اند، تشکر میکنم. اگرهرکدام تان از هر جای که آمده هتک

ای هر والیت افغانستان را بما هونه تکچقدر خوب میشد که هم نم ،اید، تکه همانجا را پوشیده می آمدید
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نشان میدادید و هم خیلی از شما خوش میشدم. باید در لویه جرگه آینده همه تان لباسهای وطنی خود ها 

خصوص بدرجه لحاظ شما را کرده ام که لحاظ هیچ کسی را  را پوشیده، بیائید. باز هم میگویم که درین

ً و جداً بر شما الزم ا ای وطن مقدس خود لباس بسازید. فکر کنید! در هست که از تکنکرده ام. دینا

بهر تار و پود آن بسم هللا خیر یا هللا گفته میشود. آیا پوشیدن این  ،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 کنیمهدیگر پیسه های تک خارجیه بعمل می آید.

ای منحوس اشخاص خارجیه از ما میگیرند 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 ئروی خود ما میزنند. ازینرو درین مسفجیع ب

تکهای بافته وطن خود را بپوشند و اگر  ،ید در هر جای که باشندهکوشش کنید و تمام ملت را ترغیب بد

ما  کسی بخیال آنکه لباس وطنی را نمی پوشم که از درشتی گردن مرا میخراشد و هنوز ماشین خانهای

بآن درجه نرسیده که مانند تکهای خارجیه ساخته و بافته بتواند، گردنش الیق بریدن است. درین دو فقره 

 ید و تکهای وطن خود را بپوشید باز بیان میکنم که عموم ملتمهکه اوالد های خود را بمعارف تشویق بد

وشیدن تکهای وطنی نیز برای ید زیرا که واسطه بلندیها، علم است و پهرا 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

ا در ترویج و استعمال البسه پاک و صاف وستره وطنی خود شدند که ما بیک سرعت صاعقه نم

 .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

آتیه برای ترقیات صناعیه مملکت افغانیه یک نظامنامه را بنام تعدیل صنائع ترتیب و تدوین داریم تا در 

ن تفصیل و تشریح این امور را بدهیم که در آتیه فالن کاریگر بایستی فالن صنعت خود را آنمائیم و در

ن بدین نوع و رقم و صفت بسازد و فالن کاسب درین کسب خویش محض جهت آرائش و خوبی آن ای

قالینهای خود را بقسم قالینهای ساخت اروپا  یدقیقه را نیز تحت تدقیق بیارد. مثالً قالین باف های افغان

بصورت تهان بافت نمایند و لنگیهای ریشمی ساخت مملکت ما بایستی بصورت سجاده ها و سر سبزیها 

آن شریف مخصوص شوند و پردها دروازه و غیره بعمل آید و حفاظ بایستی باالی مقابر جهت قرائت قر

ماشته شده این کسب را به نسوان واگذار گمل دوز ها بعوض ململ دوزی بدیگر  کار های عالی ملو 

شوند و علی هذا. در اثر این مقوله همایونی عبدالرحمن خان رئیس مرکه و پشتو به تردید این نظریه بر 

ی عمومی آمه تنقید کردند. بالخره رپا خواست و چندی از اعضای لویه جرگه نیز در وضع این نظامنا

لویه جرگه برین قرار گرفت که در امثال این ابحاث که برای ترقیات و تعالیات ملت و مملکت منافعی 

را عائد میکنند و صنعت و حرفت حکومت ما را بدرجه عالی میرساند، آرای ما از اعطای افکار 

ن آدررا فرمایند و احکام آنرا جاری دارند ما عاجزانه ما قاصر است. چیزیرا که ذات همایونی پسند 

 (ب.د). "صالح ما هم آنست کان صالح شماست "قت چون و چرا نیست. اط
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بدون قیل و قال و  ،باز میگویم الحمد هلل همه فقراتیکه درین مجلس مطرح مذاکره گردیداعلیحضرت: 

طریق که یکی بودیم و یکی  گفت و شنید بسیار صورت خوبی را  انجام گرفت و جای شکر است بهمان

 .هستیم و بجز از ترقی دین و دولت و ملت خود هیچ آرزوی نداریم

بتائید همایونی چند کلمات را پرداخته برین کامیابی و اتحاد و اتفاق اظهار تشکر و مسرت  لویه جرگه:

 .نمودند]ستودن و ستایش[ و محمدت 

رائض شخصی هر واحد شما بعد از اختتام لویه با شما در ضمن جرگه وعده کرده ام که ع 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 ۸عمل می آید. روز چهارشنبه )منعقد شده در خاتمه آن وداع رسمی ب

( اسد هر کدامی از شما میتوانید که ۹بطور خصوصی وداع و مالقات میکنم. سر از روز پنجشنبه )

بکنید. البته که به بسیار زودی از  ،عرضهای شخصی خود را بهر دوائر و وزارت که مربوط باشد

ً بمن تعلق خواهد ش ریضه پردازان شمای و استماع عرسطرف حکومت غور د. عرائض که شخصا

 .ید تا فوراً به جواب تان بپردازمهبه شاغاسی حضورم بد ،داشته باشد

 .بسیار خوب شد. ازین هدایات ملوکانه مسرور شده بر طبق هدایات شاهانه رفتار میکنیم لویه جرگه:

المر خود ها حاضر و مشرف اند و از امروز لویه جرگه بحضور شاهانه اولی ا رئیس صاحب شورا:

کار های شرعی و سیاستی خود را بحضور  ،روز افتتاح لویه جرگه تا امروز که اختتام آنست

کردند، شکرانه میکنم و تشکر مهربانیها و خوش ُخلقیها و عواطفات  ءاعلیحضرت غازی خویش اجرا

یگویم که هللا تعالی سایه این پادشاه شریعت ملوکانه شانرا بهیچ زبان ادا کرده نمیتوانم، مگر همینقدر م

 .خواه بس رحیم و مهربان را از مفارق ما کم و کوتاه نگرداند

کالم حضرت رئیس صاحب را قطع کنان بیک آواز فریاد "آمین بار خدا یارا" بلند کرده  لویه جرگه:

  ند.دعا گوئی از هر طرف بر پا نمود ۀیک غلغل

نظیر آن در قرون اسالمی پیدا  ،رتا! خدماتیکه در افغانستان کرده ایداعلیحض عبدالرحمن خان رئیس:

 .نیست و دیده نشده

 .اعلیحضرتا! شمائید که شریعت ُغرای محمدی )ص( را زنده ساختید

اعلیحضرتا! شمائید که وکالء و مشایخ و علماء و شرفای عموم ملت را خواستید و بحضور مبارک 

  .همات ملت و دولت خود را انجام دادیدشاهانه تان بذریعه آرای آنها م

اعلیحضرتا! شما اینطور پادشاه نیستید که اگر ما بنادانی خود یک گناه و خطائی بکنیم، ما را سخت 

بگیرید بلکه شما این قسم یک پادشاه حلیم و برده بارید که اگر از ما ملت و خدام دولت بسهواً یک 

 .ریداز روی حلم کار میگی ،وضع بدی به بینید

اعلیحضرتا! از سعی و همت شما ممکن است همان حکومت که در وقت حضرت رسول صلی هللا علیه 

 .و زنده شود ءوسلم و خلفای راشده سر کار بود، واپس احیا
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این بسیار جای شکر است که پروانه وار همه علماء و وکالء و فضال ملت را دور خویش جمع کرده 

استفاده مینمائید. چون شکرانه اینطور پادشاه خود را ما هیچگونه ادا اید و از نظریات و افکار آنها 

کرده نمیتوانیم پس دعا میکنم که این پادشاه مقدس محبوب القلوب ما را عمر دراز بدهی و بآن خیاالت 

که در راه ترقی و بهبودی ملت و دولت ما دارد، کامیاب بگردانی، خداوندا بآن خیاالت خوبیکه در حق 

خدایا از مرحمت خود توفیق بدهی  .موفق بگردانی ،دارد (ل داریمهل ها )اگر چه بسیار کم جاما جاه

که بخیاالت خسروانه شان که آسایش دارین ماست کار بنمائیم. }بعد از اختتام این گزارشات مجلس 

گاه چون ساعت از وقت موعوده مجلس اندکی تجاوز کرده بود، ذات شاهانه و عموم لویه جرگه از بار

 {بسوی محل و اقامتگاه های خویش عودت کردند. ب.د

 ( اسد۶گزارشات دوشنبه )

 از صبح تا عصر

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

لویه جرگه تحت صدارت آقای شیراحمد خان رئیس عمومی شورای دولت اجتماع ورزیده بامضاء 

ودن آن نظریات و تعدیالت و تنقیداتیکه از ابتداء الی االنتها باوراق جداگانه قرار فرمایش شان منشی نم

مجلس تحریر داشته، اعلیحضرت غازی وکالتاً امضاء نموده امضای عمومی آنرا معطل باختتام جرگه 

دمات محوله شان گذاشته بودند، میپرداختند. ذات شاهانه و عموم وزارات و ماموریت ها بوظائف و خ

 {مشاغلت داشتند. ب.د

 ( اسد۷مذاکرات سه شنبه )

 وداع رسمی و عمومی

درینروز نیز از طرف صبح هئیت محترم لویه جرگه مانند دیروز بامضاء نمودن و ُمهر کردن همان }

ئح باقیمانده خود مصروفیت داشتند و ذات ملوکانه و عموم مامورین بامورات محوله خود مشغول و الو

همک بودند و از طرف ظهر مانند سابق عموم مامورین و وزراء و کا رپردازان ملکی و نظامی و من

ذات جهانبانی و عموم اعضای محترم لویه جرگه برای استماع مذاکرات آخرین لویه جرگه و وداع 

ً قبل از وقت تحت بارگاه موصوف اخذ موقع نموده بودند. ذات  عمومی رسمی اعلیحضرت تقریبا

منتظرین  ۀنی نیز بوقت مقرره حاضر مجلس شده مسرت افزای قلوب مشتاقین و روشنی بخش دیدهمایو

 {شده بعد از وقفه قلیل فرمودند. ب. د

تمام مباحث و مذاکرات ما و شما در امورات داخلیه و  .بنام خدای مهربان خود آغاز میکنم اعلیحضرت:

له نظام که بطور ئاست. امروز تنها در مس خارجیه حسب دلخواه از فضل و مهربانی خدا تمام شده

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  ،مذاکراتش را وعده در آتیه داده بودیم

بعد ازینکه هر کدام تان مع الخیر و العافیه باوطان و مساکن خود درینجا جواب گفته نمیتوانید. البته 

له را به نزد عموم اهالی و ملت عزیزم مطرح مذاکرات نموده آرای حقیقی و ئاین مس ،رجعت نمودید

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

 شود. 

 ،موجوده که دولت متبوعه تان در اخذ نفوس مقرر داشته است 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 آرضا اظهار آراء شانرا نموده اند و تا یکدرجه اظهار آمادگی شانرا دربنسبت به عسکر خوش 

ه مردیکه ابراز نموده اند، لهذا میگویم که اگر نظام خوش برضا را چنان شما تصور کنید یک مراتب

داخل نظام شد الی مادام الحیات اگرچه پیر و معیوب و فرسوده شود و از کار برود و شامل عسکری 

باشد، نه حکومت شما و نی وزارت حربیه تان آنرا قبول و منظور کرده میتواند. البته اگر عسکر خوش 

میل خدمات عسکری از برضا نیز بهمین اصول که چندی در نظام داخل شده بعد از اخذ تعلیمات و تک

 مالزمت سبکدوش و عوض آن دیگری جلب و استخدام شود، بهتر است. 

 ،لکن نفری برضا و رغبت و خواهش خود شان باین معاش موجوده چنانچه اسبق برین مذکور شد

گاهی داخل فوجی نخواهد شد. اگر شما و عموم ملت این امر را واقعاً منظور نمائید و تنخواه عسکری 

ً تا )را تقر ( روپیه مقرر دارید و هم متعهد میشوید که اشخاص خوش برضا را در نظام داخل ۲۵یبا

همانا که  ،میکنید و نمیگذارید که در تعداد معینه و نفری مطلوبه وزارت حربیه نقصانی عائد شود

 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 

خود فوراً داخل سلک عسکری شوند. در ضمن قبول نمودن این نظریه حکومت تان حاضر است 

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  نهجیرچ و این افزودی تنخواه عسکری خوش برضا از شما ملت بهرجیب خ

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

 .میباشید

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

عرائض و استدعا های ما را در باره قبولیت عوض و تقلیل بدل عسکری شرف قبول دادند و ما را 

بیشتر از پیشتر برای این خدمت سراپا مفخرت مستعد و آماده نمودید و تمام شکایات ما را درین مورد 

یم. اکنون که ذات فع ساختید، قبول داررتاه ما مگمرتفع و تمام ممنوعات و مخدورات را از پیش

نه شانرا برای ما در اصول اشهریاری بنابر استدعای برخی از اعضای لویه جرگه این مفکوره قیمتدار

مشروط باینکه بعد از اخذ تعلیم و تکمیل میعاد  ،اتخاذ عسکری بصورت خوش برضا ارشاد نمودید

لت همه تن حاضریم ما م ،خدمت مرد اول سبکدوش و عوض آن دیگری برغبت خود داخل عسکر شود

که در تشویق و ترغیب افراد عمومی نسبت بداخل شدن شان بخدمت عسکری تبلیغات نمائیم و 

نمیگذاریم که در تعداد قطعات مطلوبه وزارت حربیه نقصانی وارد آید و همچنین این مبلغی گزافی را 

ً حاضریم اعانه بدهیم و صو رت پرداختن این که حکومت برای عسکر خوش برضا میپردازد، تماما

 :اعانه را باشکال مختلفه بخاطر داریم

 .یمئبر مالیات خود بیفزا ـ ۱
 بر مال مواشی  ـ۲
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 در رسوم گمرکی ـ ۳
 .بر خانه وار چیزی را مقرر کنیم ـ۴
 .هر فرد افغانی پولی بدهد ـ۵

نه مملکت افغانی درین میان هر کدام آنرا که ذات شاهانه منظور فرمایند ما که نمایندگان حقیقی تمام سک

 .از طرف عموم برای قبولیت آن حاضریم ،میباشیم

له را فعالً خواهش نداریم که فیصله کنیم بلکه این امریست که ئقبالً بشما گفتم که این مساعلیحضرت: 

ی عمومی أشما به مقامات خود رفته بهمراه عموم ملت درین موضوع گفت و شنید کنید. برامریکه ر

 .بالفعل همان مقررات نظامنامه نفوس درست است .منظور استهمان  ،قرار گرفت

بسیار خوب است. اولین کاریکه ما در اوطان و مساکن خود آنرا باتفاق عموم ملت تصفیه  لویه جرگه:

له خوش برضا بودن عسکری ئانشاء هللا العزیز همین اظهار مفکوره همایونی و مس ،و انجام بدهیم

 {های شادمانیتکبیر! تهلیل کف زدن}است. 

را یاد آوری میکنیم تا زیاده بر  ءله انظباط و امنیت مکررا  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 

ه ها تحت بازپرس آورده سخت گیری کار بگیرید. حتی بکوشید بدالئل و امارت نیز این فساد پیش
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
و سادات به نزد خدا و رسول و پادشاه  شما علماء و فضالء ،مال سلطنتیاز حکومت و زیاده تر از ع  

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  شود، بکوشید گمان میکنم که احدی بارتکاب این داده میو 
 .افعال شنیعه اقدام نخواهد کرد

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

پس ابدا  یکنفر بدور و  ،اطالعات میدادیم ،های این اعمال که از طرف رب ذوالجالل مقرر استپرسی
پیش این افعال سراپا وبال نمیگشت. در آتیه متعهد میشویم که حتی االمکان در وعظ و نصائح و 
ا تقویت معنویات و روحانیات ملت کوشش نموده دقیقه از دقائق امر بالمعروف و نهی عن المنکر ر

 .فرو گذار نشویم

خدا را بار بار شکر گذارم که تمام مباحث و مسائل ما حسب المطلوب بیک طریق  اعلیحضرت:
 و مرغوب بکمال اتحاد و اتفاق و وفاق خاتمه یافت، پس می شاید که بگویم، کارم بکام است الحمد هلل

 عیشم ) که در خدمت شما ملت است( مدام است الحمد هلل. 

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

ذیال  می پردازیم.  مؤجزن میان بتذکر چند دعائیه و مدحیه بطور آاقوالی را ایراد مینمودند که ما از
 {ب.د
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ما ملت افغان شکریه احسانات و نوازشات اعلیحضرت معظم غازی خود را بهیچ زبان  لویه جرگه:
ادا و بجا آورده نمیتوانیم. خدماتی را که ذات خسروانه از ابتداء جلوس شاهانه شان برای ترقی 

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

اسالمیه اینچنین رعیت نوازی را شعار خود ساخته باشند که کبار و صغار ملت دولت خود را  ۀماضی
همواره به آسوده خالی  ی بگیرند. چونکه اعلیحضرت غازیأبمحفل مشوره شامل و ازوشان فکر و ر
ن از وفور مراحمات و نوازشات شاهانه عموم ما ملت آبنابر ،و رفاهیت رعایای دولت راغب بوده

پس بر خود ها دعای صحت ذات  ،اسالمیه را بمحفل مشوره و مجلس لویه جرگه کامیاب فرمودند
شمرده ایم که شب و وجود فیض آمود اعلیحضرت واال و ترقی دین و دولت اسالم را الزم و واجب 

 .ن مواظبت نمائیمآروز بر

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

بلکه از پدر مهربان تر و نکوتر میباشید و خیاالت شما  ف و مهربانؤرعایای خویش بوده و از همه ر
ی شما عین مدعا و رفاه عمومی رعایا میباشد. هزار جانهای أرا ما از اول تا آخر خوب دیدیم که ر

 !مایان بفدایت باد

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

افغانستان و حامی دین و ملت و وطن مقدس مان گردانیده وجود مبارک شما را که از بدو جلوس خود 
تا عصر حاضره یوما  فیوما  ترقیات فوق العاده از اثرات و کوششهای خیر خواهانه و زحمت های آن 

ریار یگانه دیده و مشاهده گردیده است و برعموم ملت افغانستان بلکه بر تمام ممالک خارجیه نیز شه
آشکار شده است که منبع ترقی و تعالی وطن مقدس ما و ملت و دولت افغانستان وجود مبارک شما 

لک رائی را از زحمت های اعلیحضرت پدر غمخوار خود ها ماابوده و میباشد. اینهمه ترقیات و د

 .گردیده ایم

خدایرا چه توان گفت شکر این نعمت که از تصور و فکر و خیال بیرون است و اضافه بر مرحمت 
های شاهانه محفل لویه جرگه را انعقاد فرموده و برادران هموطنان مانرا از دیگر والیات طلب نموده 

نوازش و پرورش را  و دعا گویان را بشمولیت محفل موصوف سر افراز گردانیده اند. شکریه این
با دوستان  ،بهیچ زبان بیان نتوانسته همینقدر میگوئیم که تا جان در تن و رمق در بدن داریم

اعلیحضرت دوست و با دشمنان آن دشمن بوده از سر و جان و مال و اوالد های خود ها در راه 
نداریم و بحضور رضای حضرت باری تعالی و ترقی و تعالی اسالم بخورسندی پادشاه خود مضائقه 

مبارک اعلیحضرت و برادران هموطن خود عرض عاجزانه خود را تقدیم میداریم که از برای تعدیل 
یکی دین و دیگری سلطنت، که این دو قوه باید همواره  :هر ملت محتاج بدو قوه معدله میباشد ،اخالق

قدرت قهریه دین است و جبریه و  ۀتعدیل اخالق و صفات ملت را نماید. سلطنت در واقع حقیقت قو
 دین همان قانون معدل هر ملت است. 

اما ملل  ،بنا ء علی هذا تمام ملل عالم محتاج بقانون عدلند که یک جمعیت و یک مجلس قرار بدهند
متمدنه همان قانون عدل را حاال بقوت شورا و غلبه آراء در میان خود تاسیس مینمایند و در وطن و 
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پدر معنوی ما ترقی و تعالی ملت و دولت را به اجرای احکام شریعت دولت مقدس مان اعلیحضرت 
گذاشته و میگذارند از صمیم قلب از درگاه کبریائی  ءدیده به تصویب وکالی ملت در معرض اجرا

لت مینمایم که عهد سلطنت اعلیحضرت مقرون بهر گونه سعادت و شرافت باد و ذات معلی ئمس
 .افیت بترقی مملکت موفق و نائل آیادصفات شهری یاری در کمال صحت و ع

 ]شاعر در وصف اعلیحضرت سرودۀ خود را چنین قرائت کرد[ :مخفی سرحدی

 خادم د شریعت
 ساتونکی د ملت
 خاوند د لوی عزت

 څمونږ ]زمونږ[ اعلیحضرت
 یو سوری د مولی په سر د ټول افغانستان

 امیر امان هللا خان
 

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

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

 
 ستا فکر ستا خیال

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

 څختن دې لري تل خوشحاله تا په هر زمان
 امیر امان هللا خان

 
 ته یې څموژ ]زمونږ[ مین

 بدن مونږته یې ز
 د تن ته سا زمونږ

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

 امیر امان هللا خان
 

 ته یې د ملک رڼا
 ته یې د دین پناه

 تکیه گاه زمونږ
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 مونږ[ فخر کړه و په تا] موژ
 کړه په ټول جهان څرګند د نوم د قام زمونږه

 امیر امان هللا خان
 

 نه وه واک زمونږ
 ر گران وه داسی ژواکډې

 په فضل د رب پاک
 آزاد د قوم زمونږه کړه له چغ د دشمنان

 امیر امان هللا خان
 

 څموژ نه وه دستور
 په کار وه دا ضرور
 تیار که تا حضور
 موژ ټولو ته منظور

 ساتونکی دستور د دین زمونږه له نقصان
 امیر امان هللا خان

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

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

 امیر امان هللا خان
 

 څموژ نه وه جرګه
 تا جوړه راله کړه
 پرې کیږي څموشه
 پادشاه تا سره

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

 
 پادشاه زمونږه سر

 ستا په درئ حاضر د
 زړه او څیګر زمونږ

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

 امیر امان هللا خان
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معززو وروڼو! هر کله چه د یونان فلسفې د خلفای نبی عباسیه په زمانه کښې د پادشاه گلجان: 

او د دمشق سر په فلک مسلمانانو په اخالقو او په عقیدو باندی یو تباه کونکی اثر پیدا کړه او د بغداد 
دا نعمت له دغه مزکونه د آخري  پادشاهی قصرونو کښې د خالفت نبوي د ساتلو قابلیت پاتې نشو،

عربي خلیفه معتصم باهلل سره له دنیا نه تللو نو خاورو د افغانستان په ډېر همت او مردانګی سره په 
ن غوري همت چه کوم خدمتی خپل آغوش کښې راټینګ کړه. د محمود غزنوي عزم او د شهاب الدی

د ئ. بې شکه چه تمام مشرق او مغرب د هغی قائل د ،په دې مځکه د افغانستان کښې ادا کړه
هندوستان ترکستان اکثر قطعات د ایران د دوی خاندان د کشش او جهاد په خدمتونو سره د اسالم د 

ه راغلی ده. د دشمنانو د دین زور برکته او د فیضونو نه ډک شو. نن په عالم اسالم باندی بیا هغه زمان
دمره ډېر شوی ده چه هر یو قوم د مسلمانانو د هغوی د دام د تزویرونو نه ځان نشي خالصولی د 
اسالم خدمت به څه وکه. خاندان د عثمان خان چه له یوې زمانی نه د خالفت اسالمیه او د خدمت 

مره پریشانه او بد حاله دي، چه دغه نن ورځ د کفارو د السه دو ،شرعیه محافظین او خادمین وه
حفاظت نشي ادا کولی. د یونانی فلسفی نه زیات نن ورځې د یورپ فلسفی جدیدی د اهل اسالم په 
عقائدو او په اخالقو باندی بربادی راپریستلی ده. زمونږ ساده لوحی خلک په څای ]ځای[ د دې چه د 

خاوندان د کماالتو او د هنرنو شي د هغه تقلید یورپ د خلکو سره سیالی او ننګ وکه او د هغو پشان 
بلکه پردی د اخالقو او په خالف شرع خیاالتو او  ،شرع کې او تقلید هم بیا په فننو او کمالونو کښی نه

عقائدو کښې نعوذ باهلل منها قدرت د هللا تعالی او مطابقت د واقعاتو د زمانی ته ګوري، چه نن هم 
او د خدمت د شریعت اسالمی  ت د اسالم کښې شرف او عزت او حفاظتپداسی نازک وقت او تباه حال

هم د زمونږ د خاورو د افغانستان له هللا تعالی ورکړه. نه خو مصطفی کمال صدر د جمهوریت د 
ترکیې په خاورو د اناطولی کې دا ګران بار له عزت د امانت قبول کړی شو، نه په خاورو د 

ړه کیخودی شو، نه په آبادو او لویو لویو شهرو کی د هندوستان عربستان کې جده شریف خدمت ته غا
د دې ځای پیدا شه، نه په مصر کې او نه په بل وطن کې دا دورند بار د حفاظت او د خدمت د 
شریعت چا پخپله ذمه واخیست. هغه زمونږ د غریب افغانستان زړه ور او ځیګرور پادشاه زمونږ مین 

ئ. لیحضرت شهریار غازی امیر المومنین ټولواک امیر امان هللا خان داو محبوب القلوب دین پناه اع
مونږ پښتانه اوسیدونکي د افغانستان چه پدې خبره باندی هر څومره فخر وکړه و شائستګی هر څومره 
خوشحالی چه شکاره کړو پکار ده. خو فکر کول پکار دي چه زمونږ د دې ټول فخر او د خوشحال 

لقي، شرافت ذاتی نیک خوئی ده. خدای پاک دې د ده سبب اصلي محض د دې پاد شاه غازي خوش خ 
  .سوری پر مونږ باندې تل تر تله لري. آمین یا رب العلمین

زما معزز صاحبانو! زه حیران یم چه د دې غازي مهربان پادشاه خپله شکریه په خپله عاجزه ژبه 
او بدله د دې احسان دا ده چه مونږ ټول سره په کمو ]کومو[ الفاظو کښې ادا کړم. شکریه د دې نعمت 

ملت د دې خپل اولی االمر اطاعت او فرمان برداری په ځانونو او په مالونو سره اختیار کړو. خپل 
ځانونه او مالونه د ده په تابعداری کښې فدا کړو.هاله به دا د شریعت خدمت او د دین حفاظت پوره 

صلعم محفوظ پاتی شي او که چرې مونږ په دې الر کښې  پوره ادا شي، هاله به د امانت د رسول هللا
پوره پوره فداکاری شکار نکړو نو ګویا که مونږ د دې نعمت چه په برکت د دې خپل اعلیحضرت 
مونږ ته عطا شویده، شکریه ادا نکړی شو په داسی حالت کښې په خدای نه که مونږ مستحق د عذاب 

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

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

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

اعلیحضرتا! از مشائخ کرام لویه جرگه مثل مال صاحب چکنهور و استاد  رئیس صاحب شوری:
صاحب هده، میر صاحب گازرگاه، سید آقای خاکسار و باقی مشائخ و سادات و علمای لویه جرگه 
بحضور اعلیحضرت عرض میکنند: از باعث سوء تفهیم و بعضی از اغراض ذاتی و شیطانی 

سمت جنوبی چنان واقعاتی رونما شده که آنها وقوع آنرا آرزو نداشتند و  خارجی یا داخلی در
االمر رحیم القلب غازی خود شرمنده شوند. چنانچه تا این ی 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
انی دیگر چیز ندیده ایم که تا این زمان نخواستند که بآنها تلفاتی برسد. اکنونکه شفقت و بدون مهرب

لویه جرگه بانجام رسیده و ما بعزم رفتن مقامات خود ها میباشیم، بعرض میرسانیم نمیخواهیم که آن 
برادرهای گنهگار گول خورده ما اضافه برین گرفتار گمراهی و گناه باشند. اگر امر و اجازه 

حضرت غازی ما باشد، میرویم و بایشان پند و نصائح میکنیم چه رضاء اعلیحضرت بقتل و قمع اعلی
 اما آنها نرفته و در عرائض خویش که قلبا  بحضور اعلیحضرت تاجدار ما کرده اند، تائب شده اند.

} اعلیحضرت لفظ تائب را شنیده بیک نگاه استنکار و استعجاب بطرف رئیس صاحب نگریسته قطع 
م او را نموده فرمودند: من آنها را تائب گفته نمیتوانم برین کالم شما جدا  اعتراض دارم. شما قول کال

 ید در خاتمه عرض میکنم. ب.د{ هخود را بد

مین میخواهند ما میرویم و آنها را حاضر میکنیم. هر گاه او شان توبه ننمودند و أاما خوف میکنند و ت
تیم که آنها بکدام تحریک داخلی و خارجی بهمین کردار نادانی خود بر ما اعتماد نکردند و یا دانس

ما علماء و مشائخ بهر گونه اقدامات حتی به قتل و قمع ایشان با اقوام و عشائر و  ،محکم ایستاده اند
 . تبعه خود حاضر و آماده هستیم

 

ا درین مبحث یم اما چون شموخصوص 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 هتف قرنمیتوانم چرا! از یکطر
خود را ظالم قرار داده ایم،  یم گویا کهوئالهی را نموده بجنگ و مقابله میبرایند. اگر ما آنها را تائب بگ

 استغفر هللا من ذالک! 

هائیکه آنها به حکومت شما کرده اند با احسانات و اشفاق و  یخواهم یکقدری اوال  از کارستانیم
 بیان کنم.  ،الی اآلن او شان را تسلی داده ام ءمراحمیکه بآنها نموده ام و از ابتدا

یه برایم رسید که در معامالت حکومت جنوبی باین سمت هفت یا هشت ماه پیشتر ازین چند احوال خف
بعضی سخن ها گفته میشود. بنابرین برای حاکم آنجا نوشتم که کیفیت چیست؟ در جواب از طرف 
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مطمئن باشید.  ،حاکم مرقوم شد که این اطالع غلط بشما رسیده است، درینجا کامال  خیرت است
یافته بود. از اصل حقیقت این شورش احدی اطالع له در همان زمان طرح ئاین مس سحاالنکه اسا

ی آنها اقوام شان به نزد حاکم عرض ئندارد 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 

لهذا طرفداری هیچکس را درین مورد قبول کاری نکرده و نمیتواند که از محرمین چشم پوشی کند. 
 :نمیکند، زیرا که گفته اند

 ترحم بر پلنگ تیز دندان

 ستم گاری بود بر گوسفندان

بصورت حالیه مخالفت شانرا جلوه داده اند. از  ،چون طرفداری و عریضه پردازی آنها سودمند نشد
وز بعد یک مکتوبی از سمت اساس این معامله هیچکس حتی مامورین شما هم خبر ندارند. چند ر

ن نوشته بود که درین اطراف افواه شدید است که اساس قانون و نظامهای آجنوبی بمن رسیده در
له را ئحکومت نعوذ باهلل خالف شریعت است. باز برای حکومت آنجا خبر دادم و تفصیالت این مس

که  (۱)ده شد و حاکم خبر داد خواستار شدم در اثر آن یکروز جمعه از آنجا به تیلیفون برایم زنگ ز
در جواب مکتوب نمبر فالنی شما که درینجا رسید، عرض میکنم که خیرت است. بعد از چند روز 

ن نوشته بود که ما در آیک مکتوب دیگری به پوسته از طرف بعضی اشخاص برایم رسید در
دم و بدل خود تشکر معامالت دولتی با حکومت چیزی گفتگو داریم. من از خواندن آن بسیار خوش ش

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

اگر چه مردم صحرا نشین اطراف  ی تانأممکن 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،  ،من نمیگویم که تنها در شهر اشخاص روشن فکر است و در اطراف نیست
ار عالی شما یک ممکن است که از افک .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

رکز خرچی و تسهیالت سفریه شما از طرف دولت تهیه میشود تا شما بکمال خاطر جمعی حاضر م
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  ،نمیبود ما را شاید حکومت به بهانه میخواهد و میک شد. اگر غداری و خیانت در دل شان

چرا میترسیدند. در سلطنت یک پادشاه و عهد حکومتش اگر بفرمانش  ،من بدست شان موجود بود
ن زمان الی آدیگر بچه چیز اعتماد خواهد بود؟ بالفرض و التقدیر اگر مطلب حکومت از ،اعتماد نباشد

ا و اینجا فرقی نداشت. خلص در آنج ،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

درجه بوخامت رسانیدند که اصالح آن بحکومت مقامی آنجا صعب معلوم شد. لهذا برای تفهیم و 
. آن هئیت نیز نتوانستند که اصالح این معامله یک جمعیت اصالحیه و یک قوه عسکریه فرستادیم

اصالح فوری مینمودند. در عقب آن بعضی از علماء و آخند زاده صاحب موسهی را با یک فرمان 
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مان خویش فرستادم. از خواندن آن فرمان در بین رعایا یک جوش و أشفقت بنیان و نصیحت تو
اعالن رقت آور دیگریرا  خروش فوق العاده تولید شد. دفعه دوم شاید شما هم خوانده باشید که یک

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 ،اگر خائن باشید

 .ت را نسبت بخود بفهمندنادانند و نمیتوانند که این شفقت و مرحمت و نوازش حکوم

 دشمن دانا بلندت میکند

 بر زمینت میزند نادان دوست

هر چند بآنها مدارت و مواسات و مفاهمه بعمل آمد و نظریات مراحم آمیزانه حکومت بدانها دانانده شد 
 فائده نه بخشید بلکه غلیان جهالت بنیان شان بدبختانه زیاده تر شد.

ا بمرکز خواستم و نیامدند، خود تان فکر کنید و منصف شوید که درصورتیکه من معززانه او شانر
قصور از کیست؟ آیا خود من دنبال هر کدام بروم یا شما راست که بنزد من بیائید. اگر شما نفری لویه 

من دنبال هر کدام تان در هر ده و هر شهر آمده میتوانستم؟ نی! معلوم است  ،ینجا نمی آمدیداجرگه 
 که بجای رسیده بتواند.  یکنفر نمیتواند

حضرت صاحب شور  ،در عقب آن باز برای رفع سوء تفهیم و مزید داناندن آن جهال را از حقائق
بازار و وزیر صاحب عدلیه و عبدالحمید خان معین داخلیه و سردار محمد عثمانخان و چند نفر 

ده آنها را براه هدایت و دیگری بدانجا فرستاده شدند تا آنها رفته با آن جهال بحث و مذاکره کر
 ،صالحیت بیاورد. من ازین هئیت تشکر میکنم که آنها رفته این معامله را بجای اینکه انجام میدادند

دیگر اشکاالتی را در پیشگاه حکومت عائد نمودند که حکومت متبوعه تان ابدا  برای قبولیت و تحمل 
نه هست و نخواهد شد. بعون هللا تعالی بلکه و برداشتن آن اوضاع خجالت آور حاضر و آماده نبوده و 

از معاونت خداوندی و برکت روحانیت حضرت رسالت پناهی و قوه سر نیزه این افواج ظفر امواج 
افغانی مغز جهالت را از کله های پر از نخوت آنها اگر نصائح و اندرز های خود نا کامیاب ماندیم، 

ت گاهی اینچنین ذلت را قبول نمیکند و موکک حخواهیم کشید. شرافت یک سلطنت عزت و وقار ی
ر تعلیم و هدایت اغیارمطالبات شخصی خود را بنام شریعت و بنکرده 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 
که خداوند پاک الیزال و برکات انفاس پیغمبر ستوده خصال ما  عقیده دارم ،نادانی خود تا آخر ماندند

سر شمشیر و نوک برچه های عساکر ظفر مآثرمان آن خائنان اجانب پرست را  برباد  و تباه  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  ،تندبنظر قدر و قیمت ننگریس
 د بود. خسر الدنیا و االخره ذالک هو الخسران المبیننشرمسار خواه

و باید که در دنیا و آخرت بهمین مصیبت گرفتار باشند زیرا این جهال نا عاقبت اندیش سد راه ترقیات 
عسکریرا که من هر هر فرد آنرا به مقابله و تعرض و ملت و مملکت اسالمیه خود گردیده اند و آن 

این ظالم بدبخت او را بیشتر تر از  ،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 

اند، کرده ام و هللا بخاندان پدر خود بقوم محمد زائی نکرده ام. جنوبی که فی الحال بمقابل من برخاسته 
در بدل آن بسیار روپیه ها میبردند. حتی  ،برای یک اتن ملی اگر کدام هئیت آنها در کابل می آمدند
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اکثریه منوره های عسکری از افراد این قوم بدبخت ترتیب و بدشمن نشان داده میشد. بآلخره نسبت 
تان برای حفاظت خودم اینقوم را اختصاص داده نگهبان سر من اینها بودند. بعموم ملت افغانس

درجائیکه از دور یکنفر را از سمت جنوبی میدیدم، آواز میدادم:عزیزه! چیرې ئې؟ رازه! هر کله 
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  ،جهاد خدمت کرده بودنداشخاصی را که در 
من میزنند،  یوقتیکه بمقابل اینهمه احسانهای من این قوم بد بخت جاهل محسن ک ش بر رو .(۳) کردم

 لعنت بر ایشان باد! 

 {}غلغله عموم جرگه آمین بهزار بار بر آنها لعنت

جگر خورد و زحمت کشید تا چیزی کارطوس و چند دانه درین پنجسال حکومت تان چقدر خون 
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 شآا اول بسینه های آرزو داشتیم که این کارطوس ه

کنند، بخورد و این برچه های براق بشکم های بد خواهان مملکت مان فرو برود. بدا بحال سمت 
  (۴)راه براه برای قتل سمت جنوبی میرود.  ،جنوبی که امروز اولین اسلحه که از آنطرف می آید

ه هائیکه فرو میرود، بسینه های مردم منگل. عسکر دلیرم کی را برچه های عسکر شجاع ام بسین
میکشد؟ جهال سمت جنوبی را. خوب است تا چندی نصیحت میکنم و درد دلم را برای این جهال 

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
امر است که عسکرم آن کافر نعمتان بی ایمانرا بکشند. در اعطای گوشمالی و سرزنش و مجازات این 

براه  خیر رفته و تا چندی بعد ازین نیز انتظار هدایت وأطوائف 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

 ؟چوب را آب فرو می نبرد حکمت چیست

 شرمش آید ز فرو بردن پرورده خویش

حسرت است  خود شده اند. جای 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 

 .چوب را بمقابل استاد و مربی خود گرفته اند

 !!!این چه جهل است و اینچه نادانی

ه افسوس میکنم بر حال این اقوام جاهل و نادان که تمام خدمات مرا که برای رفاه و ترقی شان نمود
و آسودحالی شان مینمودم بزبان ظلم و  ترفیه ]رفاه[ام، خیانت نشان داده و عدالت مرا که برای 

از  ،زحمت معرفی نمودند. جان کنی و زحماتی را که من برای آسایش و خوبی شان در نظر داشتم
 !دسیسه اغیار ظلم و ستم میدانند، بلی
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 دوَ گر قلم در دست غداری ب  

 دوَ ب   ال جرم منصور بر داری

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  ،دشمن خود اگر چه قوی باشد هیچ گاهی از ،من بخدا و رسول خود دارم

 ،از خدای خود بهیچکس پناه نمیبرم و بغیر از ذات پاک الهی از هیچکس امداد و معاومت نمیخواهم
برای مفاد ذاتی خویش نمیکنم بلکه یگانه نقطه  ،زیرا این کار و زحمت و عرق ریزیهای را که مینمایم

و سرسبزی و آبادی  دی و ترقی و تعالی ملت عزیزم و بلندی عالم اسالمنظر و آرزو تمنای من بهبو
 مملکت محبوبم است و بس.

است و من محض جهت نائل وقتیکه آرزو و تمنای من ترقیات و بلندی مملکت و ملت و عالم اسالمی 
 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
باز اگر عزت، شرافت و آرامی و آبادی شما ملت در مد  . (۵)پروا نیست  ،مطلب مقدس پاک برود

عالم  چرا که همیشه آرزوی من عزت و ترقی شما وتوبه،  (۶)از سلطنت توبه ستین سنه  ،نظرم نباشد
 .اسالم است

فقط خوشنودی خدا و  ،نه سلطنت، نه عزت، نه آرامی خودم، چون مطلبم عیش و عشرت نیست
 . خدمت شما قوم و عالم اسالم است، عقیده دارم که هیچ دست باالی دست من نخواهد بود

دارند که  ها اطالع 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  .دادن و به کیفر رسانیدن این فرزندان نادان خود مانع شده ام و نگذاشته ام
یکه با ئخواهم نیکیها و احسانهاشان رسیده است آنهم بصورت پیشقدمی و انتقام خواهی نبوده، زیرا نمی

 ءدر صورتیکه عموم علماء و فضال ،ضائع شود. چنانچه اگر خرابی شانرا میخواستم ،اینقوم  کرده ام
و سائر ملت افغانستان آنها را باغی گفتند و بر علیه آنها از قندهار و ترکستان و قطغن و بدخشان و 

ریدند و اجازه گوشمالی و سر کوبی آنها را بکمال سمت مشرقی و سائر نقاط مملکت افغانی اهالی شو
عذر و معذرت از حکومت خواستار شدند و هر فرد ملت از هر گوشه مملکت به بسیار جوش و 

من جوش و خروش آنها را نمی نشاندم و بدانها  ،خروش برای قتل و بربادی آنها حاضر و آماده اند
دن این عضو ملتم را تصمیم ننموده ام و نمیخواهم که اجازه سر زنش شانرا نمیدادم. بلی! من قطع نمو

آنها را تباه کنم، ورنه بیک لحظه عسکر دلیر و غیور مردانه ام که نام خدمت اسالمیت و ملت و 
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
بنابرین توصیه و هدایتم تا حال عسکر ماسوای مدافعه بآنها هیچ معامله و مقابله ننموده است. اگر تا 
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  ورت با یکی از دول معظمه دنیا بالجزم شود ما در صورت ضرو
آنها بجنگیم از محاربه آنها هیچ یک خدشه را بدل راه نداده با آنها داخل محاربه شده چنانچه بار بار 
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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. 

بالفرض و التقدیر اگر این نفری سمت جنوبی واقعا  در بعضی نظامات دولتی گفت و شنید و یا تعدیل 
ه شده مانند شما در و تصویبی را در نظر داشتند، پس بایستی قرار اطالعی که مکررا  برای شان داد

حاضر میشدند و بحث و مذاکره میکردند و اال ریش حکومت بدست  ،لویه جرگه که انعقاد شدنی بود
بچه ها نیست که یکی بطرف خود کش کند و دیگری بطرف خود. یکی بگوید این طور کن و دیگری 

 بگوید اینطور و نه حکومت مجبور است که بخیال هر کس و ناکس رفتار کند. 

گر درین لویه جرگه از طرف کدام مال صاحب و یا کدام وکیل صاحب در یک مقصد حکومتی بر ا
خالف شرع شریف و مقاصد منیف من که در راه ترقیات ملت و مملکت و عالم اسالم آنرا مکنون 

تانرا قبول نمیکردم.  ۀضمیر خویش داشته ام، ناخن زده میشد و هللا هر قدر که میگفتید من آن نظری
ا که زمام مهام سلطنت را خداوند عالم بدست من داده و من خودم بنزد خداوند و رسول و عموم چر

و هر وکیل داده است. فقط همینقدر  ءنه اینکه اقتدار و اختیار حکومت را بدست هر مال ،ولمئدنیا مس
دینی و دنیوی گفته میتوانم که برای کدام فائده مادی و یا رفع بعضی اشکاالت عمومی از راه مقررات 

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  ،نظریه بکثرت آراء تصویب گردد

خوف و ترس هیچکس  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 مکررا  روانه کرده ایم، بشنوید تا 
 ،مول داشته امأفت و شفقت و دریادلی و عفو و مسامحه مرا که باین گروه باغیه مرعی و مأر ۀانداز

 بخوبی بدانید. 

د و آقای حافظ نور محمد خان بکمال طالقت و }درینجا کتاب خصوصی ثبت فرامین شاهی خواسته ش
له اآلن 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 
دعوت کرده بود، قرائت نموده تمام حضار لویه اصالح و اسالمیت و مطاوعت حکومت اسالمی 

فت و شفقت قرین بیک عالم آه و افغان و یک غلغله سر دچار شده باز أجرگه 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{ 

شامل مجلس از اول بوده اند و اآلن نیز اکثر شان وکالی سمت جنوبی درین جرگه بهمراه شما 
 حاضرند. بر خیزید ای وکالی سمت جنوبی! 

} تمام وکالی سمت جنوبی که باستثنای منگل و جدران و سلیمانخیل و بعضی اقوام دیگر از یک 
 گوشه آخرین مجلس خجالت زده بر خواستند. ب.د{ 

دید بلکه اشرار بدهنجار و اقوام جهالت شعار شخص شما را نمی گویم زیرا شما برای ما خدمت کر
 تانرا از طرف لویه جرگه و از طرف خود هزار هزار بار لعنت میگویم.
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 }غلغله لعنت باد بر اشرار سمت جنوبی! لعنت! لعنت! لعنت!{ 

ل را دوست داشتم. حتی لباس اینقوم را به فخر میپوشیدم که هافسوس که من بکدام اندازه این ملت جا
ا قوم شجاع و بهادرند درهرمیله و هرجای بهر طرف که آنها میرفتند، من در پهلوی شان مینشستم اینه

نورهای عسکری اینها را بدوست و دشمن نشان میدادم حتی پیسه، اکه دل شان خوش شود. در م
 ز ایشان دریغ نکردم. ادولت، عزت و هیچ چیز را 

شانرا نصیحت و اندرز میدهم تا باشد که بدین خطای باز هم تباهی شانرا آرزو ندارم و تا چندی او 
خود بدانند و ازین سهو و خطای خود کسب آگاهی کنند. باز هم اگر مسلمانان نشدند و براه صالحیت 

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 آنها بشنوم و یا قبول کنم،  ۀبار به ج 

 .میدانی و این قوم تا خاک شانرا بتوبره بکشند

ایکاش اگر اعلیحضرت  :تماما  بیک غلغله و صدا های بلند بر خواسته بعرض رسانیدند لویه جرگه:
ظر فرموده تصمیم از مزید نصیحت گوئی و شفقت گستری این اقوام نادان سمت جنوبی صرف ن

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 گساعقه نما جان شانرا از جسد بیرون و زمین را از خونهای شان الله 

 را باقی نگذاریم.

واختن زنگ سر میزی به لویه جرگه حکم سکوت }درینجا باز ذات جهانبانی به بسیار زحمت و ن
 {نموده فرمودند. ب.د

] برهان الدین خان کشککی حین دوام خطابه اعلیحضرت در مواردی با ایزاد چند پاورقی در ذیل صفحات مربوطه پرداخته که 
 ذیال  درج میگردند:[ ۶الی  ۱اینک این پاورقی ها  از شماره 

اکم اعلی سمت جنوبی است که بعقیده بنده یک شخص فضول بی تجربه خوابیده میباشد و درین این حاکم امرالدین خان ح  (۱} )
 .واقعه حسب مطلوب کاری ننموده است

 .عزیزم! کجائی! بیا! خوش آمدی(۲)
ه حکومت نسبت بدان اهل بغاوت کالم خود را بسیار شرح دادند که از آنجمل یدرینجا ذات ملوکانه در شمردن این احسانها (۳)

 .له پرداخته استئاین مرتب بتذکر همین چند مس
درین جا عموم لویه جرگه چنان تحت یک تاثیر عمیق از کلمات تاتیر آیات همایونی آمده بودند که تماما  بهر ذریعه ممکنه که  (۴)

 .باشد قلع و قمع آنها را نشان میدادند
باال شده گفتند خداوندا سایه هما پایه این تاجدار ترقی شعار را از از شنیدن این کلمه یک غلغله دعائیه از تمام نفری جرگه  (۵)

 .سر ما رعایای صادقانه شان کم و کوتاه نکند
یعنی تا شصت سال: ستین سنه برای تاکید گفته شده در عرب این محاوره موقعی استعمال میشود که متکلم از کدام کار تباعد ( ۶)

و یا ادامه و استمرار خود را به فعلی ذهن نشین نمودن بخواهد. ذات شاهانه بنابر اینکه ابدی را خاطر نشان مستمع کند  یو دور

لهذا اکثریه در مواقع الزمه این محاوره  ،بعضی از اساتذه شان از مردم عرب است و هم به لسان عربی اندک محاوره میفرمایند

{ازو شان شنیده میشود. برهان الدین کشککی  

 

ین نیست که اینها را قتل کنیم و یا هستی شانرا دفعتاً برباد بدهیم ورنه بتوکل مطلب من ا اعلیحضرت:

شانرا پاره پاره میکند و این چند روز محض از بی اهمیتی  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. فقطئاین مس
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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 یکاباینقوم ش

یک نماندم. وزارت حربیه هر قدر اصرار در سمت جنوبی بیک تعداد مکفی میبود، شش یک بلکه ده 

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 رتمام این قوم عسکرند. پس پابند بودن شان در صنف نظام چه حاجت دا

ان پیسه که بآنها میدهم برای آبادی معابر وانهار و پلها آنها خدمت عسکریرا بخوبی ایفا میکنند، تا آنزم

 آنرا بصرف میرسانم. 

پس چقدر بدبخت و کافر  ،و اعتمادیکه حکومت بر آنها مینمودند ]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

نی و بیخ کنی و پریشانی خویش معلوم است دیگر فائده را بخود عائد نخواهند کرد. چنانچه حال زبو

 گیر آمدند.  ]لگدی[ بدرجه رسیده اند که از گرسنگی برگ میخورند. بلی مشتی زدند و به لغت

نموده اند. در هر دفعه که بر عسکر ما غدارانه و جهالت کارانه حمله کرده اند و فقط سپاهیان ما مدافعه 

های خود را جمع میکردند بلکه  هبسیار نفر شانرا بروی خاک انداخته اند که آنها نتوانسته اند که مرد

 سپاهیان شجاع و غیور ما باز بمراسم تدفین پرداخته اند. 

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  .ای خود نمی رفتندبخانه

 .شان بدیگر هیچگونه تسکین شان نمیشود

آخر ای نادان! تو چرا اینطور میکنی که این جوش و خروش طرفین بجای اینکه بر دشمن صرف 

بل دشمن شرف و ناموس شود، در بین خود ما صرف میشود. چرا هر دو قوت را جمع کرده بمقا

 مملکت خود کاری نمیکنید. 

این را هم نا گفته باید نگذاریم که در همین سمت بعضی چنان اقوام هستند ګه نامهای اکثر از اوشان را 

میخواهم که بگویم تا دیگران ازین نام من دق ن " فی الحال بخاطر ندارم و از بعضی که بیاد من است

دین و اسالم و فدای دولت و ملت خود میکنند. لکن هزار لعنت باد بر  که سر خود را فدای " نشوند

خیانت خود نموده به بغاوت ]گلوله[ کسان 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 )

حتی نزدیک بود که از خود بروم. رئیس ارکان حربیه و دیگر نفری هر قدر که ، هیچ چیز نخوردم 

ربار چگونه یند چه طور نطق خواهید کرد و بمراسم دآگفتند یکقدری نان بخورید که فردا مامورین می 

پرداخته خواهد شد. گفتم در چهارپائی ببرندم. باز در گفتار خود اصرار کردند که سپاهی ها بگرسنگی 

عادت دارند، گفتم بلی! درینوقت بزحمت گرسنه هستند. من بآسایش از یکطرف سفیر روسی که جدید 

غن برای آنها بهمت آمده بود بحضورم نطق میکرد از طرف دیگر خودم ضعف میکردم. تا برنج و رو

 و شجاعت دیگر برادران عسکری شان رسید، باز من هم طعام خوردم. 
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این فرزندان جاهل افغانستان ]قلع کردن[ قطاع و انقالع نتا 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  ،نم که بآلخره نصائح شفقت کارانه و اندرز های پدرانه ام کارگر شده اگر خواست خدا باشدمیک

یگریرا مینویسم و دران ]امر محکم[ آهدایت خواهند گرائید. لهذا برای او شان یکفرمان هدایت قوامان 

اگر تا  قطعی را جهت تائب شدن و براه صالح و مطاوعت آمدن معین میکنم. ۀوعد برای شان یک

فنعم المطلوب و اال بعسکر غیور  و وزارت حربیه خود امر میدهم تا او  ،آنزمان براه راست آمدند

 .شانرا بکیفر کردار شان برسانند

 دشمن آتش پرست بادپیما را بگو

 خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد بجو

 

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 المکنویسی و یا شنیدن 

ادات از یکطرف و علماء از دیگر جانب نمیتوانست. وکالی هر مقام علیحده و مشائخ أن جداگانه و س

ً از حضور ملوکانه برای سر کوبی این طائفه  ً برپا خواسته استدعای شمولیت شانرا مخصوصا تماما

باغیه مینمودند. اعلیحضرت غازی هنوز بجواب یکی پرداخته نمیبود که دیگری تقدم جسته خود را 

این مسکین بخاطر دارد و درین فُرصت گفته بدین خدمت مستحق میشمرد و هکذا بالجمله چیزیرا که 

 {شده حسب ذیل است. ب.د

اعلیحضرتا! مردم قندهار عرض میکنند که سر کوبی سمت جنوبی حق ماست این  وکالی قندهار:

 .خدمت را لطفاً برای ما بگذارید

وشته فدایت شویم! این عهد نامه است که چهار ماه پیشتر در محکمه قطغن ن وکالی قطغن و بدخشان:

 .بخوانید ،شده اگر تکلیف نباشد

{ خلص مضمون اینست که سرو مال و اوالد :نقل عهد نامه را بدست گرفته این معروضه را میگفتند}

های خود را آرزومندیم که در راه دین اسالم و ترقیات افغانستان خصوصاً باین خدمت حاضره سمت 

 .جنوبی فدای همچه تو پادشاه مهربان بگردانیم

اعلیحضرتا! خدمت سمت جنوبی چندان اهمیت ندارد که جوانان عسکری، جوان همت  ی هزاره:وکال

 .بدانطرف بروند. این خدمت را برای ما اقوام از نظر افتاده هزاره بگذارید

ما حاضریم و خیلی آرزومندیم که  ،اعلیحضرتا! بهر گونه فداکاری که بفرمائید ملک خالوی مهمندی:

غیه را تنها بما واگذار شوید که ما چگونه این اخوان شیطان رجیم را براه اصالح و سر کوبی این فئه با

 .دین می آوریم

این سر شوری شوره پشتان سمت جنوبی چندان اهمیتی ندارد که برای انفصال  وکالی سمت مشرقی:

مار از نهاد أن کدام قوه عسکریه اعزام شود. ما فدائیان پادشاه غازی عالیشان حاضریم که بیک حمله د

این طائفه بدهنجار بکشیم. آیا بخاطر ندارند که در زمان اعلیحضرت شهریار شهید چگونه بیکسرعت 

 خارقه نما این جهال را براه آوردیم. 
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الی هرات و وکالی ترکستان و وکالی فراهی و کهمچنین اظهار جذبات و گرمجوشی های مزید از و}

ناف افغانیه و سائر شرکاء لویه جرگه بعمل آمده بلکه اکثریه الی دیگر اطراف و اککوکالی میمنه و و

]طلب افتان و خیزان در یک عالم جوش و خروش خود ها را بنزدیک تخت همایونی رسانیده استرجای

داوطلبی  ۀمحاربه نمودن خود ها را با بغاوت سمت جنوبی مینمودند. خلص اینکه منظر رجاء و امید[

باالخره اعلیحضرت معظم و رئیس صاحب عمومی شورای دولت  ،ام ورزیدهتقریباً تا به نیم ساعت دو

به بسیار اشکال و اشارات سر و دست و چشم و بنوازیدن زنگ سر میزی این غلغله و احساسات 

گرمجوشانه لویه جرگه را فرو نشانده در جواب این عرائض و داوطلبیهای شان نطق مفصلی را ایراد 

 است: ب.د.{یل اجمال آن حسب ذ داشتند که

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  ،ما در مبحث داخل شدیدچون ش ،نمودن این مطالب را درین مجلس عالی خودم مفید نمی پنداشتم

قدری ازان نیکیهای خود که باین طائفه ناسپاس چه در حال و چه در گذشته کرده ام، بیان کردم تا 

بخوبی همه شما بدانید که حکومت شما با آنها سراسر گذشت و مرحمت کرده است و تا یک زمانی از 

 ،هم ازین کردار بد خود دست نبرداشتندفت و شفقت خود نخواهد گذشت. اگر با وجود آنأهمین 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 

موم اظهار من از ع ،حد زیاده تشکر میکنم و اظهار ممنونیت مزید مینمایم. خداوند از شما راضی باشد

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

ها و دیگر اسرار دولت را نمایم و نمیخواهم که هیچیک راز خود را از شما پنهان کنم. چنانچه عهد نام

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. 

میکنم قت تائب شدن آنها برای شان روانه واین فرمانرا که قبالً گفتیم عالوه بر فرامین سابقه با تعین 

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 

 ا. ز سمت شمالی و این از ترکستان و این از قطغن و علی هذاسمت مشرقی و این 

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 

ا مثل اوالد خود چون عسکرم مرا دوست دارد و منهم عسکرخود ر عموم محاربات نشان خواهند داد.

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

ته گفتند، ما حاضریم که بشرط امر و اجازه همایونی این و وضعیت عسکرانه بر پا خواس]؟[ هزبرانه 

کافر نعمتان سمت جنوبی را بکیفر کردار شان برسانیم و یکنفر ازوشانرا اگر براه اصالحیت و 

دیرشه د  عمر"اسالمیت و مطاوعت اعلیحضرت نشتافتند، زنده نگذاریم. بعد دیگر منصبداران دعای 

 .ن قول اردو بیانیه ذیل را ایراد کردندناارا گفته نشستند و قوماند " پادشاه
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حاضرین با تمکین! چند سخن بزبان کلُفت عسکری عرض میکنم. از  عبدالوکیل خان فرقه مشر:

کلمات جواهر آیات اعلیحضرت تاجدار غازی ما که درین عرصه بیست روز گوهر نثاری کردند. 

ا یک درجه دانسته شده باشید، حاجت تکرار خیاالت اتفاق کارانه و نیات خیر خواهانه شاهانه شانرا ت

نیست. در ابتداء جلوس میمنت مانوس ملوکانه شان که هنوز نظم و نسق داخله افغانستان بخوبی نشده 

دفعتهً با انگلیسها که ما را غالم خود میپنداشتند و بزیر حمایه خود میدانستند و یا هیچ دولت ما را  ،بود

نظرغور بحال برادر های  اشتند، اعالن حرب دادند. اگر بیکرسال و مرسول کردن نمیگذابه 

اختیار اموال و اطوار و  ،هندوستانی خود ببینید که با هیچیک برادر دینی خود حرف زده نمیتوانند

ید هتمثال شش سال پیشتر تانرا بدست تان خوا ۀینئآ ،کردار حتی از حقوق مشروعه خود را ندارند

این پادشاه عدالت کردار بود که از زیر اسارت انگریز خالص شدیم و  یافت. از برکت شمشیر آبدار

امروز خوش بختانه در محیط مستقل مملکت بزیر سایه هما پایه این شهر یار دیندار خود امرار حیات 

 مینمائیم. 

بسیار جای افسوس است، کارطوس ها، تفنگها، توپهای را که اعلیحضرت غازی ما برای مقابله اعدای 

امروز برای بربادی و خانه خرابی آن هموطنان بی عقالن ما که  ،ما آماده و تجهیز کرده انددین 

بسمت  ،بتحریک بعضی از مردمان صاحب غرض بر روی این پادشاه دیانت اکناه ما بر خواسته اند

ان جنوبی میرود. بفحوای )انما المومنون اخوة فاصلحو بین اخویکم( اگر شما اهالی لویه جرگه در می

این فرزندان نادان و حکومت متبوعه تان خواهان صلح باشید و خواسته باشید در بین رفع غلط فهمی 

درین مسله چیزی عرض کرده نمیتوانم. البته اگر خواستار محاربه و مقاتله با باغیان سمت  ،شود

یکه لباس مستعار له را نه تنها شخصم بلکه عموم اردوی مظفر افغانی تا زمانئپس این مس ،جنوبی باشید

برای خود ننگ و عار میدانند که آنها نشسته باشند و شما ملت محبوب بآنها  ،حیات دربدن شان باشد

زیرا که خونریزی و جنگ کردن کار ما عسکر است و به سردادن و جان نثار کردن و  ،محاربه کنید

 .ون ریختاندن است و بسخون فشانی کردن ما عسکر حاضر و آماده بوده خدمت ما همین سردادن و خ

ید زیرا که ئلویه جرگه را مخاطبه کنان فرمودند، مهربانی کرده دیگر درینباب چیزی نگو اعلیحضرت:

شان بروید یا خون وبه پیش همت شما اقوام غیور افغانستان منگل چیست. خداوند نکند که شما بمقابله ا

بارها توپهای هژده پن  و وس ما بیایندعسکرم درین راه بریزد. دشمنان دیرینه شرف و عزت و نام

دشمن را که هتک عزت خاک پاک وطن عزیز تانرا نموده است، شما ملت غیرتمندم بچوب ها و سوته 

ها و ناخنهای خود شکستانده اید و مدعی را مانند روبا گریختانده اید و همیشه امتحان اسالمیت و 

 .بخواهند یک تجربه خواهیم کرد را داده اید. باز اگر آنها افغانیت وطن خود ها 

باستماع و قبولیت آن حاضر بوده مکرراً عرض داریم  ،بهر قسمیکه ذات پادشاهی فرمایند لویه جرگه:

 .که ما بریزانیدن خون خود بهمه گونه فرمائشات شما حاضریم. غلغله هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر الخ

مبحث بیشتر ازین صرف اوقات نکنید از احساسات شما  باز از شما التجا میکنم که درین 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  هغلیان تان که درین موضوع نشان میدهید. فقط همین نعر

  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
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حضار محترم سکوت کنید و سراپا گوش شده بشنوید که عریضه وداعیه  رئیس صاحب شورای دولت:

 .تانرا بحضور شاهانه قرائت میکنم

ً  لویه جرگه: عمومیه عموم شان بر پا خواسته بکمال  ۀت این معروضئ سکوت ورزیده بمناسبت قراتماما

 .ادب و خاموشی گوش گذاشته، ایستاده شدند

 

 نقل عریضه لویه جرگه بحضور شاهانه بروز وداع

 

 ة!ه و سلطنلکُ بحضور اعلیحضرت شهریار غازی شریعت پرور خلد هللا مُ 

ماء و مشائخ و سادات و روسا و وکالء تمام حصص مملکت عل ،عرض ما داعیان دین و خادمان دولت

دولت علیه اسالمیه افغانستان صانها هللا تعالی عن حوادث الزمان بکمال افتخار و امتنان  ۀمحروس

 اینکه:ـ 

اعلیحضرت شریعت پرورا )من لم یشکرالناس لم یشکرهللا( ما ملت افغانستان شکریه این مراحم ذات 

بهیچ زبان ادا کرده نمیتوانیم که محض برای غمخواری دین و تقویه شریعت غراء کثیرالبرکات شما را 

که در  حضرت خاتم النبیین و اصالح و ابخاح امور و آرامی ما ملت افغانستان اینچنین یک جمعیتی

عالم اسالم نظیر آن در تواریخ کمتر دیده شده است، بروی کار آورده در مرکز دولت بحضور مبارک 

ویش جمع فرموده طلب استشاره فرمودند )هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرام اکفر( ـ فی شاهانه خ

الحقیقت میتوانیم عرض نمائیم که این نتیجه سعادات و اقبال ما ملت افغانستان است که ایزد متعال در 

ً پریشانند ملت ما  ،همچو 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

وقتیکه ما ملت افغانستان بحضور مبارک اعلیحضرت پادشاه غازی مشرف شدیم، بچشم خود دیدیم و 

حسناتی را که ذات اعلیحضرت غازی معظم امی مُ بگوش خود شنیدیم و در قلب خود حس کردیم، تم

 ،مان برای تقویه دین و فالح و سعادت ما ملت افغانستان سنجیده اند و در خاطر مبارک خویش دارند

ن است که عقل ما و فکر ما با آن اصابت نماید و یا ما بتوانیم به آن سعادات و اقبال و مدارج آفوق از

 هعه مافیه بقرار هدایات و تجویزات اعلیحضرت غازی همان است کترقی و تعالی رسیدگی نمائیم. م

لویه جرگه برای تصویبات نظامات و احکامات شرعیه از بین خود ها علمای کرام را بصدارة جنابات 

فضلیت پناهان مال صاحب چکنور و استاد صاحب هده و حضرات شمس المشائخ و نور المشائخ 

ه بصفات حمیده موصوف و در حقائق و دقائق علوم دینیه و صاحبان و اخند زاده صاحب موسهی ک

ن و برای امور ملکیه وکالی بجمعیت علمای منتخبه لویه جرگه تعی ،شرعیه معلومات کافی داشتند

ما با باقی وکالء و روساء لویه جرگه مقرر گردید که در امور شرعیه صنف علماء و در امور  ۀمنتخب

علماء  ،شرعیه دینیه باشد ایق و تدقیق نموده آنچه مسائل مفتی بهو روساء تحق ءملکیه صنف و کال

ً بعرض  اعظام و آنچه خیر و بهبود مهمات ملکیه باشد وکالء و روساء کرام هویدا ساخته تصویبا

حضور مبارک اعلیحضرت غازی برسانند. چنانچه به اوراق جداگانه تصویبات هر یک ازین دو شعبه 

دید. در نتیجه حسن این اقدامات بزرگ و خدمات سترگ که ذات مهمه تقدیم حضور مبارک گر
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لویه جرگه چهار مقصد عالی آتی را بحضور مبارک تقدیم  ،اعلیحضرت غازی معظم مان فرمودند

 .میکند و امید قبولی آنرا بدرگاه خداوندی اعلیحضرت شهریار غازی دارد

الهی بعزت بزرگی خود و حرمت روح  دعاست از طرف ما داعیان دین و دولت اسالمی که ۀتحف ـ :۱

پرفتوح حضرت خاتم النبیین صلعم، سلطنت اسالمیه غیوره افغانستان را بزیر لوای شریعت غرای 

رد محمدیه و امر اولی االمر معظم مان المجاهد فی سبیل هللا الغازی امان هللا خان از جمیع دست بُ 

مامون داشته همه وقت مشفق و متحدمان  حوادث اجانب و اغتشاشات و اضطرابات داخلی مٔصون و

 .بدارد. آمین یا رب العلمین

است موسوم به  عهد ه لویه جرگه یک نشان ذیشان توثیقبیادگار انعقاد این مجلس اسالمیه عالی :ـ ۲

را برای حسن خدمت در راه شریعت و مملکت که اولی االمر غازی مان ابراز فرموده  "لویه جرگه"

تقدیم مینماید تا که ذات شاهانه هر زمان که نشان موصوف را شان  ۀشاهان ۀادقاز طرف ملت ص ،اند

یادگار خدمات مجاهدانه شاهانه  شان در راه دین و دولت و  ،بی کینه مبارک خویش نصب نمایند ۀبسین

مظهر اطاعت و صداقت و وفاداری و عهد ما نسبت ذات شاهانه بوده سبب شرف و افتخار ما باشد. 

 ً 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 

 .استعمال آن شرف اسالمیت و شجاعت افغانیت را ابراز نمایند

گاه برای شخصیکه زیر حکم پادشاه باشد مثل امیر عسکر چون لفظ امیر در شریعت و در عرف  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  ،داخلی و خارجی بوده یک دولت معظم و مستقل آزاد استافغانستان دارای استقالل 

تبدیل یافته عموم  ،منین )ټول واک( که پادشاه گفته شودؤافغانستان امید واریم که لفظ امیر بلفظ امیرالم

 ملت افغانستان بعوض الغازی امیر امان هللا، الغازی امیرالمومنین ټول واک امان هللا بگویند. شعر

 شمس فضل هم کو اکبها فانک

 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"سراج الملت و الدین و ضیاء الملت والدین ملقب بودند، 

 این لقب را از طرف لویه جرگه قبول فرمایند. شعر شوند و "سیف الملت والدین"لقب ممان 

 ی المجد و االحسان لالحسانذ                الحمد هلل العظیم الستات

 لحقیقتة من قوم االفغان               یا خادم الشرعة یا حامیا

 لیست بقانون سوی الفرقان            و اتت علینا رحمه من ربنا

 عنا وعن ثقلین لالمان      ئهفجزاک رب الخلق حسن جزا

نصب امام را باالی ملت اسالم واجب و الزم گردانیده است و مدین مقدس اسالم  اعلیحضرت شهریار!

اصوالً مقرر فرموده است که تمام اوامر و نواهی موافق شریعت غرای محمدی صلعم تحت امر اولی 

کما قال هللا تبارک و تعالی اطعیو هللا و  االمر شخص پادشاه بر هر فرد مسلمان واجب و نافذ باشد. )

نکم  و قال النبی صلی هللا علیه وسلم من مات لیس فی عنقه بیعته االمام  طاطعیو الرسول و اولی االمر م 

ه شخصی یا گامات میتته الجاهلیه( لهذا ما داعیان لویه جرگه و ُکل ملت افغانستان عهد میکنیم که هر
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و االمر اسالمیه را به تقالید سلطنت های اروپائی مثل مشروطه و یا اشخاص بخواهند که اساس اول

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 هاآحاضر خواهیم بود که از

االمر ی  التوفیق و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العلمین. پاینده باد اسالم، زنده باد اولیم. و من هللائنما

 اسالم، سرفراز دین و دنیا باد هوا خواهان اسالم. 

 

}بعد از اختتام این عریضه اعلیحضرت بیک وضعیت متحیرانه تحت رقت و تاثیر عمیقی از شنیدن 

 {مودند. ب.داین عریضه آمده بودند، بر پا خواسته فر

 

 اعلیحضرت:

 زدشت بیخودی می آیم، از وضع ادب دورم

 ای صاحبان عقل معذورم ، جنونی گر کنم

وهللا با هللا مطلبم بجز از ترقیات شما دیگر چیزی نیست! و باز خدا شاهد است بجز اینکه حیات خود 

وئی ندارم و این خدماتی را، زندگانی خود را، سلطنت خود را فدای شما ملت اسالم بگردانم، دیگر آرز

را که درین شش سال نموده ام و مینمایم نه تنها برای افغانستان بلکه نقطه نظرم خدمت عالم اسالم و 

خوشنودی خدا و رسول است که هیچیک لحظه از خدمت تان باز نمانده ام و باز نخواهم ماند. و عهد 

 رفاه شما آنرا بدیگر جای صرف نمیکنم. بجز از بهبودی و ،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  

 :در جواب هر کدام آن یکایک عرض میکنم ،مینگرید و این چهار چیز را  که برایم پیش میکنید

جز کرده اید، حق تعالی قبول بگرداند و دعای را که برای آبادی ملت و مملکت خود بعمر من عا

 خداوند اینطور عمر مرا ندهد که بی آسائش شما یک نفس بکشم. 

م اسالم و قوم من الخدایا مرا توفیق اینطور خدمتها را بدهی که در عمر خود ترقیاتی را حاصل کنم تا ع

نظر لطف و مرحمت می  در آسائش باشد. اگر من زنده باشم یا نباشم، شما ملت عزیزم که مرا بدین

ممتاز و سر  ،بینید و باینطور یک نشان ذیشان که در تمام دنیا هیچیک ملت برای پادشاه خود نداده است

فرازم میسازید، تشکر میکنم. اما نشان را چکنم! بس است نشان بهبودیها و ترقیات شما که بر دل من 

 من این نشان شما خواهد بود. است، نه تنها در حیات من بلکه در زیر خاک هم بر سینه 

اما معذورم  ،ر چه از ادب دور است"، اگجنونی گر کنم ای صاحبان عقل معذورم"پیشتر عرض کردم 

دارید. بعضی از شما خواهید گفت که نشان ما را از بی پروائی و بی اعتنائی قبول نمیکند، نی! تاجی 

و تا به امروز اوالده همان خاندان سلطنت کرده را که شما ملت بخاندان ما از یک خوشه گندم داده اید 

خدماتی را که برای شما آرزو دارم،  ،ن فخر میکنند. فقط بشرف عسکری خود سوگند میخورمآاند، بر

هزار یک آنرا تا هنوز نکرده ام. هر وقت که خدمتی بشما ملت و این مملکت خود کردم باز خود 

ت شما برای من نشان است وهللا اگر این نشان از یک میگویم که مستحق فالن نشان هستم. حال محب

 .آفتاب مجلل میبود، آنقدر خوش نمیشدم که ازین جوش و خروش شما امروز خوش شدم
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 دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

 دیوانٔه تو هر دو جهانرا چکند

سم است که دیگر وهللا بذات اقدس الهی ق .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

لکن من بشرف عسکری  ،کرده، اضافه برین تکلیف گرفتن او را بمن نکنید. اگر چه از ادب دور است

 کلف نمی نمایم. خویش که خود را یکفرد عسکر میدانم، قسم خوردم که  درین اظهارم ناز و ت

 )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 در وقتیکه من طفل بودم و هیچ فکرم ب "سیف"؟ 

" غازی" دیگر لقبی را که خداوند از لطف و مرحمت خود به من مهربانی فرموده ،ستنهاده شده ا

 است. 

اما  ،تکلیف شدم "یف الملت و الدین" و "سشمس الملت و الدین " من نیز بقبول نمودن ،در اول سلطنت

 گفتم که قبول کرده نمیتوانم. 

خادم اسالم است! و خیلی دوست  خدمتگذار شما و "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  

 غازی را که خدا بمن اعطا و ارزانی فرموده است، کفایت میکند. 

ا قبول کرده بودند، ید که اعلیحضرت امیر مرحوم و اعلیحضرت شهید چرا القاب رئاگر 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 

باشم. باز اگر خدمتی کرده باشم بمقابل آن امروز این صدا های ملتم که از هر گوشه و کنار بگوشم 

 .ر گران را بگردنم نیندازیدتشکر میکنم این با .کفایت میکند ،میرسد

 تقلید نگردد حاصله جوهر مرد ب

 مخترع شو که دیگرها بتو تقلید کنند

من نمیخواهم که در هر کار تقلید کنم، فقط در اسالمیت تقلید میکنم و بس! همین قدر که گفتید کافی 

 است. 

که در افغانی ټولواک ُکل منین غازی امان هللا  ټولواک فرمودید، خوب میدانم 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(منین: آیا خلفای راشده ؤامیرالم

ودند؟ نی! خاندان ما بهمین امیر یاد شده اند. حاال شما مختارید که این آیا آنحضرات بزیر حمایه احدی ب

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  ،خوب است. هیچ پروائی ندارم. اینهمه از محبت شما است
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ید خوب است تا زمانیکه یک خدمت شایان تقدیر و ئبگو "امیر امان هللا" ل من اگر مرامیشناسم. بخیا

 .قابل تحسین برای شما ملت و عالم اسالم ابراز کنم

 ه عقبی است در پیشمکنه از دنیا غمی دارم 

 ازین پس کوچه ها دورم ،جنون خدمت خویشم

 !فقط وقار و عزتم در آبادی و بهبودی شما است و بس

ً و عقالً شما را مالمت میکنم و قبول کرده نمیتوانمدر خ ً و شرعا چرا این  ،صوص شمشیر: قانونا

ای الماس هم دارد. فقط برای پاس خاطر و خوشنودی تان همین ه شمشیر شما از طالست و بعضی دانه

فنگ تفنگ را قبول میکنم و با شما عهد میکنم که در اثنای محاربه اگر سرم برود، در پهلوی این ت

 این تفنگ را بدشمنان نخواهم داد.  ،خواهد بود. تا اوالً سر خود را در راه خدمات شما ملت ندهم

باقی  .قبول کرده نمیتوانم ،لکن بنابر دالئلی که عرض کردم ،باقی چیزهای شما را منظور میکردم

ً افغانستان نموده می گویم ) 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 

 

بعد از فراغ تکبیر مکرراً عرض قبولیت شانرا به بسیار عجز و انکسار اظهار داشته تماماً  لویه جرگه:

بیک زبان بحضور اعلیحضرت معظم غازی شان عرض نمودند که بمقابل این خدمات و جانفشانیهای 

ا اگر ما قطرات خون خود را برکاب تان نثار کنیم هنوز کم، و اگر هستی و ثروت و دنیا و مافیهای شم

آنرا نذر پیشگایت بنمائیم باز هم اندک است. ایکاش امکان میداشت ما این نشانرا از یک تکه الماس به 

 .بسیار زیبائی و خوبی تیار کرده تقدیم میکردیم

را برای تان تشریح دادم که  عرض کردم و دالئل عدم قبولیت نشانقبالً بحضور تان   اعلیحضرت:

گرفته و قبول کرده نمیتوانم و خودم را درین اظهار خود صادق دانسته ناز و بازار و تکلیف درین 

 .له نمیکنم و عادت دارم، معافم کنندئمس

را نمودند، درین مراتبه  با لفاظ مودبانه و وضعیت احترام کارانه باز تکلیف قبولیت نشان لویه جرگه:

 .باز ذات همایونی چنین قطع کالم شان را نمودند

 ،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  ،ن بصورت مذاکره و مباحثه نگرفته استآدر ۀته است و یا حصجرگه چیزی نگف

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

نه و مباحثات حقانه و گفتار بیغرضانه شما اعضای لویه جرگه بود که از ابتداء الی اآلن خوب آزادا

بسیار بحث کردید.  ،یکه مطلب تان بودئبیباکانه اظهار و در اشیا ،بحث نمودید و چیزیرا که بدل داشتید

و ملت صادق بودید با اینهم در جرگه های آینده اگر شما نفری و شما وکالء و علماء همین طور بدولت 

 ،و زنده ماندید که از خدا طول عمر شما را با اسالمیت و صداقت خواستارم و درین مجلس شامل شدید

ن فرصت روشن تر و بحث های شما قوی تر خواهد بود. زیرا که قبل آمعلوم است که فکر های در

چنانچه شاید و باید ازین اکثری از شما از سیاسیات و اقتصادیات مملکت و ملت و حکومت خویش 
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واقف نبودید و هم حکومت های اسبق برای تان تاسیس اینچنین یک مجلس مذاکرات را نکرده بود. 

له که شما نسبت بدیگران اوالً درین ئحتی شما را یک تحسین و آفرین نیز نداده بود. بنابر یادگار این مس

یک نشان  یک فرمان و یک یک ،یدی نموده اأن 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

در ما شامل بوده و این مشرف نامه را برای مفخرت اول جرگه افغانستان و اساس ترقیات عالم اسالم پ

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 

 .حق دارم نصب خواهم کرد، خودم نیز یک نشان

اعلیحضرتا! محض بغرض امتیاز نظر بدین زحمت و عرق ریزی و مراحم و شفقت  لویه جرگه:

جداً آرزومندیم تا این نشان  ،عاجزان مبذول فرموده اید مشت ماهمایونی که از ابتدا الی اآلن بهمراه 

مبارک خود یکمراتبه بسینه  ،عاجزانه ما را که مظهر احساسات ما و موجب خوشنودی عموم است

 .منصوب فرمائید

} محض بغرض تصفیه کالم و تسکین خاطر راعی و رعیت این مبحث را بدین  یس صاحب شوری:ئر

 {الفاظ خاتمه داده گفت. ب.د

اعلیحضرتا! چونکه در همین ساعت بحضور شما توثیق عهد کردیم که امر اولو االمر خود را اطاعت 

ات و اظهار شوق و محبت ما ملت بذات اعلیحضرت بوده آنها میکنیم. درباب هدایای فوق که نمونه جذب

را بحضور مبارک اولو االمر خود تقدیم کردیم. آنچه را که قبول کردند زهی عزت و شرف و آنچه را 

بلکه  ،قبول نفرمودند ما در آنباب هیچ اصرار و گفتار و تکرار کرده نمیتوانیم ،بهر مقصدی که باشد

 .آه نمیکنیم ،مودن آنرا قرین صواب ندیدهمزید برین گفت و شنید ن

عزیزان من! ازین حسیات شما خیلی ممنون و مشکورم لکن چنانچه معروض داشتم هر  اعلیحضرت:

 .وقت که استحقاق پیدا کردم، خودم میگویم که سزاوار فالن نشانم، مهربانی کرده بمن عطا کنید

عالوه بر مستحق بودن ذات ملوکانه  ،باشدله در استحقاق ئاعلیحضرتا! اگر مس رئیس صاحب شوری:

بر این اشیاء تحفه شده این جمعیت عالیه لویه جرگه را آنقدر حقوق و مراتب و عزت بر ما دارید که ما 

 .ن قاصریمآبشمردن زبانی 

نیز همین معانی معروضه رئیس صاحب عمومی شورای دولت را با لفاظ  دیگر و  لویه جرگه:

 .رسانیدند بعبارات رنگین تر بعرض

عزیزانم! پیشتر گفتم اگر چه خالف ادب و خالف تعظیم است، بیخودانه عرض میکنم که  اعلیحضرت:

عالوه برین نمیخواهم درینخصوص مرا تکلیف دهید و یا چیزی بگوئید. من آرزوی بهبودی و ترقیات 

قانه و کلمات دارم. درینوقت همین حسیات صاد ،شما را که برای این خادم تان نشان حقیقی است

ید. باقی همه شما را هن است، زیاده تکلیف ام ندآنشان بلکه باالتر از ،اخالصمندانه شما را برای من

امروز رسماً وداع میکنم و از خدای خود امید دارم که در آینده روشن کننده افکار عموم افغانستان و 

علی الخصوص افغانستان ترقیات فوق  شما باشید و از افکار عالی شما عموم عالم اسالم ،عالم اسالم

ن رضا و خوشنودی حضرت الهی باشد، بدست بیاورد. غیر خوشنودی حضرت الهی آالعاده را که در

 .دیگر چیزی را نمیخواهم، شما را به خدا سپردم تا بخیر و عافیت به خانه های خود بروید
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باد برب  ]بیچاره[خوار و مضطرشما را هم به خدا سپردیم. دشمنانت در هر دو جهان  لویه جرگه:

 (دعا گوئیها ۀالعباد ! )غلغل

 

سمی اگر چه تحریراً و تقریراً بسیار ادعیه و مقاالت مدحیه ررای خاتمه این روز بتقریب این وداع }ب 

فاما بواسطه عدم وجود وقت و موقع نتوانستند که از  ،قبالً از طرف لویه جرگه تهیه و آماده شده بود

تا اینکه  ،وزه تا آخر بسمع حضار و گوش دقائق نیوش شهریار دیندار ما میرسانیدنداول مجلس امر

 {ساعت مجلس پوره و ذات همایونی بکلمات فوق مجلس را خاتمه داد. ب.د

 

 ( اسد۸گزارشات روز چهار شنبه )

روز که برای وداع خصوصی از طرف اعلیحضرت معظم غازی برای اعضای محترم لویه  درین

یص شده بود، عموم شرکای لویه جرگه قرار تقسیم والیات و حکومتیهای اعلی طوریکه جرگه تخص

این کتاب قبالً تشریح داده شده ]نسخه اصلی[ ( ۱۰مفصالً درمالقات خصوصی ابتدائی که در صحیفه )

با  را که است، بحضور موفورالسرور ملوکانه مشرف شده و نصب شدن نشان یادگار لویه جرگه

همایونی مزین شده بود و ذیالً نقل آن تحریر میشود و اجراء مراسم مصافحه و معانقه  امضای بیضای

با ذات شاهانه و اخذ تمثال رافت مثال اعلیحضرت معظم غازی شان و بوسیدن دست حق پرست 

ب پریشان احوال هر کدام شان شهریار محبوب القلوب آشهریاری با یک عالم حزن و مالل و دیده پر

 .تودیع کنان بزبان حال این بیت ترنم کنان مرخص میشدندخود ها را 

 حیف در چشم زدن صحبت ها آخر شد

 روی ُگل سیر ندیدیم و بهار آخر شد

 

نقل فرامین لویه جرگه ............ خان ............ که بمذاکرات محفل لویه جرگه دعوت و شمولیت داده 

لت ایجاباً ابحاث شایان و افکار خوبی را ابراز داده، چون نسبت بامورات استشاریه دولت و م ،شده بود

فلهذا بمناسبت )جرگه( نخستین که در افغانستان انعقاد گردیده  ،بیک اسلوب منصفانه اقامه دالئل مینمود

 از حضور همایون ما باین نشان یادگار مکافات فرموده شد. امضای همایونی

 

 ( اسد۹روز پنجشنبه )

محترم در صدد نهضت و شرف حرکت بسوی مقامات مالوف و قری و روز عموم مدعوین  درین

عده قلیلی از آنها برای بعضی عرائض  ،امصار معهود خود بوده بعضی در پغمان مینونشان مانده

شخصی شان که به وزارات و ماموریتهای مرکزی و حضور اعلیحضرت غازی متعلق بود، همچنان 

موم وزراء و مامورین بر طبق همان وعده که در طی جرگه در پغمان مقیم بوده، ذات جهانبانی و ع

نسبت به شنیدن عرائض شخصی لویه جرگه فرموده بودند، درین روز یوم از فرط رعیت پروری و 

ملت دوستی اعلیحضرت غازی که رئیس شورای دولت را برای انجام فوری عرائض شخصی این 

ن روز محض تسهیل آعموم وزراء و مامورین در اعضای گرامی لویه جرگه افغانی تاکید اکید فرموده
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کار و بانجام رسانیدن معروضات آن رعایای صداقت شعار امر و احکام شمولیت شانرا با محررین و 

از صبح تا شام در خود ریاست عمومی شورای  ،دفاتر الزمه به ریاست شورای دولت فرموده بودند

خواهی عارضین ی و داداز وقت حاضری عصر غوررسدولت بکار های آنها پرداختند. حتی اینکه قبل 

مزبور شده قرار قواعد مقرره مالزمین خود ها را بوزارت جلیله داخلیه فرستاده وزارت موصوف سفر 

خرچ و پول کرایه او شانرا بیک سر رشته نهایت زیبا در وجه خود آنها اعطا نموده، جرگه به اختتام 

 .رگه نیز بطرف اوطان خود مسرورانه حرکت کردندرسید. علی الصباح اشخاص باقیمانده ج

 )تمت بالخیر(

*****                  *****                    ***** 

 
 و ضمایم آنلست اعضای لویه جرگه 
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 نفر از مرکز و تمام والیات کشور  1054لست اعضای لویه جرگه به تعداد جمعاً 

طور یادگار  به ضمیمه غلطنامه و تصدیق صحت متن و همچنان نمونه نشانهای خدمت که به اعضا 

 تقدیم شد 
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 ختم کتاب

دراینجا یکبار دیگر از دو همکار نهایت عزیز و گرامی هریک محترمان جناب محمد ایاز نوری )آزادی( و جناب 
زهیر که در تایپ این کتاب باوجود مصروفیت های فراوان شخصی با دقت و امانت داری قابل وصف  نازک میر

زحمت کشیده وزمینه باز نشر این اثر مهم و تاریخی را مساعد ساختند، صمیمانه تشکر و ابراز امتنان نموده از 
 [ ۲۰۱۶ کاظم ـ مورخ دهم سپتمبرخدای بزرگ در ازای این خدمت برای شان اجر دارین خواهانم. داکتر سیدعبدهللا
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 سوانح مختصر مرحوم مولوی برهان الدین خان کشککی ـ

 نسخه اصلی کتابو نویسنده گردآورنده 

م در قریه "کشکک" والیت ننگرهار  1894مولوی برهان الدین خان متخلص به "کشککی" در سال 

علوم فرا گرفتن محل بود. کشککی بدنیا آمده پدرش حاجی علی احمد خان ـ یکی از علمای دینی آن 
و در عنفوان جوانی روانه کابل  از طفولیت  آغاز کرددینی را  در محضر پدر و دیگر علمای آنجا 

 طریقگردید، نخست به امور نویسندگی و کتابت در دوائر حکومتی آنوقت مشغول شد و بعد از این 
ه "اتحاد مشرقی" ایفای وظیفه کرد و به مطبوعات آنوقت راه یافت. او نخست به حیث مدیر  نشری

سپس به حیث معاون جریده "امان افغان" و "حقیقت" مقرر گردید و در همین وقت به حیث سرمحرر 

شمسی تعیین شد  که زیر نظر او چند محرر و تیز نویس گزارشات  1303رویداد های لویه جرگه 

ام همان روز همۀ آنها  نوتها و یادداشت روزمره  لویه جرگه را فی المجلس به قید قلم آورده و در ش
بقلم مولوی کشککی  ابله نموده گزارش نهائی همان روزهای مرتبه خویش را زیر نظر کشککی مق

نهائی شده و یک کاپی به دفتر لویه جرگه سپرده میشد. پس از لویه جرگه مولوی برهان الدین خان 
اعلیحضرت شاه  امان هللا غازی گماشته کشککی به حیث یک عالم دینی در دفترتحریرات خصوصی 

. بعدا  او با والی ننگرهار به حیث همکاری میکردشد و به حیث مشاوردینی در امورتسوید قوانین 
 مشاور ایفای وظیفه کرد. 

در دوره سقوی )امیر حبیب هللا کلکانی( مدیر روزنامه "حبیب االسالم" مقرر شد و پس از سقوط 
از طرف اعلیحضرت محمد نادرشاه نخست به حیث مشاور در دفتر  1929رژیم سقوی در سال 

به حیث مدیر مسئول روزنامه دولتی اصالح  1940تا  1932تحریرات شخصی پادشاه  و از سال 

مقرر گردید. در همان اوایل سلطنت اعلیحضرت نادر شاه طبق دستور کتاب "نادر افغان" را به رشته 
 به نشر رسید. 1930سال  تحریر درآورد که از طرف حکومت در

یکی از آثار مهم مولوی کشککی همان کتاب قطور "رهنمای قطغن و بدخشان" است که در سالهای  
اول دوره امانی  به سلسلۀ اعزام وزراء به والیات کشور و رسیدگی به امور آنجاها،  سپه ساالر 

مولوی کشککی به معیت  محمد نادر خان )وزیر حربیه(  به والیت قطغن و بدخشان توظیف شد و
سپه ساالر به آن وال رفته و حین اقامت برطبق هدایت به تدوین کتاب رهنمای آن والیت مشتمل بر 
نقشه ها وگزارشات دست اول دربارۀ اوضاع اجتماعی  و فرهنگی آنجا را تهیه نمود که این کتاب 

تاب سالها بعد به وسیله خانم بعدا  بطور سنگی در مطبعه وزارت حربیه آنوقت به چاپ رسید. این ک

کشککی به حیث رئیس  1943تا  1940"مارگریت رویت" از دری به  فرانسوی ترجمه شد. از سال 

در وزارت معارف انجام وظیفه نمود و سپس به حیث عضو مسلکی کمیته تحقیقاتی زبان پشتو کار 
به  1944جمه کند. درسال کرد و درهمین وقت برای اولین بار توانست قرآن مجید را به پشتو تر

مدیریت معارف قندهار تبدیل شد  و در چند سال اخیر عمر به حیث رئیس مطبعه دولتی در کابل 
 سالگی چشم از جهان پوشید.  59به  سن  1953ایفای وظیفه کرد. موصوف در سال 

و نویسندگی ناگفته نماند که یکی از پسران مولوی برهان الدین خان کشککی که به سلک ژورنالیستی 
پدر پیوست،  مرحوم صباح الدین کشککی میباشد که در این راه به مقام های مختلف اعم از مدیریت 
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مسئول روزنامه اصالح و ریاست باختر آژانس رسید، چنانکه در دهه مشروطیت )دموکراسی( به 
وزیر  نشر روزنامه مشهور"کاروان" پرداخت و سپس در کابینه شهید محمد موسی شفیق به حیث

 اطالعات و کلتور تعین شد. خدای بزرگ هر دو )پدر و پسر( را غریق رحمت کناد.
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