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اعالن نامه اداره لیلیه
از آنجا که فکر تعمیم و تعلیم اوالد این وطن یکی از افکار مقدس اعلیحضرت غازی است ،ذات شاهانه برای اینکه هر
دره و طبقه ابنای این مملکت بفیض علم و عرفان نائل شوند مکاتب ابتدائیه را در اکثر بالد و مکاتب تالیه و عالیه را درین
دور آغاز ،بمرکز تاسیس فرمودند تا بخواست خدای علیم حکیم مراتب علمیه افراد وطن عزیز ما ترقی و تعالی حاصل

AC
KU

کرده در آتیه تامین و افتتاح مکاتب رشدیه و دارالمعلمین در هر والیت صورت اجرا و ایفا حاصل کند ازین رو چون در
حال بجز مرکز در دیگر والیات ،و حکومتی های اعلی مکتب رشدیه و دارالمعلین تاسیس نشده و در هذا السنه از مکاتب
ابتدائیه محصلین صنوف پنجم نصاب ابتدائیه را تکمیل نموده به مکاتب رشدیه و دارالمعلمین کابل داخل گردیدند از
حضور شاهانه برای تسهیالت معاشات این قسم طلبائی که نادار و بی بضاعت باشند اداره لیلیه منظور شده و وزارت
معارف بافتتاح و تاسیس چنین اداره موافق بمواد مرقومه ذیل مجاز گردید تاطلبائی که از بالد و توابع دور و نزدیک
بمرکز امده بمکاتب رشدیه و دارالعلمین داخل میشوند صرف آن قسمیکه نادار و نا توان باشند از فیض توجهات معارف
پروری شاهانه به تسهیالت معاشیه خویش فائز کردند .و باقی طلبائی که توانا و صاحب بضاعت اند آنها میتوانند به ذمه
داری اداره معاشیه خویش در مکاتب موصوف شرف شمولیت حاصل کنند.

شرائط اداریه

اداره لیلیه مرکز

( -:)1طلبائی که در والیات و حکومتهای اعلی و عالقه جات نصاب ابتدائیه پنجم را تکمیل کرد ،در مکاتب رشدیه و
دارالمعلین کابل داخل میشوند اگر بی بضاعت و نادار باشند در اداره لیلیه شامل شده میتوانند.
( -:)2وزارت معارف در سر هر سال تعداد طلبائی را که با اداره لیلیه پذیرفته میتواند به مدیران معارف اطالع میدهد که
مدیران موصوف حسب تصویب وزارت در سال طلبا مبادرت خواهند کرد.
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( -:)3احضار تصدیق نامه های ناداری از طرف طلبائیکه در اداره لیلیه داخل میشوند حتمی است تصدیق نامه های مذکور
در والیات و حکومتی های اعلی به اشتهاد کالنتران و مامور بلدیه و تصدیق مدیر معارف و در عالقه جات با امضای
قریه داران و عالقه داران و تصدیق مامور معارف باید ممضی باشد.
( -:)۴طلبائیکه حسب ماده( )3شان به تصدیق رسیده باشد اگر در مرکز خویش و اقربا داشته باشد میتوانند برای شب
ماندن خود ها بخانه های آنچنان اشخاص بروند .وزارت معارف بقدر پول خود را که یکنفر طالب العلمیکه در اداره لیلیه
شامل باشد برای اینچنین طلبا میپردازد.
( -:)۵طلبه که خانه های شان از مرکز کمتر از دو گروه فاصله دارد درین اداره پذیرفته نمیشود.
( -:)۶طلبائیکه از نائب الحکومه گیها و حکومتیهای اعالی میمنه و فراه بمرکز می آیند برای آنها دو دفعه سفر خرچ داده
میشود یعنی دفعه او لیکه بمکاتب رشدیه یا دارالعملین داخل میشوند .و در ثانی وقتیکه شهادتنامه گرفته باوطان خود میروند
برای اینچنین طالب در رفت و آمد فی متر ( )۴روپیه خوراکه و سفر خرج داده مشود.
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( -:)۷طلبائیکه از حکومتی های اعالی سمت مشرقی و جنوبی ،و حکومتی های کالن شمالی ،غزنین دایزنکی می آیند به
آنه عالوه بر دو دفعه سفر خرجیکه در ماده ( )۶مذکور است در سال دو دفعه امداد می شود چه این قسم طلبه در ایام
رخصتی ،مکاتب باوطان خود رفته بروز افتتاح مکتب حاضر شده میتوانند فاما امداد مذکور مسای بتادیه پول خوراکه
روزانه طالب العلم مذکور خواهد بود فقط برای روز هائیکه سفر میکند.

( -:)۸در اداره لیلیه از طرف روز هیچ چیزی بطلبا داده نمیشود .مخارج نهاری در مکتب بهر صورتیکه باشد بر ذمه
خود طلباست.

( -:)۹از طرف شب در اداره لیلیه برای طلبا در هفته دو شب ساالن ،دوشب شوربا ،سه شب برنج داده میشود و هم
ناشتای صبح طلبا را اداره لیلیه تهیه میکند.

( -:)1۰در اداره لیلیه از قسم مفروشات خاص فرش خانه و محروقات و چراغ را وزارت تهیه میکند باقی رختخواب
وغیره مالزمه شتائی وصیفی را خود طلبه برای خویش سر رشته مینمایند.
( -:)11طلبه که بمرکز آمده شامل اداره لیله میشوند و در درالعلمین و یا رشدیه داخل میگردند آنها نمیتوانند بدون تکمیل
نصاب رشدیه و یا دارالعملیمن ترک تحصیل گفته از مکتب و اداره لیلیه خارج شوند.
( -:)12در وقتیکه مکاتب رشدیه یا دارالمعلمین در نائب الحکومه گیها و حکومتیهای اعلی و حکومتیهای کالن تاسیس
میشود در انوقت طلبائیکه در اداره لیلیه مرکز شامل باشند میتوانند از رشدیه و یا دارالمعلمین و اداره لیلیه مرکز خارج
شده با وطان خود مراجعت و در مکاتب مذکوره فوق داخل شوند.
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( -:)13برای طلبائیکه از حکومتیهای اول و دوم و سوم و عالقه دار هائیکه راسا مربوط والیت کابل هستند بمرکز می
آیند بر اینچنین طلبه از قرار ماده  ۶و  ۷نه امداد و نه سفر خرچ داده میشود.
( -:)1۴برای نگرانی و مراقبت احوال طلبه یکنفر مبصر موجود است.
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منادي خیر و برکات
ای هموطنان عزیز! برین الطاف و چاره سازیهای پادشاه معارف پرور خود امعان نظر کنید که تا چه اندازه در رهنمائی
راه نجات اوالد شما و توسیع تربیت و تعلیم بذل مساعی میفرمایند ،و برای کدام مقصد و مدعای نیک اینهمه ابواب خیر و
برکات را بروی شما اهالی و طن کشاده و آغوش سعادت بخش شاهانه بنوازش و پرورش اوالد و احفاد تان مستعد و آماده
است ،شکر این نعمت و تمجید این قدرت بجز اینکه سر را قدم ساخته در راه حصول وسائل عمران این مملکت بکوشیم
بدیگر هیچ وسیله ادا شدنی نیست امروز نهضت افاغنه بوی ترقی و تعللی محض منحصر به معارف پروری است ،و هم
عزت جمیع ملل دول عالم وابسته مدارج عرفان و روز تا روز پستی مدارج عرفانی ما ظاهر شده نزدیک بود در ملل
گمنام آسیا ما هم محسوب شویم ،اما همت جوان پادشاه معرفت اگاه ما این وطن شجاعت مامن را بمنادی خیر و برکات از
سر نو بیک حیات باشان و شرف نائل و وسائل علم و معرفت رابرای ماقوم حاصل کرد باید هر فرد افغان مسلمان این
مساع ی شاهانه را بنظر غور و دقت به بینند و بر احوال این وطن از صمیمم دل ترحمی که فریضه اسالمیت و افغانیت
شان است داشته بسوی را نجات یعنی شاهراه مکاتب و مدارس بشتابند:

AC
KU

که ( بی علم نتوان خدا را شناخت)

وسیله علم میتوان چاره ترقی دین و دنیا را ساخت بلکه تعمیل امر واعدوالهم ما استعطتم الخ و دانستن معانی فضل امتی
علی االمم ما مسلمانانرا به تحصیل علم و فضیلت همیشه موظف داشته و برای اثبات این حقیقت ارشاد کرده باید برای
استحکام دین و حفظ شرف وعزت خویش بهر چیزیکه از آن علم و هنر حاصل شود و باعث استطاعت ما میگردد توسل
جوئیم و علم و عمل خودمان را برسائر امم عالم باثبات و قبول برسانیم ،از غفلت و جهالت دور باشیم و بهر نعمت ها
شکر .یعنی برای توفیر آن نعمت سعی و کوشش کنیم و در این راه یک آن اول تر مائل گردیم .و من هللا توفیق.
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