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اسد ـ وداع رسمی و عمومی"[ ۷"مذاکرات سه شنبه  دامه مبحثا]  

اعلیحضرتا! از مشائخ کرام لویه جرگه مثل مال صاحب چکنهور و استاد  رئیس صاحب شوری:
صاحب گازرگاه، سید آقای خاکسار و باقی مشائخ و سادات و علمای لویه جرگه صاحب هده، میر 

از باعث سوء تفهیم و بعضی از اغراض ذاتی و شیطانی »بحضور اعلیحضرت عرض میکنند: 
خارجی یا داخلی در سمت جنوبی چنان واقعاتی رونما شده که آنها وقوع آنرا آرزو نداشتند و 

ا یک اولواالمر رحیم القلب غازی خود شرمنده شوند. چنانچه تا این نمیخواستند که بحضور مانند شم
زمان خیال شما اولواالمر مانرا در حق آن برادر های عاصی و گنهگار فریب خورده ما سوی شفقت 
و بدون مهربانی دیگر چیز ندیده ایم که تا این زمان نخواستند که بآنها تلفاتی برسد. اکنونکه لویه 

ده و ما بعزم رفتن مقامات خود ها میباشیم، بعرض میرسانیم نمیخواهیم که آن جرگه بانجام رسی
برادرهای گنهگار گول خورده ما اضافه برین گرفتار گمراهی و گناه باشند. اگر امر و اجازه 
اعلیحضرت غازی ما باشد، میرویم و بایشان پند و نصائح میکنیم چه رضاء اعلیحضرت بقتل و قمع 

 «عرائض خویش که قلباً بحضور اعلیحضرت تاجدار ما کرده اند، تائب شده اند. آنها نرفته و در

} اعلیحضرت لفظ تائب را شنیده بیک نگاه استنکار و استعجاب بطرف رئیس صاحب نگریسته قطع 
کالم او را نموده فرمودند: من آنها را تائب گفته نمیتوانم برین کالم شما جداً اعتراض دارم. شما قول 

 ید در خاتمه عرض میکنم. ب.د{ هبدخود را 

مین میخواهند ما میرویم و آنها را حاضر میکنیم. هر گاه او شان توبه ننمودند أاما خوف میکنند و ت»
و بر ما اعتماد نکردند و یا دانستیم که آنها بکدام تحریک داخلی و خارجی بهمین کردار نادانی خود 

ونه اقدامات حتی به قتل و قمع ایشان با اقوام و عشائر و ما علماء و مشائخ بهر گ ،محکم ایستاده اند
  «.تبعه خود حاضر و آماده هستیم

 

یم اما چون شما درین مبحث وخصوص با شما چیزی بگ اگر چه آرزو نداشتم که دریناعلیحضرت: 
ب گفته ئ، عرض میکنم که من آنها را تاندعفو خواستند و تائب شدطوالنی پیچیدید و گفتید که آنها 

عزت و حرمت کالم  کآن پاک را روانه میکنند و از طرف دیگر هتف قرنمیتوانم چرا! از یکطر
یم گویا که خود را ظالم قرار داده ایم، وئالهی را نموده بجنگ و مقابله میبرایند. اگر ما آنها را تائب بگ

 ذالک! استغفر هللا من 

هائیکه آنها به حکومت شما کرده اند با احسانات و اشفاق و  یخواهم یکقدری اوالً از کارستانیم
 بیان کنم.  ،الی اآلن او شان را تسلی داده ام ءمراحمیکه بآنها نموده ام و از ابتدا

ن سمت هفت یا هشت ماه پیشتر ازین چند احوال خفیه برایم رسید که در معامالت حکومت جنوبی بای
بعضی سخن ها گفته میشود. بنابرین برای حاکم آنجا نوشتم که کیفیت چیست؟ در جواب از طرف 

مطمئن باشید.  ،حاکم مرقوم شد که این اطالع غلط بشما رسیده است، درینجا کامالً خیرت است
 له در همان زمان طرح یافته بود. از اصل حقیقت این شورش احدی اطالعئاین مس سحاالنکه اسا

ی آنها اقوام شان به نزد حاکم عرض ئندارد که اساس آن چند بندی بود که همیشه از سبب رها
عدل کاری میکردند و مقصد شان خالصی آن مجرمین بود. چون میدانید که حکومت موجوده شما غیر
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، نکرده و نمیتواند که از محرمین چشم پوشی کند. لهذا طرفداری هیچکس را درین مورد قبول نمیکند
 :زیرا که گفته اند

 ترحم بر پلنگ تیز دندان

 ستم گاری بود بر گوسفندان
 

بصورت حالیه مخالفت شانرا جلوه داده اند. از  ،چون طرفداری و عریضه پردازی آنها سودمند نشد
اساس این معامله هیچکس حتی مامورین شما هم خبر ندارند. چند روز بعد یک مکتوبی از سمت 

ن نوشته بود که درین اطراف افواه شدید است که اساس قانون و نظامهای آجنوبی بمن رسیده در
له را ئحکومت نعوذ باهلل خالف شریعت است. باز برای حکومت آنجا خبر دادم و تفصیالت این مس
که  (۱)خواستار شدم در اثر آن یکروز جمعه از آنجا به تیلیفون برایم زنگ زده شد و حاکم خبر داد 

مبر فالنی شما که درینجا رسید، عرض میکنم که خیرت است. بعد از چند روز در جواب مکتوب ن
ن نوشته بود که ما در آیک مکتوب دیگری به پوسته از طرف بعضی اشخاص برایم رسید در

معامالت دولتی با حکومت چیزی گفتگو داریم. من از خواندن آن بسیار خوش شدم و بدل خود تشکر 
ل ملت من باین درجه احساس پیدا کرده که در امورات دولتی بحث میکنند و کنان گفتم هلل الحمد که حا

میدهند. بجواب شان نوشتم که من ازین اظهار شما تشکر میکنم، بسم  ]نظر[ یأبرای حکومت خود ر
ی تان اگر چه مردم صحرا نشین اطراف أممکن است که ر ،هللا بکابل بفرمائید بحث و مذاکره نمائید

 .قبول باشدمیباشید، قابل 

 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
ممکن است که از افکار عالی شما یک  .جواهر ها در دشتها و کوه ها بزیر خروار های خاک میباشد

ل شود، )چنانچه این عاجز و حکومت تان چندی قبل برین در منفعت برای دولت و ملت ما حاص
ی یک آهنگر نیز صرف نظر نمیکرد( و برای آنها نوشتیم که أمناسبات خارجه خود اکثریه از ر

خرچی و تسهیالت سفریه شما از طرف دولت تهیه میشود تا شما بکمال خاطر جمعی حاضر مرکز 
ای خویش در لویه  جرگه امساله بهمراه دیگر وکالی شده معلومات درست بدهید و توضیحاتی را بر

لکن از خیانتی که آنها در دل داشتند ترسیدند، بدل گفتند که  ،محترم افغانستان برای خود اکتساب کنید
چون فرمان  ،ما را شاید حکومت به بهانه میخواهد و میُکشد. اگر غداری و خیانت در دل شان نمیبود

را میترسیدند. در سلطنت یک پادشاه و عهد حکومتش اگر بفرمانش چ ،من بدست شان موجود بود
ن زمان الی آدیگر بچه چیز اعتماد خواهد بود؟ بالفرض و التقدیر اگر مطلب حکومت از ،اعتماد نباشد

در آنجا و اینجا فرقی نداشت. خلص  ،اآلن حتی تا چندی بعد ازین نیز بکشتن آنها میبود و یا باشد
له باین ئمستولی شد که به نزد طرفداران همان محبوسین رفته مس ۀدوشان باندازاینکه ترس و خوف ب

درجه بوخامت رسانیدند که اصالح آن بحکومت مقامی آنجا صعب معلوم شد. لهذا برای تفهیم و 
اصالح این معامله یک جمعیت اصالحیه و یک قوه عسکریه فرستادیم. آن هئیت نیز نتوانستند که 

دند. در عقب آن بعضی از علماء و آخند زاده صاحب موسهی را با یک فرمان اصالح فوری مینمو
مان خویش فرستادم. از خواندن آن فرمان در بین رعایا یک جوش و أشفقت بنیان و نصیحت تو

خروش فوق العاده تولید شد. دفعه دوم شاید شما هم خوانده باشید که یک اعالن رقت آور دیگریرا 
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ن باشید که برای شما هیچ تکلیف نیست و ئیر داشتم که باطمینان بیائید و مطمن تحرآانتشار داده در
ول من نیستم. بخیال اینکه ممکن است که این خائنان دوست ما خواهند بود چون ئمس ،اگر خائن باشید

 .نادانند و نمیتوانند که این شفقت و مرحمت و نوازش حکومت را نسبت بخود بفهمند

 ددشمن دانا بلندت میکن

 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.

و منصف شوید که درصورتیکه من معززانه او شانرا بمرکز خواستم و نیامدند، خود تان فکر کنید 
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 
 یکنفر نمیتواند که بجای رسیده بتواند. 

حضرت صاحب شور  ،رفع سوء تفهیم و مزید داناندن آن جهال را از حقائقدر عقب آن باز برای 
بازار و وزیر صاحب عدلیه و عبدالحمید خان معین داخلیه و سردار محمد عثمانخان و چند نفر 
دیگری بدانجا فرستاده شدند تا آنها رفته با آن جهال بحث و مذاکره کرده آنها را براه هدایت و 

 ،زین هئیت تشکر میکنم که آنها رفته این معامله را بجای اینکه انجام میدادندصالحیت بیاورد. من ا
دیگر اشکاالتی را در پیشگاه حکومت عائد نمودند که حکومت متبوعه تان ابداً برای قبولیت و تحمل 
و برداشتن آن اوضاع خجالت آور حاضر و آماده نبوده و نه هست و نخواهد شد. بعون هللا تعالی بلکه 

معاونت خداوندی و برکت روحانیت حضرت رسالت پناهی و قوه سر نیزه این افواج ظفر امواج  از
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 موکخواهیم کشید. شرافت یک سلطنت عزت و وقار یک ح
ر تعلیم و هدایت اغیارمطالبات شخصی خود را بنام شریعت و بکرده توانست که یک خائن و غدار بنان

مذهب گلت کاری کرده از یک حکومت اسالمیه مانند سلطنت موجوده افغانیه پیش ببرد و هللا اگر به 
ستوده خصال ما عقیده دارم که خداوند پاک الیزال و برکات انفاس پیغمبر  ،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

یز ملول و مخجول و برای شان عائد بلکه معتقدم که در آخرت ن ،بنظر قدر و قیمت ننگریستند
 د بود. نشرمسار خواه

 خسر الدنیا و االخره ذالک هو الخسران المبین

و باید که در دنیا و آخرت بهمین مصیبت گرفتار باشند زیرا این جهال نا عاقبت اندیش سد راه ترقیات 
رض و ملت و مملکت اسالمیه خود گردیده اند و آن عسکریرا که من هر هر فرد آنرا به مقابله و تع

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. 
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احسان و خوبی و نیکی های که من باالی سمت جنوبی که فی الحال بمقابل من برخاسته اند، کرده ام 
مد زائی نکرده ام. برای یک اتن ملی اگر کدام هئیت آنها در کابل می و هللا بخاندان پدر خود بقوم مح

در بدل آن بسیار روپیه ها میبردند. حتی اکثریه منوره های عسکری از افراد این قوم بدبخت  ،آمدند
ترتیب و بدشمن نشان داده میشد. بآلخره نسبت بعموم ملت افغانستان برای حفاظت خودم اینقوم را 

گهبان سر من اینها بودند. درجائیکه از دور یکنفر را از سمت جنوبی میدیدم، آواز اختصاص داده ن
 میدادم:

سینه های ملعون شان از اعطای نشانهای وفای بی وفائي  .(۲)عزیزه! چیرې ئې؟ رازه! هر کله راشې 
یکسال و ازین احسان  ،مثل ریگ پرست، مالیه دیگر اشخاصی را که در جهاد خدمت کرده بودند

وقتیکه بمقابل اینهمه احسانهای من این قوم بد بخت جاهل  .(۳) اموش ها را تا سه سال معاف کردمفر
 من میزنند، لعنت بر ایشان باد!  یمحسن ُکش بر رو

 {}غلغله عموم جرگه آمین بهزار بار بر آنها لعنت

انه درین پنجسال حکومت تان چقدر خون جگر خورد و زحمت کشید تا چیزی کارطوس و چند د
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. 
ت مملکت ما حمله ن و عزأن دشمنان ما که به شآآرزو داشتیم که این کارطوس ها اول بسینه های 

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

کر دلیرم کی را برچه های عسکر شجاع ام بسینه هائیکه فرو میرود، بسینه های مردم منگل. عس
 میکشد؟ جهال سمت جنوبی را. 

زهی سعادت  ،خوب است تا چندی نصیحت میکنم و درد دلم را برای این جهال میدانانم. اگر فهمیدند
 شان و اال عسکر را اجازه میدهم که این خیره سران شوخ چشم را بکیفر کردار شان برسانند. 

ضرور  ،فت من بدلهای سخت آنها اثری نیفگندأر بلی! بعد ازینکه نصیحت من کارگر نشد و شفقت و
امر است که عسکرم آن کافر نعمتان بی ایمانرا بکشند. در اعطای گوشمالی و سرزنش و مجازات این 

خیر رفته و تا چندی بعد ازین نیز انتظار هدایت و براه أطوائف جهالت پیشه سمت جنوبی تا حال ت
زیرا که بدانها احسان کرده ایم و او شانرا پرورده  ،داریمصالحیت آمدن شانرا بواسطه پند و نصیحت 

 .دست خود انگاریم

 ؟چوب را آب فرو می نبرد حکمت چیست

 شرمش آید ز فرو بردن پرورده خویش
 

خود شده اند. جای حسرت است  ۀریشب هافسوس برین ملت جاهل و این عشائر نادان که خود شان تیش
د، خودم پروش کردم و عقل دادم حال شاگردان بی وجدان که این جهال را بدست شفقت پیوست خو

 .چوب را بمقابل استاد و مربی خود گرفته اند

 !!!این چه جهل است و اینچه نادانی
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افسوس میکنم بر حال این اقوام جاهل و نادان که تمام خدمات مرا که برای رفاه و ترقی شان نموده 
و آسودحالی شان مینمودم بزبان ظلم و  رفیه ]رفاه[تام، 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

 دو  گر قلم در دست غداری بُ 

 دو  ال جرم منصور بر داری بُ 
 

خاص نادان و ملت جاهلم را از راه برده اند و چنین تعلیم و از حق تعالی خواسته ام کسانیکه این اش
 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 
م و بغیر پروا و باکی ندار ،هیچ گاهی از دشمن خود اگر چه قوی باشد ،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  المنظر و آرزو تمنای من بهبودی و ترقی و تعالی ملت عزیزم و بلندی عالم اس
 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  کله خاک شد، اگر امانپروا ندارم. در راه این خدمت مقدس بهزار ها 
باز اگر عزت، شرافت و آرامی و آبادی شما ملت در مد  . (۵)پروا نیست  ،مطلب مقدس پاک برود

چرا که همیشه آرزوی من عزت و ترقی شما و عالم توبه،  (۶)از سلطنت توبه ستین سنه  ،نظرم نباشد
 .اسالم است

فقط خوشنودی خدا و  ،خودم، چون مطلبم عیش و عشرت نیست نه سلطنت، نه عزت، نه آرامی
 . خدمت شما قوم و عالم اسالم است، عقیده دارم که هیچ دست باالی دست من نخواهد بود

ها اطالع دارند که  از ابتدای این بغاوت الی اآلن بهمه وزراء و مامورینم معلوم و تمام تیلیفونچی
ی نظامی خود پیام داده ام و او شان از تعرض نمودن و اذیت برای وزیر حربیه و عموم قوماندانها

البته اگر نقصاناتی برای  .دادن و به کیفر رسانیدن این فرزندان نادان خود مانع شده ام و نگذاشته ام
یکه با ئشان رسیده است آنهم بصورت پیشقدمی و انتقام خواهی نبوده، زیرا نمیخواهم نیکیها و احسانها

 ءدر صورتیکه عموم علماء و فضال ،ضائع شود. چنانچه اگر خرابی شانرا میخواستم ،اماینقوم  کرده 
و سائر ملت افغانستان آنها را باغی گفتند و بر علیه آنها از قندهار و ترکستان و قطغن و بدخشان و 

ال سمت مشرقی و سائر نقاط مملکت افغانی اهالی شوریدند و اجازه گوشمالی و سر کوبی آنها را بکم
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
هم که اجازه سر زنش شانرا نمیدادم. بلی! من قطع نمودن این عضو ملتم را تصمیم ننموده ام و نمیخوا

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 
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ش. ش نکُ ام که نکُ دست وزارت حربیه خود را گرفته  ،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 

میم نمائیم که باید با یکی از تص وما در صورت ضرورت با یکی از دول معظمه دنیا بالجزم شود 
آنها بجنگیم از محاربه آنها هیچ یک خدشه را بدل راه نداده با آنها داخل محاربه شده چنانچه بار بار 
داد شجاعت و حماست و مردانگی خود ها را داده ایم. بار دیگر نیز میدان را از حریفان پر زور و 

گمان میکنند از منگل و جدران چگونه ترس خواهیم ریم. پس چنانچه برخی از کوتاه فکران شور میب  
 خورد. 

بالفرض و التقدیر اگر این نفری سمت جنوبی واقعاً در بعضی نظامات دولتی گفت و شنید و یا تعدیل 
و تصویبی را در نظر داشتند، پس بایستی قرار اطالعی که مکرراً برای شان داده شده مانند شما در 

حاضر میشدند و بحث و مذاکره میکردند و اال ریش حکومت بدست  ،بود لویه جرگه که انعقاد شدنی
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. 

کدام وکیل صاحب در یک مقصد حکومتی بر  اگر درین لویه جرگه از طرف کدام مال صاحب و یا
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
داده و من خودم بنزد خداوند و رسول و عموم  چرا که زمام مهام سلطنت را خداوند عالم بدست من

و هر وکیل داده است. فقط همینقدر  ءنه اینکه اقتدار و اختیار حکومت را بدست هر مال ،ولمئدنیا مس
گفته میتوانم که برای کدام فائده مادی و یا رفع بعضی اشکاالت عمومی از راه مقررات دینی و دنیوی 

مجلس لویه جرگه بعد از مشوره و آرای متکاثره کدام مفکوره و اگر در یک مجلس بزرگ مانند این 
البته حکومت برای قبول کردن آن حاضر است و بس )فاذا عزمت  ،نظریه بکثرت آراء تصویب گردد

هیچکس خوف و ترس  زتوکل بر خدا میکنم، ا ،ن که بکاری قصد کردیمآفتوکل علی هللا( پس از
 .ندارم

جهال سمت جنوبی از اول الی اآلن مکرراً روانه کرده ایم، بشنوید تا  ثبت فرامینی را که برای این
 ،مول داشته امأفت و شفقت و دریادلی و عفو و مسامحه مرا که باین گروه باغیه مرعی و مأر ۀانداز

 بخوبی بدانید. 

}درینجا کتاب خصوصی ثبت فرامین شاهی خواسته شد و آقای حافظ نور محمد خان بکمال طالقت و 
له اآلن ئن اعالنات و فرامینی را که ذات ستوده صفات جهانبانی از ابتداء این غاآست اکثری ازسال

ن جمعیت نادان بیعقل ارسال داشته بود و آنها را بالفاظ نهایت رقت آور و دلنشین بسوی آبرای 
اصالح و اسالمیت و مطاوعت حکومت اسالمی دعوت کرده بود، قرائت نموده تمام حضار لویه 

فت و شفقت قرین بیک عالم آه و افغان و یک غلغله سر دچار شده باز أرگه از استماع این فرامین رج
 ذات جهانبانی آنها را امر با سکات داده کالم خود را سر از نو شروع و ادامه فرمودند. ب.د{ 

ان وکالی سمت جنوبی درین جرگه بهمراه شما شامل مجلس از اول بوده اند و اآلن نیز اکثر ش
 حاضرند. بر خیزید ای وکالی سمت جنوبی! 
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} 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{ 

شخص شما را نمی گویم زیرا شما برای ما خدمت کردید بلکه اشرار بدهنجار و اقوام جهالت شعار 
 انرا از طرف لویه جرگه و از طرف خود هزار هزار بار لعنت میگویم.ت

 }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
رف که آنها میرفتند، من در پهلوی شان مینشستم اینها قوم شجاع و بهادرند درهرمیله و هرجای بهر ط

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 

طای باز هم تباهی شانرا آرزو ندارم و تا چندی او شانرا نصیحت و اندرز میدهم تا باشد که بدین خ
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
ای وزارت حربیه تو  آنها بشنوم و یا قبول کنم، به ُجز اینکه جمهور شانرا بسوزانم و بگویم که ۀبار

 .میدانی و این قوم تا خاک شانرا بتوبره بکشند

ایکاش اگر اعلیحضرت  :تماماً بیک غلغله و صدا های بلند بر خواسته بعرض رسانیدند لویه جرگه:
از مزید نصیحت گوئی و شفقت گستری این اقوام نادان سمت جنوبی صرف نظر فرموده تصمیم 

ما ملت وفاکیش خود اجازه گوشمالی آنها را بدهند. تا ما بیک سرعت سرکوبی جدی شانرا بنماید و ب
ون ساخته نام و نشانی از آنها گساعقه نما جان شانرا از جسد بیرون و زمین را از خونهای شان الله 

 را باقی نگذاریم.

}درینجا باز ذات جهانبانی به بسیار زحمت و نواختن زنگ سر میزی به لویه جرگه حکم سکوت 
 {ده فرمودند. ب.دنمو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اعلیحضرت در مواردی با ایزاد چند پاورقی در ذیل صفحات مربوطه پرداخته که  ۀخطاب ادامه] برهان الدین خان کشککی حین 
 ذیالً درج میگردند:[ ۶الی  ۱اینک این پاورقی ها  از شماره 

ص فضول بی تجربه خوابیده میباشد و درین این حاکم امرالدین خان حاکم اعلی سمت جنوبی است که بعقیده بنده یک شخ  (۱} )
 .واقعه حسب مطلوب کاری ننموده است

 .عزیزم! کجائی! بیا! خوش آمدی(۲)
حکومت نسبت بدان اهل بغاوت کالم خود را بسیار شرح دادند که از آنجمله  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 تماماً بهر ذریعه ممکنه که  (۴)

 .باشد قلع و قمع آنها را نشان میدادند
جدار ترقی شعار را از از شنیدن این کلمه یک غلغله دعائیه از تمام نفری جرگه باال شده گفتند خداوندا سایه هما پایه این تا (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)

ن نمودن بخواهد. ذات شاهانه بنابر اینکه ابدی را خاطر نشان مستمع کند و یا ادامه و استمرار خود را به فعلی ذهن نشی یو دور
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 9تر 9 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

 

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  

 )ادامه در قسمت بیست و ششم(
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