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 ]ادامه بحث بر معاهده افغانیه با ترکیه[

له خالفت ئدر ظاهر مشهور است که این معاهده مبنی بر دو شق عمده است. اول مس مولوی محمد بشیر:

ا له دقت بریم که آیئاست که اندکی درین مسا ر ما .دوم ارتباط مناسبات اسالمی و دولتی دو ملت شرقی

موجب منفعت است و یا سبب مضرت؟ و آیا پله سیاست ما را قوی میسازد و یا از  این معاهده برای ما

بودن آن بما ضعف هم میرسد؟ فقره خالفت که موجب زمزمه آرائیهای این مجلس گردیده این ابحاث 

ن گنجایش ندارد، زیرا فقره خالفت را خود ترکیه لغو نموده است. پس درین باب مزید مذاکرات را آدر

و حاجت بطالن چه دارد؟ بخیال عاجزانه ام باید درین موقع نازک ضرور افغانستان با ترکیه چه سود 

داخل همچو یک معاهده با شرف متحدانه باشد زیرا خیال آزادی بعضی برادران همسایه مظلوم و تکمیل 

ذاکرات با العلمای روی جهان جهت م ةمواد معاهده خود را نیز داریم. آرزومندیم که وفد خالفت و جمعی

 ءتمام مسلمانان روی جهان همه تن جان شده در احیا هافغانستان مدعو شوند و باید نه تنها افغانستان بلک

ز است. خالفت نقطه اوامر و نواهی ئو ادامه خالفت بکوشند که درین فُرصت خالفت بسیار مفاد را حا

است که در همه مواقع تحفظ  می اسالمی است. خالفتئاجتماعی ملت اسالمی است. خالفت حکومت دا

 آن فرض ذمت عالم اسالم بود. بنگرید که در طرفداری و تقویه خالفت تا زمانیکه در عرب بود و باز

ن به ترکیه انتقال یافت. مسلمانان چه مساعی جمیله شان است که در راه آن آدر بغداد آمد و سپس از

ر اطراف آن بعمل نیاورده اند. اکنون اگر از بصرف نرسانیده اند و چه جانبازی و فداکاری است که د

اوامر و نواهی خالفت و حفاظت و طرفداری آن این طبقه حاضره اسالم چشم پوشی ورزند، گناه ماست، 

که در میان عهد نامه ترکیه و افغانیه است از « خالفت»له ئو مس« مقتدابه»نه از خالفت! خلص که فقره 

مواد آن که روابط سیاسی و اقتصادی مارا با ترکیه ایجاد کرده، کامالً طرف خود اتراک الغا یافت و باقی 

باقی است. الزم است که این معاهده فعالً بر قرار بوده به دشمنان و بد خواهان  عالم اسالم چنان موقع و 

 ،تی ما که یگانه مقصد ملل غربی اسئن استفاده نمایند. ازین تفرقه و جداآفُرصتی را بدست ندهند که از

بر ما ریشخند ننمایند. از برای خدا این عمارت موجوده عالم اسالم را که مشابهت به خانه دارد که باالخانه 

ازین تفرقه  مجدده چهار دیوار باقیمانده او را  ،و سقف او غلطیده و دروازه های وی شکسته است

 .نغلطانیم

اسالمیه شرقیه ترکیه خویش مناسبات دوستانه ات است که ما ضرور با دولت یاین از بدیهیک مال صاحب: 

داشته باوی در همه گونه عملیات و اقدامات متحد و متعاهد باشیم و ارتباط تعلقات خود مانرا با  ئمرا قا

بسیار افسوس  یم، جایئترکیه بیشتر از مناسباتیکه با دول غربیه و ملل کفره داریم، تشئید و مستحکم نما

 م.مسلمانان غیور ترکیه اجتناب ورزیر دوست و از خواهد بود که ما با کفا

سف و حسرت است. ما نباید برین أاعلیحضرتا! تغیرات موجوده حکومت ترکیه موجب تپادشاه گلخان: 

رویه موجوده ترکیه تنها بیک افسوس اکتفاء نموده از اقدامات فداکارانه خود داری ورزیم بلکه درین 

بار بزرگ افتاده که تحفظ و برداشت آن طاقت فرسا است. حکومت فُرصت نازک بر دوش عالم اسالم یک

شریعت پرورانه خویش بیشتر  ۀاسالمیه افغانیه مخصوصاً درین مورد بجذبات اسالمیت کارانه و روی

ام  ی عاجزانهأولیت است و باید که باشد زیرا دست شکسته در همه وقت بار گردن است. رئزیر بار مس

یکند که افغانستان حتماً بایستی با ترکیه قطع مناسباتش را روا دار نگردد و نه چنان تجویز را تصویب م

چنانچه موالنا گفت خود « مقتدابها و خالفت»در تجدید معاهده حاضره مساعی اش را مبذول نماید. فقره 

ی ئن ما چرا دل زنی و زمزمه سراآبخود از طرف حکومت ترکیه خط بطالن را بر سر کشید پس در

کامالً درست است  ،. مواد بقیه معاهده که سراسر شرف و عزت و مفخرت جانبین را اقتضاء داردورزیم

و در آتیه نیز باید قابل تعمیل پنداشته شود و اال در تغیر و تبدیل آن معاهده افغانستان اقداماتی را بعمل 
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ی رای کفار موقع نفاق افگنآوریم همانا که دست اذیت دشمنانرا بر خود دراز خواهیم کرد و یکبار دیگر ب

 .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: 

خان متفقم. باید معاهده ترکیه بر حال بوده موجب مزید اختالف نگردیم و وفد خالفت را جهت و فصل 

مر تؤله 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

المی سای نقاط اسالمیه اثرات ممالک غیراسؤمملکت باشد. زیرا در عروق و شرائین تمام علما و ر

لیه عالم اسالم بر مفاد خود شان خاتمه خواهند داد. مثالً عبر اندرون بوده خدا نا خواسته این مجلس را هم 

در حجاز و عراق، مصر و هند اثرات انگریز و در مراکش اثر فرانس و در طرابلس از ایطالیا و ترکیه 

له مهمه اسالمیه در ئصل این مساز خالفت بیزار و ایران بخالفت کار ندارد. باید ضرور در حل و ف

مملکت مستقله اسالمیه افغانیه بعمل آید. حاضراً الغای خالفت را اگر بنظر غائر بنگریم موجب منفعت 

عالم اسالم گشته زیرا که آنها دفعتاً از مالحظه این مصیبت کبری از خواب غفلت بر خواسته در صدد 

از مصطفی کمال مسرور و متشکریم که آن خالفتیکه  فیصله نمودن حیات و ممات خویش گردیده اند. ما

 المتثبُجز از مفاد ترکیه بدرد دیگر ملل اسالمیه نمی پرداخت و نه مسلمانان دیگر نقاط اسالمیه با

اوامر خلیفه گوش میدادند، مرفوع القلم گردیده اگر خواست خدا باشد خالفتی قائم خواهد ]فرمانبرداری[ 

ه قرون اولیه اسالم را خواهد داشت و مساوات حقیقی را در بین مسلمانان گشت که نظیر خالفت حقیقی

 .جهان حکمفرما خواهد نمود

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

ما  دور دستق را بی پرده برایتان بگویم. خالفتی را که تا هنوز ملت یمحض جهت استحضار تان حقا

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

بوده است و بس. یک عده از ملت و اعضای دولت ما چنانچه همه تان  ءدرین قرون اخیره آله دست خلفا

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 استحصال 

ثق و مقدس عقیده داشته افعال و اعمال او را مساوی به صحابه کرام ؤاد نهایت ممیداشت و او را از افر

یده ئمی نگاشتند. از جمله قصص مشهوره که نسبت به سلطان عبدالحمید خان مرحوم در افغانستان سرا

میشد، حکایه بنای مسجدیست که برای نهادن سنگ تهداب آن شخصی را خواهش نمودند که در تمام عمر 

الخره خود سلطان وضع انماز تهجد فوت نشده باشد. هر چند تجسس بکار رفت سودی نبخشید. باز وی 

بنیاد آن مسجد را گذاشته تشکر کرد که از من تا حال تهجد فوت نشده است. حاالنکه مسلمانان ترکیه 

ی لوعموم ارباب خرد عالم اسالم سلطان موصوف را شخصی میپنداشتند عیاش که دراستبداد مرتبه او

را اشغال داشت و پانصد زن را نگهداشت مینمود و هزار ها نفر را قتل میکرد! او در ایام سلطنت خود 

چیز های را نموده که ذکر آن جگر را میخراشد. شما را بخاطر خواهد بود که ما و شما این مصطفی 

ستسقاء ( چقدر یک مرد مقدس تصور داشتیم حتی در حین صلوة ا۱۳۰۰کمال را در خشک سالی )

النکه این جناب چون بمقصدش کامیاب و معاهده اشمشیربران او را بحضرت کبریاء شفیع بردیم، ح

علی الفور با اخراج خلیفه و خاندان آل عثمان پرداخت و او را بطور از مملکت  ،لوزان را منعقد ساخت

ستهزاء دشمنان آبائی وی بیرون کشید که موجب افسوس و حسرت عالم اسالم گشته مورد سخریه و ا

باز  ،گشتیم. امروز با اینکه خلیفه اسالم بکمال عسرت و افالس و یکعالم ُغربت در سوئزرلند اقامه دارد

ن مملکت آهم حکومت مقامی آنجا وی را محض بدین ُجرم که صاحب دو عیال است حکم اخراج را از
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ن آزاد است، ستر را از میان میدهد. از طرف دیگر در عموم اماکن خود اعالن نمودند که جمیع ادیا

برداشتند و بسوی مکاتب دینی و اسالمی توُجهی نمی گمارند. در صحنه تمثیل و تیاتر زنها و مردها پهلو 

به پهلو مجالست میورزند، هر چه است از قامت ناساز بی اندام ماست. من به آواز بلند میگویم که خالفت 

نقطه نظری بخود نداشت و بدرد و  ،حمکرانی خویش از مفاد رقبه ءبطرز و صورتی که بود و سوا

مصائب عالم اسالم نمی پرداخت، )چنانچه در مواقع سه 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 

ً و عقالً مداخله نورزد و اگر  که خلیفه در امورات دنیوی مسلمانانیکه در تحت حکومتش نباشند طبعا

بنماید آیا ایران، هند، مصر، مراکش، تونس، الجزائر، افغانستان، چین و غیره مسلمانان عالم بال عذر و 

 ناوامرش پرداخته میتوانند؟ نی ابداً! بخیال عاجزانه ام  که دری]فرمانبرداری[  امتثالضرر و تکلیف ب

دوره خالفت بدرد نمیخورد و خلیفه بُجز ازاینکه خودش و مملکتش را دوچار مصائب کبری و هدف 

نخواهد کرد ) چنانچه اگر فعالً ترکیه موجب الغای  ئددیگر فائده را به اسالم عا ،بگرداند ءاسهام اعدا

حث ما و شما درین مب باید که قایمفسار شود، علی الفور بجواب همین کلمه را خواهند گفت(. تخالفت اس

 ةن ضایع نکنیم. این کار کار علما است. باید جمعیآقبل از وقت مذاکرات ننمائیم و اوقات خود را در

العلماء نخستین وظایف خالفت و متعاقباً فوائدش را با اسالم و تکالیفی را که  بر مسلمانان عائد میکند و 

ن موضع و شخص او را طوری تعین آند. سپس ازحقوقی را که مسلمانان بر خلیفه دارند، توضیح ده

دارند که موجب نفاق و تفرقه اسالم نشود و جهت حل و فصل آن علمای اعالم عالم اسالم باید باب 

له اظهار افکار نمودند باید این وفد ئمذاکرات را مفتوح سازند و چنانچه قبالً چندی از حضرات بدین مس

یه جرگه به افغانستان مدعو شوند و درین مراتبه آخرین یکمرتبه از طرف علمای افغانستان و جمعیت لو

ت را ایفا نمایند. باقیمانده مسائل سیاسیه ما و ترکیه با اینکه فعالً ترکیه یعشر اسالمیت و حق   دیگر داد  

 ،خودش خود را از ما دور کرده میرود و مناسبات در میانی خود را با ما یک رقم درست نشان نمیدهند

م باید ما این کشیدگی ُجزوی را عائد بملت غیور ترکیه ننمائیم و آنرا بطرف اشخاصیکه فعالً زمام باز ه

عائد نکنیم. زیرا که از خرابی یک و یا دو نفر نباید عموم ملت ترکیه چنانچه وزیر  ،کار بدست شانست

و اعمال و معارف گفت، مذمت کنیم. )مالحظه شود اطوار و کردار حضرت نبوی و اعراب حجازی 

ت بلکه از حوصله و استقام ،رفتار ابو جهل و ابولهب(. ما را نباید بمقابله بدی آنها با اوشان بدی کنیم

م داریم و امید وار باشیم که عماُ قریب پیش از پیش ئکار گرفته مانند سابق مناسبات خود مانرا با اوشان قا

و ما را از رفتار حسنه و مناسبات اسالمیت  رفتار خواهند کرد داد ] خوبی و درستی[براه صالح و س

کارانه خویش مسرور خواهند داشت. لهذا بخیالم اینست که لویه جرگه بتوسط وزارت خارجیه حکومت 

ن شما را آما هم از ،ترکیه را مطلع سازند که فقره مقتدابها و خالفت را خود شما چون لغو نموده اید

ما با شما الی دو سال و چند ماه دیگر نیز قابل  تعمیل است. بعد  سبکدوش می پنداریم. مواد بقیه معاهده

له ئاز دو سال وزارت خارجیه مجدداً دروازه مذاکرات و تجدید معاهده با ترکیه را بکشاید. در باب مس

خالفت همان است که ما و شما آنرا فیصله کرده نمیتوانیم بلکه آن کار، کار علمای جهان است. هر شخص 

 .ها بخواهند بعد از تعین وظایف و تکالیفش معین خواهند کردرا که آن

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 است ،اسبابیکه مذکور گشت

او خلیفه بشود وعالم اسالم  ،که اولواالمر دارای صفات اولواالمری نباشد، چطور میتواند شدیدر حین

قبای  ،خالفت او را قبول خواهند کرده توانست. امروز اگر به چهار دانگ عالم بنظر غائر دیده شود
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ید بر داشته ا ]حتمی[ خالفت بغیر ازوجود مبارک شما که کامالً پابندی شریعت را بر خود متحتمزیبای 

له مناسبات ما و ترکیه همان مناسبات سابق درست است. البته علمای افغانستان ئدیگری زیبا نیست. در مس

زین خطا و لغزشی بهمین طورترکیه را نیز ا ،را به افغانستان دعوت میدهند "خالفت"همچنان که وفد 

 .و اساس نهادن سلطنتش را بر حصول جمهوریت کرده تنبه فرمایند "خالفت"ه در الغای ک

عظمای اسالمی موروثی هیچ دولت گفته نمیشود چرا که مقصود  "خالفت"اوالً  شیرجان صاحب زاده:

و اتباع سنن یگانه از خالفت و سلطنت  اسالمی همانا پابندی اوامر و نواهی خداوندی جلت عظمته 

حضرت رسالت پناهی علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات بوده و بس. هر صاحب دولتی را که حق 

نج نج، زهی سعادت و زهی افتخار )با  سبحانه و تعالی برین نعمت ُعظما و موهبت کبری موفق گرداند،

 ةجمهوریه بهمه حال خلیفل و سزاوار میشود(، نه آنکه دولت ترکیه ئیقین استحقاق خالفت اسالمی را نا

المسلمین شناخته میشود. باز ازین نعمت ُعظماء و موهبت کبری صرف نظر کرده اند و اساس دولت 

خود را به جمهور گذاشته اند که خالف قواعد سلطنت اسالمی گفته میشود، یعنی اولواالمر هم گفته 

ست که ابه ذات همایونی منوط و مربوط المسلمین. البته استحقاق خالفت اسالمی  ةنمیشود، چه جای خلیف

یه خود را موافق بشرعیت غراء محمدی گذاشته اند و پابندی اوامر و نواهی شرع ناساس قواعد سلطنت س

مبین اسالمی را بر ذمه خود حتمی شمرده اند. جون اتفاق همه ملل اسالمی بقبول امر و نهی خالفت بر 

زهی سعادت و افتخار  ،ر بفضل و عنایات خداوندی میسر آیدذمه و رقبه خود شان الزمی دیده میشود اگ

 .و اال صورت موجوده دولت جمهوریه ترکیه استحقاق خالفت را بر خود باقی نگذاشته است

حدیث حضرت نبوی را که در موضوع خالفت و حکومت و امارت وسلطه و اقتدار سالطین  مال...! 

ادل را توضیح نموده گفت که خالفت حق آن شخصی بود قرائت کنان از ترجمه آن لزوم نصب امیرع

است که کامالً پیرو قرآن و تابع شریعت باشد در اخیر دعوت جمعیت علمای عالم اسالمی را در پایتخت 

 .مملکت اسالمی حتمی نشان داد

ما نمیتوانیم که خود بخود علمای عالم را به افغانستان مدعو نمائیم تا زمانیکه علما  وزیر صاحب مالیه:

د خالفت را خاطر نشان ما نکنند و یا خود علمای عالم خواهش آمدن شانرا به مملکت ما ئضرورت و فوا

 .له خالفت ننمایندئجهت فیصله مس

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

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

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

فت را چنانچه اظهار کردند، دعوت دهند و از تکالیف میزبانی کامالً درست است. باید علمای ما وفد خال

ومت شان هر گونه تسهیالت و تکلیفات آنها را محض خاطر داری کو قدردانی آنها مطمئن باشند که ح

علمای افغانستان و عزت و توقیر خالفت ُعظمی متعهد میشود. )درینجا ذات همایونی با علماء مخاطبه 

که خرچ  ء: چقدر نیکبخت و محبوب القلوب هستید شما علما(ی را بیان داشته گفتندکنان الفاظ مزاح آمیز

 .همقطاران و مهمانان شما را نیزاخالص مندان تان متحمل میشود

 خرچ اگر از کیسه مهمان بود
  {ب.د}حاتم طائی شدن آسان بود.          
شد و مبحث را گذارده بدیگر خیر سخن از موضوع مجلس خارج  شیر احمد خان وکیل صاحب خارجیه:

اطراف افکار محفل انعطاف ورزید. مقصد از معلوم نمودن دو حرف است که آیا معاهده ما با ترکیه 

 ؟برحال بماند و یا تجدید شود
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اعلیحضرتا! بهر نوعی که باشد ضرورت ادامه مناسبات و اقامه دوستی ما با دولت اسالمیه  مستوفی:

 موجب تنقیص و تزئید ،تی را که خود شان از گردن خود ساقط نموده اندشرقیه ترکیه الزمیست. خالف

د چه تا زمانیکه آنها وجو ،ت داخلیه ترکیه اعتراض نمائیمآمعاهده ما پنداشته نمیشود. ما را نباید بر اجرا

خالفت را بخود مناسب می پنداشتند در توکید و تشدیدش مضائقه ننمودند. اکنون که در وجود آن برای 

 حاجت ،ولت و سیاست خویش مضرت را مالحظه نمودند، لغوش داشتند. چیزی را که خود آنها کشیدندد

ن ماده خالفت صرف نظر نموده مواد بقیه آنرا اال آن کماکان قابل التعمیل آراست که از به اخراج نماند. ما

المیان آنها بسوی داد و فغان اس باید،، پنداریم. کسانیکه وجود خلیفه را برای عالم اسالم مفیدی نمی پندارند

عموماً ناله و غوای چندین کرور نفوس اسالمی هندوستان مخصوصاً عطف توجه نمایند که آنها بعد از 

الغای خالفت به چه مصائب خود را مبتال و از کدام تشبثات درین موضوع خود داری نموده اند. آنانیکه 

ها له چه میگویند که به ملیونئدرین مس ،الفت عظمی میباشندمنکر معاونت و استمداد عالم اسالم با مقام خ

پول اعانه در هر موقع مصیبت از طرف عالم اسالم عموماً و از طرف مسلمانان هندوستان خصوصاً به 

ترکیه عالوه بر طرفداری ترکیه وبر آوردن صدا های احتجاج خویش را بر علیه دشمنان خالفت عالیه 

 .ئی با ترکان ارسال شده استوانمحض اظهار عقیدت و هم

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

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

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

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

را که جمعیت هالل احمر ترکیه جهت جمع آوری اعانه اطفال یتیم و بیوه زنان و بازماندگان شهداء 

ض استماع الغای خالفت نا کامیاب فرستادند و ملت افغان از کدام رهگذر فرستاده بود، بمحنا محاربه سمر

اعانه میداد و جشن سرور و محافل دعائیه فتح ترکیه و مجالس تعزیه داری سالطین معظمه مرحومه 

ی عالم اسالم بمقام خالفت تا جائیکه امکان پذیر هترکیه را قائم میکرد؟ خلص اینکه معاونت و همرا

وقت ظاهر و باهر و قابل تقدیر است و وجود خالفت در همه حالت از عدمش اولی است در همه  ،است

و در شرافت، نجابت و فداکاری ملت ترکیه جای شبهه نیست. افغانستان ضرور این معاهده اش را که با 

 لهئترک دارد تا زمانیکه خود ترکیه خواهش تبدیل و تغیر او را نکند، بر حال خودش بگذارد و در مس

ً در  خالفت نیز تا بتواند فداکاری و جذبات اسالمی خود را اظهار دارد و همین وفد خالفت را حتما

ف خلیفه بحث و مذاکره نموده یافغانستان دعوت دهند که آنها در تعین حقوق واردات و مخارجات و وظا

 اگر ما طبق مقوله بدانند، مشخص دارند و اال "خالفت"شخصی را که علماء قابل  ،با اتفاق عموم اسالم

را خلیفه مقرر داریم مانند شریف مکه  بدید علماء احدیاعلمای خود تن تنها بدون صالح و صو یبعض

 .دوگوش در میدان خواهد ماند و خلیفه معینه ما هم بیک سر

از عد حال و ب رمیگویم که این معاهده ما فعالً بخودم طرفدارافکار قیمتدار همایونی میباشم و  یک وکیل:

له خالفت را با افکار عمومی علمای ممالک اسالمی واگذار ئتغیر پذیرد. مس ،دو سال اگر الزم دیده شد

 .شویم و آنها را ضرور به افغانستان دعوت نمائیم

م ما آنرا بسر چش ،بلی! اگر علمای اسالمی خواهش آمدن شانرا به افغانستان بنمایند وزیر صاحب مالیه:

 .طرفدار مدعو نمودن شان به افغانستان نمیباشم قبولداریم و اال خودم

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

علمای اسالمی وفد خالفت را در مملکت مستقله اسالمیه افغانی خویش دعوت میدهیم. اگر اوشان بخشیدن[
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بدیگر نقاط اسالمی معین داشتند البته که هیئت علمای ما  دعوت مارا نشنیدند و موضع مذاکرات را

 .بسروچشم بغرض شمولیت آن مجلس مبارک اعزام خواهند یافت

نیز تائید قول همایونی را نموده به حواله یکی از جرائد عربی اسالمی بیان  مولوی محمد حسین خان:

هذا افغانستان است، ل ،ار خالی میباشدنمودند که جهته مذاکرات وفد خالفت بهترین نقاطیکه از اثر اغی

 .مدعو نمایند ،تمر اسالمی علمای ما چنانچه خواهش نموده اندؤضرور م

( دقیقه ایراد نمود. چون تماماً خارج از مبحث ۳۰یک بیانیه طویلی را در ظرف )مولوی سیف الرحمن: 

ن ضمن قابل ذکر آما با ایراد آن صرف اوقات ناظرین را روا دار نمیشویم، تنها الفاظی را که در ،بود

 :است، خالصه مینمائیم

 و علیه آن، تاریخ 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 

یاد عدم انق ،صفات عمر بن عبدالعزیز، غمخواری برخی خلفای اسالمی با عموم مسلمانان شرقی وغربی

باید ضرور  ،می اعمال شان استحقیقی هند و افغان، ایران و چین، اعراب و ترک با مقام خالفت از شو

ساله علمای اسالمیه بر دوام خالفت دلیل بزرگ  ۱۳منقاد شوند و همه اوامرش را تعمیل نمایند. اجتماع 

است براینکه باید ضرور خلیفه در اسالم معین باشد. اگرچه آن خلیفه خلیفه حقیقی نباشد، باز هم مسلمانان 

 .او بکوشند باید تعمیل اوامرش را بنمایند در قیام

هر چند به حضار تاکید میشود که خارج از مبحث مذاکرات ننمایند و بر طبق وکیل صاحب خارجیه: 

ه زیر لئباز هم بعضی از حضرات مس ،الیحه لویه جرگه که به نزد هر کدام تان است گفت و شنید دارند

ات میشوند. غرض ما بدیگر اطراف سخن میرانند و موجب طوالت مجلس و تضیع اوق ،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 

 .ده شوداشخاصیکه مخالف همدیگران باشند در همین موضوع بحث کر

 :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: 

 .قانع شدنددر بحث  ،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 جمهور: 

 (و دعوت دادن وفد خالفت را به افغانستان بنظر استحسان مینگریم. )کف زدنهای شادمانی

ر از تحریر بحضو رئیس شورای دولت را امر بقلمبند نمودن نظریه لویه جرگه نموده بعد اعلیحضرت:

ً به دستخط و مواهیر  عموم خوانده شد و بکمال شادمانی و بشاشت اوالً به امضای همایونی و متعاقبا

 .عمومی مزین گشت

 )ادامه در قسمت هشتم(
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