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 04/04/2016احسان هللا مایار                                                                                            
    

 نادر افغان
 پادشاهی تا مهاجر فرزند داستان

 ششمقسمت 

 

 همان اثر 33-29صفحه  1337شهر رمضان سنه  13اینک متن فرمان ، لیل پنجشنبه و 

 " عالیجاه عزت و عزیزی نهان برادر بجان برابرم سردار محمدنادرخان سپهساالر را واضح باد.

شهر رمضان  10عریضه مؤرخه یوم دو شنبه 

ارسالی شما بمالحظۀ حضور  1337المبارک 

 اعلیحضرت واال گذارش یافت.

داشته بودید که نقل خط وایسرای هند  معروض

الیوم رسید ازمضمون فرمان مبارک واال و 

تحریری وایسرای بدرستی دانسته شده چند 

چیز را که سراسر نقصان کلی دارد به حضور 

 مبارک به تفصیل عرض میدارم

اول درباب آزادی جهاز انگریز در  –1 

  -افغانستان

را که قبضه  فوج های انگریز همان حدود -2 

نموده اند به قبضه داشته برای حفظ ماتقدم 

استحکام خودرا درست کنند و در موضع 

 -مذکور آزاد باشند

همان موضع را که نظامی افغانستان و  -3 

اقوام سرحدی بذریعۀ افغانستان گرفته اند مثل 

 -وزیرستان این را برای انگریزواگذاریدن

 فوجبیست میل از موضع فوج انگریزی  - 4

 -افغانستان دور بودن
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  -برای سرحد خط نوشتن که یعنی ما صلح میکنیم و آنهارا کامل نا امید ساختن - 5

بعضی فقرات جزوی را در این وقت از مضمون تاثیر پیدا نمیشود و وقتیکه همان مسئله بزیر خیال سیاست شود 

فغانستان بربادشده. فدوی دولت قبل از یک عالم معنی داشته باشد پس از همین مضامین فقرات مذکور کامل ا

رسیدن فرمان مبارک واال مولوی ظفرحسن خان و پادشاه میر و محمد یوسف خان را همراه یک عریضه حضور 

مبارک واال روانه نموده ام که حالت سمت جنوبی را بدرستی بحضورعرض کند ودرباب شرایط با شرف نیز 

رگ خون داشته باشد این قسم شرایط را قبول رگ انسان یک بحضور اظهار نمایند. اگر از سه صد شصت 

نمیکند. اگر حالت کابل و سمت مشرقی بالکل خراب شده باشد و اعتبار نمانده باشد پس الزم که بهر قسم صالح 

بدهند بهمان قسم اجرا شود. بنده از نقطۀ نظر حقیقی مالحظه 

ه ام نموده کامل بذریعۀ سه نفر مذکور فوق که روانه نمود

عرض کرده ام مگر درباب مصلحت صالحیت ضرور است 

که وکالی مردم داخلی و سرحدی افغانستان هم شاملیت داشته 

باشند باید هر یک یکنفر وکیل بحضور طلب گردیده 

همرایشان حرف زده شود. نیز عرض میدارم که اگر از 

یکطرف چیزی زمین به سمت مشرقی ازدست رفته به طرف 

ند آن بدست آمده پس اگر مطابق عهدنامۀ سمت جنوبی سه چ

حال دریک باب مجلس صلح   -سابقه صلح شود عیب دارد

عرض میدارم که اگراین قسم شد که آدم بی فکر مقرر شد 

سخت نقص میکند. اگرجنگ تعطیل و صورت مکالمه 

بازشود اینقدرعرض میدارم که فدوی دولت را مقرر فرمائید 

د و اال بهرقسم که حضور که در مسائل صلح نقص کلی نرس

تمام وزیرستان امروز  -مبارک واال شمرندعین صواب است

به چشم امید نگران است و فوجی افغانستان به چهاونی کالن 

انگریز )وانا( مقیم میباشند و شاه ولی خان در وزیرستان میباشد. پس حالت مایان شکرخوب است و اگر این خبر 

زیرستان می باشند و کل وزیر و محسود به قسم لشکر همراه شان است اگر آنها عام شد همان فوج مایان که در و

آنرا دانستند بخود فوجی افغانستان سخت ضرر کلی خواهد رسید. حال که خط رکاب باشی) شاه ولی خان( آنرا 

ت و هم روانه نمودم از برای خدا فکر وحوصله و مردانگی از دست داده نشود باقی سپرد بخداوند کریم اس

 م( -) محمد نادر –مشاورها هم درعقب صفحۀ کاغذ سوم دستخط نموده اند. 

عالیجاه برادر عزیزا ازمضمون فقرات معروضی شما سراپا دانسته و حال رأی انور واال گردید. هلل الحمد والمنه 

ود برای شما نیک خداوند خودرا شکرگذارم که آن عالیجاه را هم خیال و هم درد خود مالحظه میکنم از خداوند خ

نامی دنیا و آخرت را میخواهم. خودرا پریشان نسازید. اگر جان در تن و رمق در بدن داشته باشم باین شرایط 

صلح را قبول نخواهد کردم. اگر از سمت مشرقی جزوی زمین بتصرف آنها رفته هفت چند آن از سمت جنوبی 

د و آمده و صلحی که بشرف و عزت افغانستان نباشد به غیرت و  مردانگی و حسن تدبیر شما بتصرف ما میباش
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انشاء هللا تعالی گاهی قبول نخواهد فرمودیم خاطر خودرا جمع دارید و حال مراسله که بجواب مراسله وایسرای 

   -نوشته میشود نقل آنرا برای شما ارسال فرمودیم که دانسته شما بوده باشد

شوند نام نویس شان برای شما فرستاده شد آقاسی ملکی و نفری که درباب نفری که منتخب شده و فرستاده می 

ارسال میداریم مطلق اختیار برای شان داده نشده که اختیارشرایط صلح را بچنگ خودها داشته باشند. برای شان 

حد و اندازه و دستورالعمل داده شده که تا باین حرف اخیر حرف بزنید که شرف و عزت افغانستان باشد اگر 

بول کردند مدعا حاصل شد و اگر از اندازۀ ما تجاوز کرده وقبول نکردند تا حیات داریم بسر و جان میکوشیم و ق

جامۀ زنان را نمیپوشیم. خیال و فکر من از برای شما خوب معلوم شده و گاهی این ننگ و عار را بگردن نمی 

درباب اینکه معروض داشته  –گیرم انشاءهللا و تعالی 

همین نفری صلح خود من مقرر شوم سرکار  اید که اگر

واال هم دراین فقره از شما بهترهیچکدام را ندانسته و 

نمی دانند و الکن بچند دلیل درین وقت شمارا مقرر 

 -کرده نمیتوانم

اول اینکه شما که در سمت جنوبی مصروف کار  - الف

میباشید اگر درینوقت در آنجا یک روز حاضر نباشید 

سمت برهم میخورد چنانچه از بی سررشته های آن

فکری صالح محمد خان سپه ساالر فوجی نظامی و 

لشکری ملکی آن وال کامآل برباد و کم دل شده وسمت 

مشرقی را خراب کردند شمارا دراینوقت چگونه مقرر 

  -آنوال کرده میتوانم

همین که شما ازآنوال خواسته شوید انگریز واقف  -دوم 

ود که آنها از العالجی صلح شده یقین او حاصل می ش

  -را قبول کرده اند

پریشانی که انگریز دارد از شما است یکقلم  -سوم 

  -خاطر او جمع شده هرچه دل او میخواهد میکند

تمامی نظامی وملکی شما پراگنده شده ازین جوش و خروش بازمانده متفرق میشوند باز جمع شدن شان  -چهارم 

 -امر محال است

 -ط صلح را که انشاء هللا بشرف افغانستان میخواهم یکی آزادی مردم وزیرستان و محسود خواهد بودشرای -پنجم  

   -اگر درینوقت موقتی متارکۀ جنگ نشود در وعدۀ ما خالف واقع میشود -ششم 

باید و ضعی شود که نفری شما از جوش و خروش خود نماند و جاهاییکه بتصرف شان آمده محکم نگاه  - هفتم

 ند و آینده حمله را تعطیل بدارند و با خبر خودها باشند تا معلوم شود که شرایط آنها بکجا قرار خواهد گرفت.دار

باقی خداوند تعالی یاور ومعین شما باشد همیشه ازقادر توانا صلح و فیروزی ونصرت را نصیب شما میخواهم  

 چرا که فکر و رای و خیال شما مطابق فکر و خیال حضور است. 
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یک مراسله  12دیگر اینکه الیوم چهارشنبه  -هزارآفرین برشما خداوند در دنیا و آخرت اجر شمارا ضایع نکند

رسمی باز از طرف ویسرای رسید آن را باز کرده مالحظه کردم که بالکل نقل همان مراسله سابقه که یک حرف 

خط هذا خط اصل میباشد. الکن ازین خط تفاوت نداشت مگر نوشته بودند که خط سابق خبر تار) تلگرام( بود و 

فرمان هذا را تا هر جای آن را الزم میدانید برای نفری مشاور که مهر و دستخط  -هم پریشانی شان معلوم میشود

کرده نشان بدهید و جایی را که الزم ندانید نشان ندهید. زیاده خودرا بهیچ صورت پریشان نسازید خداوند معین 

عالیجاه عزت و عزیزی همراه ارجمند شاه ولی خان هم از مالحظه گزارش یافت و نصیر است فقط  خط 

 بقرارالزمه برایشان تسلی و خاطر جمعی میدهید.

  )دراخیر نامه اعیحضرت بقلم خود نوشته(:

 "دست از طلب ندارم تا کام من برآید     یا جان )رسد( بجانان یا جان زتن برآید .امیر امان هللا -عزیز برادر من

) خوانندگان گرامی نیک مستحضرند که مرحوم جنرال 

ر برادر امی اسدهللا سراج پسر امیرحبیب هللا خان شهید و

همچنان خواهرزادۀ اعلیحضرت محمد  امان هللا خان و

نادرشاه شهید میباشد. ازاینرو جنرال موصوف قرابت 

شاخۀ اول خانواده گی با دو سلسلۀ از پادشاهان افغانستان 

که اظهاراتش را درگذارشات میتوان بدون اگر و  را دارد

  مگرصائب شمرد.(

 

        

 

   

 

  

 


