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شاه ونیاقدس هما حضرتیبحمداهلل در اقبال مصون از زوال سرکار اعل ،قربانت شوم  شنگتن که اول شهر متمدن  ،ا فداهروحن یشاهن به وا

سایدن صورت وقادمیست ر شاه یاز قرار راپرت عی.  شاهن شد لکن انجام اوامر  ست که عرض  صبر و فرصت با یا شد.  دیرا به  شغول   کیم

ست که بنده حظ مالحظهیخود را ب ۀیاول مکنونات قلب بار تواندیتازه نم ریسف شاهد ا ستان نبردم و  یاظهار کند. خدا  سافرت فرنگ از م

شم جمع خدمتگذار ،ندارم یلذت صت با یتمام هو سر فر ست. اگر زنده بمانم به وقت و مقام و  ست و انجام خدمت ا خدمت کنم. با  دیا

شتاب کار نم س ۀالعجاله خان یعل .شودیمخراب  یمعروف میقو میدولت قد کیکنم  نیااز  ریکرد. اگر غ شودیعجله و  سباب  یاعل اریب با ا

صوص راه م شوکت و جالل مخ ضمن منتظر بروز خ رومینقره و مبل تمام گرفته با  ستم. جنابعال االتیو در  ش یخود ه سوده خاطر با . دیآ

 .رودیراه م تیو معقول تیمحمود خان با اهل رزایسفارت هم همه خوب هستند. م یاجزا

 

بنده از تمام  تیمأمور ۀ. نقطدیرا زود به زود به بنده برستتتان یو مواجب و مقرر دینفرمائ قهیو مضتتتا یجات کوتاهقهیاز فرستتتتادن تعل  

ها را و آن کنندیاستتتهزا م]را[ اروپا  یاهال یمملکت به تمام نیا یاستتت و اهال ترکینزد تیدورتر و به تمدن و ترب هیدولت علّ یستتفرا

 نیدوم] مثل مستر پرات یمملکت اتازون یکه تفاوت چقدر است. تمام اهال دینیبو ب نامندیم هیرا سخر سیروس و انگل و شمارندیم یاجنب

ستر پرات دارد مالحظه بفرمائ ستیکه ب یبلکه بهتر از او هستند. مملکت [رانیدر ا کایامر یلچیا ست کس ایکه آ دیکرور مثل م  یممکن ا

و کار تفاوت ندارند  تیمملکت با مردها در ترب نیا یهاو مال هستند. زن تیو با علم و ترب اریو هوش داریب اممها بکند. تبتواند ظلم به آن

]=  ی. در اجزادینمایبکنند جماعت آنان را معزول م یهستتتتند و اگر خالف تیدولت مواجب بخور و نوکر رع یو تمام رجال و امنا

 است. اهیوکال دو نفر غالم س[ اعضای

 

 طلب کند یمرد خداشناس که تقو

 باش اهیس یجامه و خواه دیسف یخواه



فرداً فرداً سلطان  ایدن ۀنگیتمام مردم  دیکن اسیمطلب را ق نیمسئله ا نیاز ا دیتوانیمالک مملکت است و م یو هنر و آزاد خواهندیکار م

ستند. مملکت ستقل ه سلطنت یقادر م سا نانیبه چه اطم دینیبد بدار یکه پنجاه کرور نفس محترم  و به چه  کنندیو کار م روندیراه م شیو آ

مختار مرا قبول کرده و به او  ریوز کایکه در آمر دیبگو تواندیبا افتخار تمام م رانیا هیخلق محترم و با مکنت هستند. دولت عل نیا اندازه

 دارم. یو دوست تییست آشناایدولت دن نیکه اول یدولت محترم معتبر کیکه من با  دیاحترام کردند و هم بدان

 

 چی. گدا هگرید یو زندگان گرید یجا جانی. استین نهیو و سیو اسالمبول و لندن و پار نیاروپا و واشنگتن و برل تیحکا کا،یامر تیحکا  

ست که در اروپا نستین صوص ا شمن دفر( مخ ست. راه ) شهرآهن مهمانر راه. دستی. چراغ همه برق ا ست.  شاخانه ا  یخانه و حمام و تما

ست متحرک. در  سب راه م بخاریآهن بقطار راه ورکیوینا ستند. ب ارهی. تمام مخلوق کامل العرودیو ا  دیایب سمارکیو با خط و ربط ه

ها از عمارات خانه. مهمانخندندیها مو به آن آورندیرا درم نیریو ستا سیروس و انگل دیتقل شتهیها هم. در تماشتاخانهشتودیشترمنده م

ساس د یسلطنت ست. ا ستیدن ۀنگیو آله در  هیصل اهلل عل غمبریپ نیلندن بهتر ا ست ا غمبری. آن چه خداوند و پا سته ا ست. اغلب جانیخوا

 .گذرانندیو در وقت عبادت به بطالت نم کنندیمردم شرب نم

 

آن را در  ۀکه نمون سازندیتازه م یجنگ ی. کشتکنندیخودشان را هم کم نم ۀیاست. لکن استعداد حرب یمردم صلح عموم نیا یمقصود کل  

ندارد.  هیاند پاستتاخته ورکیویکه در ن یبود دوهزار تومان تمام شتتده بود. پل نهیکوچک آن که پشتتت آ ۀبه بنده نشتتان دادند. نمون یاطاق

. در رودیاو م یاند که قطار کالسکه از روپل ساخته یاز رو بخاریآهن باند و راهبا هم متصل کردهرا  ایپل دو در نیبه توسط ا هیپابدون 

 کایو در اطراف راه کالسکه است. من چه عرض کنم. آمر یآهن اسبراه ریاند و در زآهن ساختهها راهکوچه یها ستون گذاشته روکوچه

 بد است. اریبس اریبس ی. وضع سلطان ترکرودیاز دست م بیقرکجا؟ اسالمبول که عن ریغ وکجا، اروپا 

 

اما محض  ستتتمین چیکه ه کنمیبلکه عرض م کنمیاز خودم نم فی. تعردیمختار دیکنیهم که م یالیهر خ ستتمیمطلب را البدم بنو نیبنده ا

و ستتفارت  دیبکن دیکنیرا اگر موقوف م سیو لندن و پار نهیستتفارت برلن و و دیکنیحرفه م ۀکه اگر مالحظ کنمیعرض م یخواهدولت

. از واشتتنگتن و دیرا بفرستتت گرید خورمی. من بدم و به کار نمدیبشتتمار میمملکت را فوز عظ نیبا ا یو دوستتت دینکن وفرا موق ایدن ۀنگی

صرف نظر نکن نیسفارت ا سدیمملکت  ست که تاکنون در همچه جا یجا اری. ب سوس ا شت ییاف ستیو هر چه م دیآدم ندا جا نیاز ا دیخوا

ست سئله را بدان نیا ماا .دیمراوده نکرد هانیبا ا و دینخوا شتاب غ دیم صود و منظور با عجله و  شخص نمریکه انجام مق ست.   تواندیممکن ا

کم کم نفوذ کرد و مقصود را بروز داد. حاال  یستیقلم بدهد. با زیو ناچ نظمیع و بوقیانظار خارجه خود را بمشت خود را باز نموده و در 

ساس دوست ییبنده سکوت و صبر است تا راه آشنا فیتکل یمملکت تا چند نیدر ا شود.  یقدر یو ا کار چاپار  ایساله برو و ب کیمحکم 



ست. من ب شت ماه چ دیو دو ماه با دمراه دور که به دو ماه آم نیدر ا کنمیهر چه فکر م چارهیا  رمیتا خانه بگ .کنمه برگردم در ظرف ه

 فرستاد. کسالهیمباشر  شودی. نمنیو ورام ای در شرق ری[یهناح، خوار]=  برگردم به خار دیو اسباب پهن کنم با سمیو قرارنامه بنو

 

شته و خود را عار نیا قتیحق   شب و روز متزلزل نگاه دا صد اقامه راه نم دانمیم هیحکم بنده را  ست عرض م رومیو به ق که  کنمیو را

ساس محکم انداخت و با  تواندیطور عجوالنه نم نیا شت هزار تومان نم کیطرح ا  چیچهار ماه رفت و آمد و ماند و کار کرد. ه توانیه

شده. چاپارم نه وز ستان مأمور ن ضم ا یمختار. بار ریکس مثل بنده به فرنگ لکن  ،شودینم یاعت و انجام کار کوتاهکه در اط ستا نیغر

نرسد  یست تا وقت هر کار و سخنا در مقابل مردم متمدن مطمئن راه رفت و امور در گرو اوقات شودینم ینیعجوالنه و بدون وزن و سنگ

شد وضع بنده هم ا نیاجماال ا لکتمالحظه اقدام کرد. وضع مم یب شودینم ست. رئ نیبود که عرض  ست که ه مملکت هم چون  نیا سیا

و  مالحظهیهستتتند و کار ب تیرع یمملکت مستتئول وکال نیا یو تمام روستتا وستتتهیکارها همه به هم پ چ،یه چیالف از خود چه دارد ه

 ول هستند.ره مطموس و مخذیمعزول و نفوذ شر[ و هوس یهو]=  کرد و هوا و حوس شودینم تیصرفه رع

 

از  واریدر و د کندیکار بد و حرکت زشت که شخص م کیو آفتاب جهانتاب عدالت طالع و المع است.  ریعالم کب تیشمس حر رینور من

سان مواخذه م ستان رفتند نه معن ییهاآن .کنندیان صود در حر کیپلت یکه به فرنگ ستند نه مق را به  کی. پولتافتندیرا  یو آزاد تیرا دان

را هم شتتترب مستتتکرات و مالعبه با  ی. آزادستتتتین ییبه جهت مرد دانا بزرگتر از دروغ گو یبیکنند و حال آن که عیدروغ ترجمه م

 ها حرمت مخصوص دارند.و حال آن که زن جانیکمتر است. و در ا صاحبیو حال آن که زن بد از سگ ب افتندیفواحش 

 

کند و از مناستتبات و مکاتبات و  دایپ یبر تمام علوم اطالع و آگاه دیاستتت که شتتخص با نیو آن ا استتتیاز علوم بزرگ دن کیعلم پولت

شده که بتواند در مقابل حر س یمقابله نموده از طرح باز فیمراودات دول مطلع  از جاها به  یاریاو گول نخورد و نبازد. چنان که ما در ب

 یجان و مال و وقت و مذهب زندگان اریداشت اخت تیو حر میرا باخت یخورده باز بیخود فر یعلم از دوستان ظاهر نیا ننداشت یواسطه

شتغال به کارها ست نه لهو و لعب و ا ض یا شت و ت که  کنمیبه جرئت عرض م میستین کیعلم پولت یصورت که دارا نیاوقات. در ا عییز

ست ست و چ باختن ۀجیکامل نت فیبا حر یو باز یدو شمن م یزیا شر د ص توانیکه ما را از  شت تح پس از  تیعلوم و دادن حر لینگاه دا

 اطفال و داشتن قانون است. تیترب

 

است و علم  ی... کتاب خدا البته مقدس و مخصوص امور مذهبحدهیعل ستا یزیدانست که قانون مملکت و دولت چ دیمطلب را هم با نیا

با  هایچه عثمانچنان میدر مملکت داشتتته باشتت یقانون دیهفتاد بطن دارد. پس ما با دیفرمایام مبواطن آن را ندارد. چنان که ام تیماها کفا

شتن مذهب  سالمدا ش .نامه دارندو احترام قرآن نظام ا شته با شنظام هایچرا مثل عثمان میاقال اگر مثل اروپا که ناپلئون ندا شته با . مینامه ندا



 کبختیو استتالف خود را ن دیبکن اتیخصتتوصتت نیدر ا یاستتت فکر یجنابعال تیبه کف کفا انریشتتما را به خدا حاال که زمام دولت ا

شاه اولدییبفرما سخر اجنب یفان یرانیتمام خلق ا بیعنقر که ای. بحق  شروع کن نیو اگر به ا شوندیم یو م باهلل که از همه کارها  دیکارها 

گونه مطلب  نیمتذکر ا دیبه قدر ذره رخنه در کار و بار بکند. خاطر عاطر عطوفت مظاهر شاهانه را با تواندیسودمندتر است و دشمن نم

اد است و مردم آب واریاست که در و د نیا شودینم دهید کاریجاها شخص ب نیبه کار واداشت. در ا دیمملکت را با عاریب کاریکرد و مردم ب

 .عنه یعف ینقلیندارم. الصداالقل حس یعرض ادهیمعمور و آسوده. ز


