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سعادة المعظم السيد دوك دومال الذي أخبرناكم بتوليته علي أفلم للجزير وساير عيالته
الجزيري الرابع والعشرين من شوال وصمجية دخوة ي الموم المذكور طلفوا مدابع كثيرة وبهم
دخل

تباشرت الناس بقدومه ووفقيذ أجتمعت اعيان العمريب يُب نعركهيرمن كل كية وكانوا نازلين
بعدجمني الربط عمل ورود ولد السلطان بية الاثة أيام وركموا الكفيل العتاق وكزم إل ولبسوا ثياب

باخرة وتوجهوا لملاقاته مع أعيان الورافصميصى وم كمراء الشرعالبرانصمساوى والجنيرالات وجمع
الكبراء المتصمريين ي ألأمور المخزنية والجميع تسسوجهوا للراتة وين جملة أعيان العــســرب
الولايات بجهالة للجزاير منهم السعيد أجهد بين سالم خليوية الأغواط والسميد الطاهر بن محيي الدين فدم
| بذلامن اخيه السيد كمد الخليوية لانه كان سفيم والسيد أجد مول الواد باشى " أغسة

برحابت باشي " أغنية وبوعلام
ماغية والسميد بيع

أعة اح

لأنني

الشمريبة

وت-ر منى

باشى أغية والسميد كـر لأننا سالم أخ السيد أجـد الطيب

 .و )..فاسى باشم أغية ونان وفقة يبذ ،العسكر البرانصماوى  -6عصمليو_ي بمينا ومالا

من المرسة الى دار السلطان والانزل ي المر سعادة السيد دون دومال سالم عليه السيد الجميرال
ا بيدوا وتكلي معه مايناسب واجابه ولد السلطان بكلامه للسين مضممُه أن فدومه هذا كونا
بقلبه وجلان ثد واجتهادد غير البلاد وهنا العم سسسساد وبمعدل ذالكتف توجه سعادة ولد السلطان
لدار الامارة يلما بلغ واسترالم هفة دخلوا اليه جلالة أعيان العرب رتهكلم كل أحد منهم بمعض
مارأي معه ي الغر،و والسميرة ي الا عتال والدل تاذ نشرة ولم ينسى احد والكل أجأ بهم بكلام ححسمج منى
و ...عامو" ب من "أحيي خرجوا العمرهب :ي غاية الجرح والسمرور ويدور ورود ان عشديسة صمار مهرجان عظيم
وأضمادتي القناديل حتى ممارليل كالمع-ارريب ث العين المهرجان أجتمعت أعيان الور أنصم يصى
واعماين العرب وجميع تبرأ لمزير حة يى ممارو كواحد والهل جرحوا وحصمل لهم سرور عظم يُب
تلك الليلة بها العميماسي وسعادة المعظم السيد دوك دومال ولد السلطان أعزه الله من جسلة
احسانه باذي لونت العرب بالممر الي أن تلافا به ي اليور الثانى واجتمع بهم وجعل لهم
غذاء غاية مايوولاعبي ناد وعوا ابي الغادة وقتلها منهم وبدلا تمر الغذاء ظهر لهم أنت يظه .وا نيتهم وكتبة "تم

ورحم بتولية والد السلطان نعمره الثة واحاطوا بة وتفدم السيد الطاهر بن يحيى السنديين اع
الخليجية با لكلام لامني ! لسمنة ,وردر ابن يهتم للتياكة وطلبوا * زهي
.

الله تعالى ورةضماء المسلكت عليهم وان

لأن

يوفمع ألبركة ::ي توليته

البعيدة ويحل يُب تمر أبياه

العظيم سلطان ورانصمة بالعر والمعتمر

ج :المــَـســسـمَشر ج:

بواجفوه عن دعايه واجابوه بالفمول وكلمة عامين بمخالص نيثهم وابترفوا أذ ذاك بفلب صمديق
وبجرح وســـمور يجة

الي حدود عالة تونس وفد علمتم أيها المسلميمن طولب يسـد هذد الدولة العظيمة وعظم سطوتها
وفوتها ولا علمتم كسمبنى سمرتها العدلية ورايتها وحنانتها على لخلق بلذلك أطعتم ورضممتم

ببجاوحاكلاموحالصفمسلدرلةكاملأانلعهاميةواملستميرةبنيىُبتورنت الحملككملهمنوتلشاايءمكونفدتكننفتسمواأطمعنتمكاونسىرقم للسيد المريشال

يوفركميرّدم ويركز

مـحلة

صمغيركم وكان عدله على لخلق منشور وانصمابه بين العماد مشهور وَل ما بعل وقت حدهمه
باقيا على حاله ولا تبديل ويما استفامه لان بعله صلاح ومتصميب ي الملك بهذه السيرة الحميدة
الا بمراد سلطان برنصة أمده الله لانه هو الذي أمره بالراية والحنانـة على الخلق بعد غلبته
وانتشارسطوته ونصررايته وهو الذي أمريضما بمفاء دينكم وملاّكهم وكنا أمريضما بالتصميف

وجهعولواهلذميعساالمدحولضةعهالابءراانلصعمفوليمةرافرهاذاالكذيلنه *كيننىخ حونناناتذهنهومولسشعم باالطةيدنااللجارناسلفوخكاينطواواملـععهدهذاالذي

أن

هود هد

ضبعباء

العفال علموا أنهم لم

كصمال

لهم

*كنى

رأيهم

وايدة

وزيادة غضب الله لحفهم حتي للمر

لكم في

والهما والعاوية وابعد عنكم كل بلاء ومحنة لان البلاء موكل بالخذليط ولجتنة والشاهد
محبة سلطان مبنصة أعزه الاله بيكم ومريدكل لخمزاب المكم أمره بفدومنفسا اليكم والتولية

كحسنبت دسيانبكفما بواونسشطاكءم الفاداطكنسمبـهنذىا سايلرمترنوااطملععتكعملىوتسصيمرريتنكام وعطبليمعتكهمكميزوداادحكاالمهناشرواعلعكام على

وية

والخم لجميع

العباد

ولا خواكم أن كلمتنا

كجيبة

وفوتنمَّا

لاتعاندها

فوة وفد شهدتمونا مرارا

عم يتم ما ينغ من محمتنا ؛ الماضى ولازلتم تعمرون خيرنا ي المستقبل ان شاء الله والذي بغي

وت

:يب

,

أكراما واجلالا لخاطرتولية لمعظم السيد دوك دومال ولد سلطان برانصمة أعزه الله ومن اجل ذلك

بطااعلتخنلايطالوياوملووسيامدتوواععفللىهامل يعُبهدتولابلمىيثواكقانوواهابمعضتننسيرحالوااعملاشمىلافدبمالولمأميسماغكى فهيذ االاامجلاانسياارليا املنماشجهيوفجريينين
ك

