
 
 

 

 1تر  1 له  :د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
۱۰/۱۰/۲۰۲۰                             محمد معصوم هوتک

                       
 

 

 په شمس النهار جریده کي 
 

 د سید نورمحمد شاه قندهاري د تقرر خبر 
  
 

لیکنو په ترڅ کي د کندهار له پښین سره   تېرو څو برخو سید نورمحمد شاه صدراعظم په باب د ما د
کړي دي. اوس به په شمس النهار   خپل معروضات بیان محمد شاه د خانداني اړېکو په اړه  د سید نور

جریده کي د صدراعظم په توگه د سید نور محمد شاه د تقرر خبر تاسي ته وړاندي کړم چي له فوشنج  
   سره د سید د ارتباط افسانه ښه ترا واضح سي.

 

مخونو کي د   ۱۰ــ    ۹په   ع(۱۹۶۲ش کال د سنبلې گڼې )اگست  ۱۳۴۱دغه خبر د کندهار مجلې د  
 عالمه رشاد مرحوم په لیکنه کي هم ثبت دئ. 

 

  :د خبر متن
 

  ترقی مدارج در افغانستان"
  قدیمان خود را بر افزای قدر

  که هرگز نه بینی ز پرورده غدر
اثر بندگان اشرف امیر صاحب بهادر خلدهللا ملکه چنان   چونکه از عرصۀ دراز منظور نظر کیمیا 

بود که اشخاصیکه از قدیم معروف خدمات بوده در انجام امور مأمورۀ خود کوتاهی نورزیده اند و  
ندادند  الدوام سر رشتۀ اخالص را از دست  پیرامون آبیاری شجر بی ثمر غداری نه گردیده علی 

و نیز چونکه الحاق نظم و نسق مملکت به نسبت سابق زیاد   ترقی اوشان به مناسب جلیله کرده شود 
ماه    ۲۵رعایا به ظهور رسد بنا بر ظهور خیال مبارک به تاریخ   گردیده ترقی و رفاهیت و امنیت

 ترقی اشخاص ذیل به مناصب رفیعه به ظهور رسید.  ۱۲۹۰رمضان المبارک یوم دوشنبه سال 
 

دستگاه سیادت پناه سید نور محمد شاه صاحب را که    سعادت ]اعنی[ عالیجاه رفیع جایگاه عزت و
عرصۀ دراز سرگرم خدمات شایستۀ دولتی بوده در انجام امور مأمورۀ خود حتی الوسع دریغ نفرموده  

و مالزم قدیم این سلطنت و در   شخص نجیب الطرفین از اعاظم سادات پشین متعلقۀ قندهار و نیز
عۀ جلیلۀ صدراعظم و مختار الملک دولت افغانستان مقرر  دیانت و لیاقت ممتاز بوده به عهدۀ رفی

نموده به خلعت فاخره سرافراز نمودند. ترجمۀ القاب اوشان در زبان صالبت بنیان افغانی" لوی ټول  
  مختار" است."
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