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 22/07/2012  فضل احمد افغانانجنیر 

 

 اعلیحضرت محمد ظاهرشاهرد وفات گهفتمین سال
 

 ظاهرشاه بابای ملت غیور افغان شخصیت اعلیحضرت برای اینکه به اثبات رسانیده باشم که محمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاهی رمان وطنش بود ف و آرامش در مادرمعارف پرور، ترقی خواه  دوست، حصل ، عادل،)ج(خداوندمتکی به 
 "پشت رود"خان فوفلزای که حاکم کالن  پدر مرحومم عبدالستار عنوانيرا که هجری شمسی 1217حوت  22مؤرخ 

 رامی میگهموطنان عزیز و  رفت به توجه و قضاوتگ بر می رشک امروزی را درگمند و بود و مناطق هلآن وقت 
 .رسانم

آرزومندم  گاز خداوند بزر .باشد داشتهشاد را شان  و روحنماید شان  ت برین را نصیبجن ،متعال و رحیمخداوند 
شاه را داشته  ری چون محمد ظاهرگدوست دی ترقی خواه و وطن روزی را بیاورد که افغانستان عزیز زعیم عادل،

 یر امروزی نجات بدهد. آمین گهای دامن و ملت مظلوم و ستمدیده را از بدبختی
 

برای سهولت و  ذیل می بینید رسکن اصل آنرا د کهه ش 1217حوت  22مورخه این هم متن تایپ شدۀ فرمان شاهی 
  :تقدیم می شود شده آمادهمطالعۀ شما 

 

 هه ش1217حوت 22شاهی مؤرخ  متن فرمان

 عبدالستار خان فوفلزائی عزیزم
ن و ای ی بما رسیدهردانی خود شده اند اطالعگو سرکه اسباب نا آرمی قوم زمینداور  نادانانعده  تجاوز یک ۀاز قضی

 و بر اسالمیت و بنا که از مشران قوم بعمل آمدهاز غیرت و همتی  .ردیدگسف ما أباعث تآنها  ۀحرکات نا شایست
 .محاصل نمودی عد نیز اطالیرداخته اپبه تنبیه و سرزنش آنها  عمومیت از نیتاستفاده و  نعمت اتفاقخوب احساس 
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نه و فساد ر باعث فتگسنجیده به تحریک بعضی نادانان دیخود را ن که نفع و نقصان یننانادا در این هیچ شکی نیست
 .کنند ات نا آرامی خود را فراهم میو موجب ردیدهگود شان عاید بخ اعمال زشت شان ا  ردند طبعگ می
یم منحرف و آنها را به قتتا خلق خدا را از جاده مس و نفاق اندازان در همه وقت و زمان موجود اندچه محرکین  رگا

و شر با حکومت خود سهیم و خیر در که ی عزیزانو اقوام که از آن  رفت  صور نمیتهیچ ر نمایند دچا اعمال بدی
به همه البته  ،کردند نا شایستهحرکات ین محرکیک عده نادانان  دانند کومت را از خود و خود را از حکومت میح

  ،ترقی در این خاک اسالمی وسائلعلم و عرفان و از تعمیم  متبوعه شما معلوم است که مقصود حکومت شما عزیزان
تعالی مملکت و آسایش قوم است تا تمام افراد مملکت در تحت لوای دین پاک اسالم بطرف ترقی سیر و تعالی نموده 

 عیتر ۀروی رب بنا چون این حادثه از قصور فهم یک طبقه نادان ناشی شده و حکومت ی مسعودانه داشته باشند.گزند
ب ئ، محمد انور خان ناش .ع .آن ع بر وجه شود بنامت ضرريخواهد به هیچ فردی از افراد ملت  پرورانه خود نمی

که به  صورتیه تا ب خواه است مقرر وبه آنجا اعزام نمودیم ساالر معاون وزارت حربیه را که شخص الیق و خیر
قصور فهم خود مرتکب این اعمال که از سبب  یهای و آن تحقیق تمام وقایع و جریانات رامشارالیه هدایت داده شده 

و من  .رداندگغلط برو آنها را از راه الی نموده فساد را به آنها ح فتنه و و مضریت را وانمود سوء شان اعمال ده اند
آسایش و آرامی را  عزیزمنموده برای تمام ملت را از خدای خود  تعالی افغانستاندر خاتمه ترقی و . هللا تعالی

                      کنم درخواست می
 محمد ظاهر          
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