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

متکی به خداوند(ج) ،عادل ،صلح دوست ،معارف پرور ،ترقی خواه و آرامش در مادر وطنش بود فرمان شاهی
مؤرخ  22حوت 1217هجری شمسی را که عنواني پدر مرحومم عبدالستار خان فوفلزای که حاکم کالن "پشت رود"
آن وقت بود و مناطق هلمند و گرشک امروزی را در بر می گرفت به توجه و قضاوت هموطنان عزیز و گرامی می
رسانم.
خداوند متعال و رحیم ،جنت برین را نصیب شان نماید و روح شان را شاد داشته باشد .از خداوند بزرگ آرزومندم
روزی را بیاورد که افغانستان عزیز زعیم عادل ،ترقی خواه و وطن دوست دیگری چون محمد ظاهر شاه را داشته
و ملت مظلوم و ستمدیده را از بدبختی های دامنگیر امروزی نجات بدهد .آمین
این هم متن تایپ شدۀ فرمان شاهی مورخه  22حوت 1217ه ش که سکن اصل آنرا در ذیل می بینید و برای سهولت
مطالعۀ شما آماده شده تقدیم می شود:

متن فرمان شاهی مؤرخ 22حوت 1217هه ش
عزیزم عبدالستار خان فوفلزائی
از قضیۀ تجاوز یک عده نادانان زمینداور که اسباب نا آرمی قوم و سرگردانی خود شده اند اطالعی بما رسیده و این
حرکات نا شایستۀ آنها باعث تأسف ما گردید .از غیرت و همتی که از مشران قوم بعمل آمده و بنا بر اسالمیت و
احساس خوب نعمت اتفاق و استفاده از نیت عمومیت به تنبیه و سرزنش آنها پرداخته اید نیز اطالع حاصل نمودیم.
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در این هیچ شکی نیست نادانانی که نفع و نقصان خود را نسنجیده به تحریک بعضی نادانان دیگر باعث فتنه و فساد
می گردند طبعا اعمال زشت شان عاید بخود شان گردیده و موجبات نا آرامی خود را فراهم می کنند.
اگر چه محرکین و نفاق اندازان در همه وقت و زمان موجود اند تا خلق خدا را از جاده مستقیم منحرف و آنها را به
اعمال بدی دچار نمایند هیچ تصور نمی رفت که از آن اقوام و عزیزانی که در خیر و شر با حکومت خود سهیم و
حکومت را از خود و خود را از حکومت می دانند یک عده نادانان محرکین حرکات نا شایسته کردند ،البته به همه
شما عزیزان معلوم است که مقصود حکومت متبوعه شما از تعمیم علم و عرفان و وسائل ترقی در این خاک اسالمی،
تعالی مملکت و آسایش قوم است تا تمام افراد مملکت در تحت لوای دین پاک اسالم بطرف ترقی سیر و تعالی نموده
زندگی مسعودانه داشته باشند .چون این حادثه از قصور فهم یک طبقه نادان ناشی شده و حکومت بنا بر رویۀ رعیت
پرورانه خود نمی خواهد به هیچ فردی از افراد ملت ضرري متوجه شود بنا بر آن ع .ع .ش ،محمد انور خان نائب
ساالر معاون وزارت حربیه را که شخص الیق و خیر خواه است مقرر وبه آنجا اعزام نمودیم تا به صورتی که به
مشارالیه هدایت داده شده تمام وقایع و جریانات را تحقیق و آن هایی که از سبب قصور فهم خود مرتکب این اعمال
ده اند اعمال سوء شان را وانمود و مضریت فتنه و فساد را به آنها حالی نموده و آنها را از راه غلط برگرداند .و من
هللا تعالی .در خاتمه ترقی و تعالی افغانستان را از خدای خود نموده برای تمام ملت عزیزم آسایش و آرامی را
درخواست می کنم
محمد ظاهر
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