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 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

 28/07/2016          افغان احمد فضل

 

مضمون ارزشمند شخصیت خبره و ملی، انجنیر فضل احمد افغان شامل دو تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین: 

مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تحریر قسمت است که حصۀ اول همانا به مناسبت نهمین سال وفات 

گردیده و حصۀ دوم متن فرمانی است که اعلیحضرت به مرحوم قبله گاه محترم انجنیر افغان مرحوم 

 عبدالستار خان فوفلزایی در بدل خدمات شایستۀ ایشان، ارسال داشته اند.

 اعلحیضرت محمد ظاهرشاه،

 (1973 – 1933)پادشاه افغانستان 

 نهمین سال وفات ایشانمناسبت  به
 

   راجعون الیه وانا اناهلل قالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یرند. در طرف راست شان ذپر گلخانه به حضور می صهمه مربوطین معارف کشور را در ق اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت معلمان، استادان و

 افغانستان دیده می شوندعلیا حضرت ملکه حمیرا و به طرف چپ شان سردار محمد داوود صدراعظم 

 

 کشور سلطنت حرم راس در سال چهل مدت برای میالدی 1977 الی 1933 سال از هک افغانستان پادشاه اعلیحضرت

 جهان سالگی 93 سن به  م2007 جوالی 23 با برابر ش هـ 1385 اسد برج اول شنبهکی تأریخ به داشتند، قرار ما

   ازد،س برین فردوس قرین را فاضل مرد بزرگ و عادل شاه آن( ج) خداوند. پیوستند ابدیت به و گفته وداع را فانی
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 ادشاهپ اعلیحضرت هک هویداست آریا کشور باشندگان همه بهن العالمی رب یا آمین .دارد مستفید الطافش و عنایات از و

 لتم خدمتگار کی از بیش  شان زندگی طول در را خویشن و بوده عارف و مشرب فقیر متواضع، شخص افغانستان

 از جیوگرافی نشنل مجلۀ نگار خبر( م1968) پغمان تپه در روزی نچه چنا. نمیدانست دیگری چیزی افغان شهامت با

 .فرمودند جواب به حضورشان خیر؟ یا اند خوش افغان ملت بر پادشاهی به که پرسید شان حضور

 هک  بالم می این به من و منست افتخار افغان ملت برای خدمتگذاری اما است لکمش افغان قهرمان ملت بر پادشاهی

 صلحدوست، پرور، معارف متواضع، شخصیت  واقعی، خدمتکار یا  شاه، ظاهر بلی استم افغان خدمتکارملت

 ود،خ کشور اجتماعی و نظامی – اقتصادی – سیاسی اوضاع و افغان ملت از وسیع دید و فهم با دانش، با دیموکرات،

 برای را ملت  قومی و مذهبی لسانی، تضادهای نیک ریشه برای خود کشورعزیز در یعنی. داشت را جهان و منطقه

 زا خویش سفرهای با فوق اختالفات داشت نظر در بدون کشور مختلف نقاط به شخصآ. می کرد دعوت ملی وحدت

 اوامر مربوط مراجع به کشور مالی توان نظرداشت در با آن رفع در و ساخته آگاه را خود ملت دردهای و رنجها

 نشسته خاک و زمین روی به شان رعایای اگر میبردند تشریف هک جا هر در و فرمودند می صادر الزمه وهدایات

 تاج و تکشو و شان جهان های ملکه و شاهان چون یعنی نشستند، می خاک و زمین باالی نیز شان حضور میبودند

 شریفت مصیبت ساحۀ به شخصآ زلزله و سیالب  حریق، چون مترقبه غیر های مصیبت در. نداشتند خوش را تخت و

 عاشورا های روز در.  میدادند الزمه امرهای و دلجوئی و نوازش و کپا را رسیدهگان مصیبت هایکاش میبردند

.  ندکن کاشترا ایشان التکو به تا ساختند می مؤظف خود  نمایندگی به را خود اكاهایک از یکی  غمشریکی، برای

 و مفراه دولت مالی توان درحدود عالی تحصیالت اخیر الی ابتدائی دورۀ از را مجانی تحصیالت فراگرفتن زمینۀ

 مقدار کی ماه هر محصالت و محصلین برای عالی تحصیالت فراگرفتن به دوازده صنوف فارغان تشویق برای حتی

" معلم روز" نامه ب  را روزی  سال هر معلم، مقام از قدردانی و تشویق برای. بود گردیده مقرر خرچ جیب نامه ب پول

 حضوره ب را سابقدار و ممتاز معلمات و معلمین از تعدادی سال هر و میگردید تجلیل معلم معنوی مقام از و انتخاب

 حصیالتت گرفتن فرا برای زیادی تعداد ساالنه. میشد داده بیشتر والتکما معلمین برای همچنان. پذیرفتند می خود

 ستریما درجه گرفتن با هک را آنانی شدند، می اعزام متعدد کشورهای به مختلف های مپروگرا تحت تخصصی و عالی

 رفص برای خود حضور به شنبه سه روزهای به وطنه ب گشت باز در گردیدند می موفق حرب انکار یا و داکتری و

 شان پدرانه نصایح از و صرف شان حضور در را چاشت شان  نان ،مهمانان دیگر با تا پذیرفتند می چاشت نان

 شان ربحضو را محکمه فیصلۀ و میشد ومکمح اعدام به شرعی محکامه طرف از قاتلی اگر و.  شوند تشویق و مستفید

 طرفین با گردی بارکی محکمه فیصلۀ تطبیق از قبل هک میدادند وهدایت نمیتوانست توشیح آنرا میبردند توشیح برای

 ندنمای تبدیل المدت طویل حبس به را اعدام حکم موضوع مصالحه راه از اگر تا گیرد صورت رهاکمذ( ومقتول قاتل)

. ندنداشت سر در دیگری چیز خود رعایای بین برابری و برادری صفا، صلح، از جزه ب شاه  ظاهر محمد اعلیحضرت

 راسیدیموک آوردن برای ایشان.  بود کشورش شگوفانی و عالی مدارج به افغانی جامعۀ ارتقای شان آرزوی بزرگترین

  ندسربل و مستقل آزاد، کشور در زمان و وقت  شرایط و  مذهبی و اجتماعی اوضاع داشت نظر در با تدریجی و واقعی

 .فرمودند رهنمائی مسیر این در را کشور نموده ناپذیر خستگی تالش افغانستان
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 کاتبم ساختمان  سراسرکشور، در اساسی های کسر صنعتی، اتکفابری ساختمان دستی، صنایع توریزم، شافکان

 ملی، نوامیس از  دفاع برای را فاک خود و مجهز نظامی قوای و تخنیکی مؤسسات با را ها پوهنتون و ورکذ و اناث

 طویل و قصیرالمدت پالنهای از مملکت انکشافی های پروژه وغیره افغانستان پارچگیکی حفظ و  استقالل  آزادی،

  بین مؤسسات و دول شرط و قید بدون امدادهای جلب و مالی قدرت داشت نظر در با و بود شان یحضرتاعل المدت

 می لمیکت قدرتها ابر بین متوازن اقتصادی و سیاسی روابط حفظ با را ها پروژه از کدیگرهری بعد یکی المللی

 می کردند سعی و کرده رعایت را خود عزیز کشور  ارضی تمامیت و استقالل و کشور جانبۀ همه شافکان. کردند

 حفظ نتواز کی در قدرتها ابر های مصیبت و آفات از را  کشور و پیروی افغانستان بیطرفی عنعوی سیاست از هک

 استعداد با زنان برای و شد داده مساوی حقوق مردان و زنان برای زنان نهضت معرفی با.  نگهدارند امان در و نموده

 کیتخنی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، تعلمی، امور تمام در چادری پوشیدن بدون آزادانه هک شد  داده فرصت افغان

 نتدوی در و  ها جرگه مشرانو در ها، جرگه ولسی در ها، کابینه در استعداد با زنهای حتی و باشند داشته فعال سهم

 هب را مطلقه سلطنت. شد داده فرصت و موقع خصوصی و دولتی امور وغیره تعلمی عالی سساتمؤ و اساسی قانون

 اصاشخ و برجسته دانشمندان برای را کار اجرای صالحیت و معرفی را دیموکراسی و تبدیل همشروط سلطنت نظام

 .سپردند وطندوست و عالی تعلیمات دارای
    

 و وقت ابرقدرت دو های توطئه و دسایس و زمان جبر بر بنا دیموکراسی دهۀ اخیر در شاه ظاهر محمد اعلیحضرت

 تسلطن سقوط از کدر و خارجی خوران جیره توسط دولتی های اورگان تمام شدن فلج و کشور در انارشی شدن برپا

 می،نظا تاتوریکدی به دست خود بقای برای و روبرگردانند دیموکراسی از  هکآن عوض در هک گردیدند وادار جبرآ

 طنو مادر و گفته ترک تداوی نامه ب را خود وطن مادر که دانست مصلحت بزند شتارهاک و مطلقه شاهی به برگشت

 خان دوداو محمد سردار نتیجه در هک بگذارند( سردارعبدالولی و  دوداو محمد سردار) رقیب ایکاک پسر دو برای را

 در را امشآر دیگر بار و گردید قدرت بگرفتن موفق سفید کودتای طی بود برخوردار جوانان بین در محبوبیت از هک

 ار عزیز افغانستان خواست و نمود برقرار خود عزیز کشور سراسر در را مترقی اتوریدیکت جمهوری نظام یک

 (م1973) دهد سوق سریع شافانک و ترقی بطرف

 سعادت و ارتقا وطن، در آرامش آرزوی با لهذا بودند  خود عزیز وطن در شیبرادرک و خونریزی مخالف شاه چون

 اعلیحضرت چون را وطنی جال یزندگ و مستعفی سلطنت مقام از شمسی هجری1352 اسد 21 مورخ نامۀ طی ملت

 برای اندوه و  غم از پر دل با و ساخت می و سوخت می وطن فراق درد در و اختیار ایتالیا در غازی خان هللا امان

 .بود نگران شدیدآ آن گوار نا عواقب و  اوضاع

 فوقتآ قتآو را افغانستان مظلوم ملت برحق صدای و. آید بوجود افغان ملت آزاد ارادۀ به هک شدند دولتی یلتشک خواستار

می  دعوت دشمنانش مقابل در مقاومت و وهمدستی وحدت به را ملت و میرساندند جهانیان و متحد ملل سازمان به

 .کردند
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 کشور برای شد، انجام شوروی اتحاد حمایت با ها مونیستک طرف از هک م1978 اپریل 27 نظامی کودتای وقوع از

 اتحاد شرمانۀ بی تجاوز و م1979 سال در سرخ قشون توسط افغانستان اشغال بعدا   و. بودند نگران بیحد خود ملت و

 نجنگساالرا دورۀ در و گردیدند آن شرط و قید بدون اخراج خواستار و کردند محکوم جدیت با را وقت شوروی جماهیر

 و  .بود ملت اراده به احترام گذاشتن و اتحاد اتفاق، طالب فرزندانش از مهربان پدر یک چون اعلیحضرت طالبان و

 ارادۀ زادۀ که دولتی ایجاد راه در انسانی و بشری مداخله با تا کردند تقاضا جهان قدرتهای و متحد ملل سازمان از

 کشور به ایشان که شد قرار و هموار شاه پیشنهادات تطبیق برای را راه متحد ملل وقتی .کمک کنند باشد افغان ملت

 بین رد ایشان محبوبیت و نام از صرف نبودند افغانستان در صلح طرفدار که خارجی های قدرت بازهم برگردند خود

 با ماا. نمودند بلند طالبان چون را شاه بازگشت صدای و سر افغان خوشباور ملت برای. نمودند استفاده افغان ملت

 شناخته ارانجنایتک تعداد با مقدس نا ائتالف یک در انگلیس و امریکا قشون توسط افغانستان اشغال از بعد بازگشتش

 رد نزدیک همکاران و دوستان از که امریکا سفیر خلیلزاد زلمی و مؤقت جمهور رئیس کرزی حامد آقای توسط شده

 کنار دانهناجوان مر بسیار به شکل را پادشاه نام نهاد، جرگۀ لویه در که بودند امریکایی نفت مؤسسۀ یونیکال، کمپنی

 ظرمنت شماری بروز  اسارت در و نشین خانه ارگ کنج در ملت به حیث دعاگوی ملت بابای لقب دادن با را او و زدند
 

 شاه حق در تنها نه بودند اغیار خواران جیره که ما هموطن ناخلف و شناسنا حقوق فرزندان واقعا  . ساختند مرگ

 و کشتارگاه به را خود عزیز وطن و نمودند جفا خود باداران به دستور خود عزیز میهن حق در بلکه دوست میهن

 هک نسل هایی را و ساختند آبرو بی و حیثیت بی جهان در و کشانیدند خون و خاک به و تبدیل، خون حمام و ها خرابه

 ملیون ها و. نمودند نابود و محو بودند شده تربیه خارج و داخل در دالر ملیون ها صرف و افغان ملت دل به خون

 .نمودند شان عزیز وطن دامان از به فرار وادار را ملیون ها و خانمان بی کشور داخل در را افغان
 

 در و نیستم آن و این یا و شاه گوی ثنا یا و پرست شخصیت من که نمود عرض باید! گرامی و عزیز نهایت هموطنان

 شعارم که کوچک خدمتکار یکبه حیث  من و ام بوده جهان و افغانستان در شاهی نظام مخالف جدی من حیاتم طول

 هب تدریجی واقعی دیموکراسی و جمهوری نظام طرفداری و بینی واقعیت و یویراستگ دوستی، بشر وطندوستی،

 واقعیت مبنای بر نیز مسایل در من قضاوت.  باشم می اجتماعی احوال و اوضاع و شرایط مطابق ملت اراده مبنای

 ممظلو ملت دردهای همۀ لمشک حل افغانستان پادشاه که بگویم خواهم نمی من لهذا. جانبه یک نه باشد می نسبی و ها

 و ایشان شخصیت من که اینست نسبی قضاوت از من مطلب نخیر. شد می یا و بود ما عزیز افغانستان بیچارۀ و

 صدارت دوره قسمآ و  خان محمدهاشم سردار مظالم دوره استثنای به یعنی را شاه سلطنت دورۀ اخیر سال سی خدمات

 در را حال الی بعد به آن از و طالبان جنگساالران، مونستی،ک های دوره اخیر دهۀ سه با را خان داود محمد سردار

 های دوره حتی و کنم می قضاوت  ها خرابی و ها خوبی همۀ باره در و اندازم می عدالت ترازوی پلۀ در میگیرد بر

 اند بخشودنی نا و عفوه قابل غیر مظالم شان که را داودخان محمد سردار صدارت و خان هاشم محمد سردار صدارت

 کرده چه سال چهل در پادشاه این آیا که کنم می قضاوت بیطرفانه و اندازم می شاه ظاهر محمد دوره ترازوی پلۀ در

 وسطت وغیره وغیره وغیره وغیره ها خرابی جنایات، شتارها،ک چه اخیر سال سی در و بود حالت دامک در افغانستان و

  .است گرفته صورت اند بوده رهبران نام به که بگوش حلقه غالمان
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های تأریخ در مسایل قضاوت بیطرفانه  برادران و خواهران عزیز!  وقت آن رسیده که ما به مالحظ اوراق و واقعیت

نار بگذاریم و از کوعقده های شخصی را و زمان که شاه قرار داشت نمائیم را با در نظر داشت شرایط همان وقت 

نزدیکی با دشمنان وطن پرهیز و دست بدست هم داده آرزوهای عالی آن بزرگمرد فاضل را که عبارت از عدالت، 

،  وحدت، اخوت، برادری برای حفظ استقالل، آزادی، دیموکراسی واقعی و شگوفانی در کشور مساوات،  قانونیت

 اقتصادی و نظامی فعلی کشور و دسایس قدرتهای خارجی در -عزیز ما  بود آنرا با در نظر داشت اوضاع اجتماعی 

ب مغفرت و جایگاه شان را جنت پرتو نور علم  و دانش به پیش  ببریم  و برای بابای ملت از دربار ایزد متعال طل

با شهامت افغان آرزوی صبر جمیل و آیندۀ  برین و روحشان را شاد آرزو کنیم  و برای فامیلش و ملت نجیب و

رات فوق خویش ضمآ چند کتذو آزادی از قید یوغ استعمار را نمائیم. در اخیر برای اثبات پرسعادت، خوش بختی، 

های افغانستان در ساحات مختلف در زمان اعلیحضرت محمد  ها و پیشرفت یتس هائی را که بیانگر فعالکقطعه ع

 24. خداوند متعال حافظ و نگهبان ملت افغان باشد. فضل احمد افغان کانادا نمایم ش میکباشند پیش ظاهر شاه می

 م2007جوالی 

 

 

 

 

 

 

 

 اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با پریزیدنت لوبکه رئیس جمهور المان غیدرال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       اعلیحضرت با جان اف کیندی رئیس جمهور امریکا در واشینگتن       

 

 

 

 


