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 24/07/2016          احسان هللا مایار
 
 

 یحضرت محمد ظاهر شاه، بابای ملتلاع
 به رحمت حق پیوست

 انا هلل و انا الیه راجعون
 

 
 

 تمثال فرخندۀ اعلیحضرت پادشاه افغانستان 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

به انسان، مسؤولیت هائی  ،ا اشرف مخلوقات نامید. با اعطای این امتیاز یگانهر ذات الیزال کائنات را آفرید و انسان

نیز به وی راجع شد که در طول تأریخ بشریت تعداد معدودی از زیر این بار بزرگ جان به سالمت برده و در جهان 

 نقش پا گذاشته اند.

مسلمان ما که وارث تاج و تخت تأریخ پر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه کشور و بابای نیک سیرت، متبحر و 

هه ش از این جهان پرماجرا  1386م مطابق اول اسد 2007جوالی  23تأریخ ه افتخار چند هزار سالۀ ما بودند ب

 رحلت نموده به رحمت حق پیوستند. 

 ملیایشان در طول چهل سال سلطنت وظایف بس مهمی را که عبارت از صیانت استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت 

 و امنیت کشور باشد با تدبیر و درایت یک سیاس چیره دست به سر رسانیدند.
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ایشان به ما عمالً ثابت نمودند که معتقد به دیموکراسی هستند و این متاع بزرگ را به ملت افغان اعطا فرمودند. طبقۀ 

کشور تثبیت  1342 دیدرا در قانون اساسی ج و حقوق مشروع شان دانیدندگرسهیم نسوان را در حکومت و شورا 

 نمودند. 

ولسی جرکۀ افغانستان )شورای ملی( به معنی حقیقی آن انتخابی بود و آرزو های مردم از طریق آن به قوای اجرائیه 

 رسانیده می شد.

هر کنج و کنار مملکت مانند درۀ زیبای میردیش )نورستان(،  به سرسبزی و زراعت مملکت عالقۀ خاص داشتند و در

ر، درۀ آجر و در چند کیلومتری کابل، کاریز میر و پغمان  و یا به نحو بزرگتر در وادی هیرمند و وادی درۀ فرخا

 ننگرهار طرح های بزرگ زراعتی  از خود به یادگار گذاشتند.

اجباراً این رادمرد بزرگ را از وطن عزیزش برای سال ها دور گردانید و این  1973سرطان  26کودتای بد فرجام 

ه در طول این فصل زندگی شان در اجرای امر مشترک وظیفتاً با محبت و احترام بی پایان بارها با ایشان دیده حقیر ک

ام شهادت می دهم که در راه نجات کشور و ملت فقیرش مبرم و ُمصرانه می تپیدند. شرفیابی های من به حضور 

ی ملت با شهامت و مسلمان افغانستان برای همیشه این بندۀ عاجز زیرعنوان "قیام ملت افغان" برا راعلیحضرت در اث

 ثبت است. 

که در کنار پدر بزرگوار شان اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید ناجی افغانستان به  ما شاهدیم که از آن وقت تا روزی

ر هنگشته و ملت مظلوم افغان از رنج تباهی نجات نیافته و  خاک سپرده شدند آرامی و امنیت دوباره به کشور باز

 روز صحنه های دلخراش روی پرده های تلویزیون ها انسان را شدیداً تکان می دهد.

گشتند.  قبل از عزیمت شان به سوی  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت در اخیر عمر به وطن محبوب شان باز

 دست بوسی شان رسیدم و در حضور چند نفر از دوستان اظهار فرمودند: ه وطن ب

هیچ قدرتی در جهان وجود ندارد تا از من شاه شجاع  لیو تا جان خود را در راه نجات افغانستان فدا کنم " حاضرم

 )*( ثانی در تأریخ افغانستان بسازد. "

آخرین شان در برابر دید آمدن این متاع عظیم مسؤولیت نجات و حمایت امروزی افغانستان مرهون ایشان بوده و با پ

 .  ثبت گردیده استبه خط زرین  غان خاتمه یافته و نقش ایشان در صفحۀ تأریخ معاصر کشورخداوند )ج( و ملت اف

 در نهایت بدین وسیله مراتب تسلیت خود را به بازماندگان شان و ملت نجیب افغان تقدیم می نمایم.

ا رخویش که به اعلیحضرت شاه و بابای محبوب ما جنت ماوا را مکان و دیدار بارگاه کبریائی استدعا می نمایم از 

 نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.

 

 انا هلل و انا الیه راجعون
 

یکا( ر: " ما )ام)*( قبل از آغاز لویه جرگۀ اضطراری داکتر اسحق نادری در هوتل انترکانتی ننتال کابل برایم گفت

ن صرف یک نفر، قانونی معاو وس آن اعلیحضرت و کرزی به حیث صدراعظم أاز ساختمان سیاسیی که در ر

 معلوم است شما اعلیحضرت را درست نمی شناسید!""در جوابش مختصراً گفتم: " .صدراعظم باشد، طرفداری می کنیم

 
  احسان هللا مایار

 2007جوالی  25رجینیا، یو

 
 


