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 80/08/2019         احسان هللا مایار

   فرزندپدر و  آرامگاه  

 

 

ناگفته هویدا است در صد سال اخیر، امیر امان هللا خان، اولین پادشاه افغانستان بودند که در شهر زوریخ، سویس در 

در جوار پدر شان، امیر حبیب هللا خان شهید در جالل آباد حق پیوستند و آرامگاه ابدی شان  به رحمتم  1960سال 

 نصیب شان شد.

در میهن در همجواری یکدیگر احتمال دارد که این بار اول است که دو پادشاه، پدر و پسر منزل آخرین خود ها را 

 مألوف شان، افغانستان به دست آورده باشند.

 سال بعد از پادشاهی و در حال تبعید پادشاه 68که ریخ ما گردیده نسل ما شاهد آنست ریکه رویداد باال ثبت تأهمان طو

سال بعد از بازگشت به وطن نیز در جوار پدر نامدارش اعلیحضرت  شش  دیگری، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

 محمد نادر شاه شهید به خاک وطن محبوبش سپرده شده است. 

دو پادشاه در خاک میهن خود به شهادت رسیدند  بزرگ افغان در آنست که پدران هر ین دو شخصیتوجه مشترک ا

و فرزندان نیکوی شان در پغمان و شهر کابل به دنیا آمده و در نهایت در جوار پدرهای شان به خاک افغانستان سپرده 

 شده اند.

 باالیش چند سطری مکث خواهم نمود. این مبحث را می گذارم به موضعش که در ختم این نوشته دوباره

جوالئی در صفحۀ فیسبوک خود با متن ذیل  24انگیزۀ نوشتن این مقال نشر خبری است که محترم نادر نعیم به روز 

 به اذهان عامه رسانیده است.

Nadir Naim 

July 24 at 1:04 PM ·  

اعلیحضرت محمد ظاهر  ،ملتفقید بابای  رحلت از دوازدهمین سال جاری اسد سال دومرخ ؤمروز چهارشنبه ما"

ی، بق جاللتماب حامد کرزاسیس جمهور ئشتراک فعال اعضای رهبری حکومت، رشاه، طی مراسم شکوهمند و با ا

گرامیداشت  دولتی ییه، وکالی معزز ملت در مجلسین شورای ملی و سایر اراکینئیس اجرائجناب داکتر عبدهللا عبدهللا ر

 د.آم بعمل
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اعضای خانواده، دوستان و دوستداران بابای ملت در حالی که برگزاری همچو همایش ها را فرصت بهتر برای  

و مقامات اشتراک  هموطان عزیزد، از محبت و خلوص ناحیای ارزش های دیرینه و عظمت تاریخی کشور می دان

 .دنامتنان می نمایاین همایش ملی عمیقاً ابراز سپاس و  ۀکنند

آرزومندیم که خداوند الیزال با اعاده صلح و ثبات پایدار در کشور، جالل و عظمت تاریخی افغانستان عزیز را حفظ 

 ختم" .کشیده را از تاریکی جنگ های تحمیلی به سالمت و مصونیت خارج بسازد و این ملت بزرگ و زجر

ظر را از ن آن یمحتو اینک نگاشتم که مینعنادر به عنوان جناب  یطرخبر بدون تفکر و تأمل چند س نیبعد مرور ا

 :دیگزران یم

 ! افغان دور افتاده از وطن کیعرض  "

وجودم  و داد در اعماق ذهن یُکل رییما را تغ هنیم ۀآزاد ۀکه چهر طرف نیاه م ب1978از سال  یخیگذارشات مهم تأر

راه نجات وطن را  ،فکر دیبا من همراه خواهد بود. سال ها در ق اتیبل تا ختم ح، تا امروز نه کهحس نموده ام چنان 

  دمیپروان یدوستان در سر م ۀکه با عد ییرزوبه آ کینمودم ل یجستجو ماز َشر بیخدایان و غالم بیگانگان ُملحد 

یخواهی و و بنیان گذاران این تحرک آزاد د،یابد محکوم گرد یمرموز به ناکام یسرانجام نسبت به مداخالت دست ها

 .به خواب ابد فرو رفتند یگرید ه هایها به قار گریقاره و د کیدر آنها  نجات میهن تعداد بیشمار

ه عد یحال که چهره ها نیهم دهد ویسخت آزارم م یصلح و نبود وحدت مل امیپ توسعۀعشق به وطن و  ها در یکمبود

خواهم در مورد آنچه یم دمیدفقید ظاهر شاه  محمد حضرتیسالگرد رحلت اعل نیاز دوستان را در مراسم دوازدهم ای

 .میه و عرض حال نماداشاره نمو دهیگرد ضیما به آنها تفو هنیم ۀقدرت ادار که یدر ذهنم حک شده به عنوان کسان

سپه ساالر محمد نادر خان  میتصم یکابل داشته ام از چگونگ ایدر روم و مرحوم  حضرتیکه با اعل یصحبت هااز 

نجات افغانستان و عزم سفر مشترک شان به  یبرا ، سردار محمد هاشم خان و سردار شاه ولی خان،و برادران شان

 وطن واقفم. 

دن را زنده مان دیامان شده بود، که ختبد حال ش یضینسبت به مر یکشت نیسپه ساالر محمد نادرخان در کاب که یروز

 از عدن ادی) ،یسفر کشت ریدر مس یاز ممالک اسالم یکیند تا در نمود تیوصخود به برادران  ندداز دست داده بو

خداوند روز  کیل ،خاک ببرند ریافغانستان را با خود ز یو آزاد دارید یآرزو تا، به خاک بسپارندش (نموده بودند

سال  و چنداز چهل  شیدر افغانستان با فرزند نامدارش ب که یوارد نمود  تا سرحد یبهبود ایشان یبعد در وضع صح

 ندبا افتخار ملت افغان را نمود یپادشاه

 یشاه ۀخانواد یاعضا نیحدت شان بمحمد نادرشاه مضمر بود و حضرتیاعل ۀخانواد یدر زمان پادشاه که یتیفیک

 د.افغانستان بو

 یوحدت در خانواده ارج م تیفیک نیرابطه داشتند به ا یحکمران شاه ۀاول از مردم با خانواد ۀدر حلق کهیکسان

شبختم به وحدت دارد و بس. بنده خو وندیتنها و تنها پ تیافغاستان در پرتو صلح و امن یکه بقا دانستند یگذاشتند و م

 .داشتم یلیقرابت فام ایو  یبودند، دوست انستانافغ یشاه ۀوحدت در خانواد یۀتقو یپ که یکه با بزرگان

 :شاعر فرزانه پشتو، حمزه بابا ۀحوادث و قرار گفت ریس کنیل

 یل ته انسـان راغـد آب و گ   ـایدن یچ

 یراغله، فتنه راغله، طوفان راغ نهیم
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وحدت شان رخنه نموده که سرحد آن به  نیدر ب خانه ویران ُکن ۀمتوجه نشدند که فتن یشاه ۀحکمران خانواد یاعضا

من افغان با تبسم در حضور دش ونیکشتن ده مل یشده که باال یکسان ۀچیما باز یشد که وضع امروز دهیکشان یطوفان

 .کند یافغانستان و ملت افغان صحبت م

 ۀاز خانواد کهیو کسان حضرتیاعل یۀو در قدم اول توجه احفاد گرانما گردمیو عرض خود بر م یمطلب اصل یباال

 .مینما یکنند، جلب م یم یندگیخان نما میمحمد داود خان و محمد نع دیسرداران شه

در مراسم کوچک اتحاف  یپلچرخ گونیدر پول و اعضای خانوادۀ بی گناه شان دیان شهرمدفن سردا یباال کهیزمان

 یایمدفن بقا یجان باز، حاضر بودم با ذهنم در جستجو یقاسم جان و ول ر،یجنرال پادشاه م ونیدعا با دوستان، آقا

 .و احفاد شان بودم دیسرداران شه

و احفاد شان در  دیسرداران شه یکه مسکن ابد کنمیم ادی گریبار د یآن زمانم بر آورده نشد وامروز با عرض یآرزو

شاه محمد نادر نیحضرتیاعلمقبرۀ آخرین پادشاهان افغانستان محمد داود در جوار  دیمرنجان و خاصتاً از سردار شه ۀتپ

ت خانواده بعد ار رحل یاعضاسمبولیک اقدام وحدت  نیه با ابوده ک خیو به حکم تأر بندهیبس ز شهید و محمد ظاهرشاه

 .رسد یبزرگان شان به اکمال م

 یها اصل شهیباشند از ر یواحد م ۀخانواد کیاز خدمتگاران صادق افغان را که مربوط به  یکیطوفان نفاق  چرا

 استقبال نماید؟از آن  یبعد از مرگ دور بسازد که فتنه با خوش یحت

 یراب میشود تا آرزو سریم یاست روز دیخاتمه داده ام حضرتیمختصر را با اتحاف دعا به روان پاک اعل ۀنوشت نیا

 "قیبر آورده شود. و من هللا التوف بعد از رحلت شان افغانستان یشاه ۀوحدت خانواد

 ت به مصروفیتامروز که از یادداشت باالیم بعنوان دوست عزیزم سردار نادر نعیم چند روز سپری گردیده و نسب

های زندگی مقالی که در نظر داشتم تدوین و با خوانندگان درد دل نمایم به تعویق افتاده است، اینک به سراغ آن رفته 

 سعی می نمایم تا امشب آنالینش نمایم.

 

 پادشاهان افغانستان
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ین ب در مقدمه یاد از دو پادشاه با سرنوشت مشابه در ختم زندگی یاد نمودم و از صحبت های اعلیحضرت می دانم که

هر دو خانواده نقاضت های که از ان در محیط پخش گردیده به آن طول و عرض نبوده است. مناسب می دانم تا 

ل تأریخ به یادگار مانده اند، از  تصویری هر دو عاشقان وطن و ملت افغان را که از خود به نسل های آیندۀ افغان درد 

 ی هر دو رادمردان، پادشاهان افغان درک و احساس می کنند.دید خوانندگان بگذرانم تا ببینند آنچه از چهره ها

لم موج می زند، بنویسم که تصادفاً نوشتۀ ذیل از محترمی به اسم  که در ذهن یخواستم چند سطری، با احساس می و د 

در فیسبوک نظرم را جلب نمود. آن برادر محترم در بارۀ دو شخصیت اول افغان  2019اگست  6محمد فاری؟ روز 

تا به حال با این حقیقت و واقعیت گوئی کمتر نوشته ای را نقش تأریخ نموده که بنده  با چنان احساس نیک گفتار خود

 را دیده ام.  

Mohammad Farre 

 ساعت قبل 12 6/8/2019

دویشان میباشد،  دو قهرمان، دو شاهي كه اگر به دقت به تاریخ و گذشته ان ها دقت شود، شباهت هاي زیاد بین هر"

ه وطن شان، و مردم وطن شان میباشد، شاه امان هللا ، و عشق شان بنشباهت هاي كه نشان دهنده كركتر باالي شا

د از تاسیس پادشاهي احمد شاه بابا تا اخرین مرحله سلطنت، دیموكراتیك ترین عاعلیحظرت ظاهر شاه ب غازي و

 د."خداوند بزرگ ارواح شان را شاد داشته باش .بودند پادشاهان

 

ان از دو خاندان و بعد از آن بین اعضای یک خانواده فتنه در نهایت می خواهم عامل اصلی که بین این دو پادشاه افغ

برپا کردند از اثر سردار اسدهللا سراج تحت عنوان "رویداد های مهم زندگی اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید" استمداد 

 د:می نگار 55-54جسته و گذارش مالقاتش را با امیر امان هللا خان در روم ثبت نمایم. مرحوم سراج در صفحۀ 

 جپیام شاه امان هللا را به پادشاه افغانستان ساخت و بافت سردار اسدهللا سراخاصتاً معاندین،  ،احتمال دارد که عده ای

 لیک با درک آن که می خوانیم: ، د که حق مسلم شان استتاپه بزنن

 را راه ندهید، باید بدانیدگو و به جا صاحب گو اشخاص چاپلوس بلی صاحب "این تجربۀ خود را به شما می گویم تا 

 از سردار اسدهللا سراجاگر این نداء ولو   که خدمتگار صادق همیشه راست می گوید و از گفتار شان دلتنگ نشوید"

 ؟هم باشد باز هم آنرا رد می کنید و یا بجا می دانید

بنده نیز مستثنی بوده نمی توانم. ما می دانیم که در گذشته ها  هر شخص در زندگی خود از تجربه ها می آموزد و 

خود ها را منحیث مقربین دربار معرفی می کردند و از همین موقف هر کدام  ، یک تعداد اشخاص مغرض در جامعه

 به نفع خود و یا به خدمت بیگانگان در تب و تالش بودند. 

 از ها را در ماحول خود داشتند نیز واضح بود.  کدام کی شکل هندسی مثلث قدرت در افغانستان واضح بود و هر

م هاینکه در این حلقات شخصیت های نیکی وجود داشتند هیچگونه شکی نیست، لیک در بین این اشخاص کسانی 

بودند که در بین اعضای خانواده نظر به پروگرام تثبیت شدۀ شان جدائی ها خلق می کردند که در اخیر منجر به 

 انفالق گردید.

از قیاس یک انسان خارج است. نمی دانم  سو تحمیل شد  یندب 1978دبختی ایکه باالی ملت افغان از سال منحوس ب

 ؟ستسال را  تحمل کرده ا 40بیش از  تا امروز، 1978که این ملت بیچاره چگونه از 
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ف به احمق بودن خود مختصر کالم مثال زنده را از البالی وایکپیدیا نقل قول می نمایم که در آن شک آوردن اعترا

 نماید. ما می خوانیم که : می

) Sharq Mohammad Hasan  محمد حسن شرقwas an Afghan politician  ]2[(1925July  17born 

Council  of the Chairman . Sharq becameAfghanistan of communist government during the

. He Democratic Republic of Afghanistan backed government, the-Soviet of the of Ministers

a new constitution in  ratified loya jirga was selected as a compromise candidate after the

. However, the power of his office was relatively small compared with the ones of the 1987

Presidency. 

جهانی اسم شخص مرموزی را می خوانیم که در حلقۀ اولی فرزند سچۀ افغان که با میهن خود عشق تأریخ در صفحه ای از ما 

، قرار داشت. وی که سال د یاد می شدؤو به نام شهید سردار محمد دا بهترین خدمتگاران افغانستان بودورزیدند و یکی از  می

های طوالنی چه در زمان قدرت و یا خانه نشینی شان نزدیک ترین شخص مورد اعتماد شان بوده و از مسلک بیطاری به بلند 

 وی کنار آمده و در مسند قدرت کمونیست ها تکیه زده است. یا هللاترین قدرت اداری کشور رسانده شده در نهایت با قاتلین 

این شخص بار ها علنی گفته که نظام شاهی را مردود شمرده و علیۀ آن مبارزه می کرد و با این شعار در مغز مریض خود 

 چگونه می توان قبول کرد که وی در وصل اعضای خانواده شاهی افغانستان می کوشید نه در فصل آن؟

همین فلسفه بوده تا از انسان های ه سراج مبتنی بجنرال اسدهللا پیام شاه امان هللا غازی به سلف بی مثال شان توسط مرحوم 

 چاپلوس حذر نموده و به خدمتگاران صادق اعتماد کنند و بس!  و من هللا التوفیق

 

********  **** 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hasan_Sharq#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Ministers_(Afghanistan)
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Ministers_(Afghanistan)
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Afghanistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_government
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_Afghanistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Loya_jirga

