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احسان هللا مایار

یازدهمین سالگرد رحلت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه
چند روز قبل محترم نادر نعیم ،نواسۀ اعلیحضرت بابای ملت در فیسبوک از رحلت شان یاد نموده که در مدت
چند ساعت تعدادی از وطن دوستان از مرحوم مبرور بابای ملت با احترام و محبت یاد نموده اند.
نزد بنده موقف محترم نادر نعیم در سجرۀ خاندان پادشاهان اخیر افغان مقام خاص دارد .وی در واقعیت حلقۀ
وصل بین احفاد اعلیحضرت محمدنادرشاه شهید و محمدعزیز خان بوده که با شناختی از وی دارم به نحو احسن
از هر دو شخصیت های مطرح افغانستان نمایندگی می نماید.
این کمترین بهیچ وجه ادعا ندارم بنابر روابط نزدیک در طول بیش از سی سال با مرحوم اعلیحضرت محمدظاهر
شاه در زمان هجرت در روم و بازگشت شان به افغانستان و از همین طریق شناخت و دوستی با اعضای خانوادۀ
شان ،خود را بزرگتر از آن جلوه دهم از آنچه هستم ،لیک گفته می توانم که خداوند بنده را و سرنوشتم را نیک
هدایت فرمودند که در قبال آزادی خواهی افغانستان و مبارزه علیۀ دشمنان افغانستان و در پهلوی ملت خود را
قرار دادن اعلیحضرت ،با ایشان سر وکار پیدا نمودم و ازاین طریق آشنائی و شناختی از اعضای خانوادۀ شان
برایم میسر گردید.
در آغاز سال های اول دید وادید در روم وقتا ً فوقتا ً محترم نادر نعیم را در خدمت اعلیحضرت می دیدم .وی که
همیشه با عینک تاریک در صحبت ها کنار اعلیحضرت قرار می گرفت ،بدون اینکه نظری داده و یا در صحبت
مداخله کند در کتابچه ای روی زانو یاد داشتی از مذاکرات می نوشت و در کنجی قرار می گرفت .وی یک
انسان محجوب با پیش آمد نیک با همه بوده و انسان را مجذوب خود می گردانید.
هر سالیکه می گذشت موقف محتر نادر نعیم در گرد هم آئی ها در خدمت اعلیحضرت تغییرمثبت می نمود و به
یاد دارم که در سالهای اخیر اقامت اعلیحضرت در روم و یا کابل ،در صورتیکه نادر جان حاضر می بود ،با
اشارۀ اعلیحضرت جریان مذاکرات مجلس را جمع بندی نموده و با درایت کامل به سمع حاضرین می رسانید.
مقصد از این مقدمه چیینی این است که می خواهم خدمت خوانندگان گرامی به عرض برسانم که از مدتی باینطرف
بین هواخواهان اعضای خانوادۀ شاهی اخیر افغانستان ابحاثی صورت می گیرد که به نفع وضع حاکم امروز
افغانستان نبوده بلکه در چنین کشمکش ها به غیر از تشنج زدائی دیگر نفعی را تصور کرده نمی توانم.
در باال مثالی از موقف مثبت محترم نادر نعیم در پیوند خانوادۀ شاهی افغانستان آوردم که نمی توان آنرا نادیده
گرفت .وی با احترم و محبت از یازدهمین سال رحلت پدر کالن مادری خود ،اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ،یاد
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می کند که هیچ گاهی پدر کالن پدری خودرا ،شهید سردار محمد نعیم خان را فراموش نمی کند .ما که هیچگونه
روابطی در این همبستگی خانوادۀ شان نداریم منظور از تفریق بین هر دو چی بوده و به نفع کی خواهد بود؟
در اخیر صحبت های فیسبوک باز هم چند سطری در مورد عرض خواهم نمود.
این است متن نظر ها در قبال یازدهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ،آخرین پادشاه افغانستان:

Nadir Naim
· 1 hr
Today marked the 11 year anniversary of the passing of Afghanistan's last King.
H.M. King Zaher Shah, The father of the nation. How today our nation longs for
the return of peace and national unity that marked his forty years reign.
All men must die but the names of the fortunate ones lives on
47 Comments
15 Shares
165ßiläl Wardäk, Ata Safi and 163 others
View previous comments

Hamed Mahmud
خالق یكتا هللا تبارك وتعالي روح پر شكوه اعلحضرت فقید پادشاه دوست داشتني بود محبوب همه راشاد داشته
در فردوس برین مقام و مكان عالي نصیب اش دارد ، .امین یا رب العالمین

·
Mustafa Habib
اعلحضرت محمد ظاهر شاه در سن وسال کهن سالی فردی عادی جامعه بود لیک مراسم خاکسپاری شان
عظمت شاهان بود بزرگترین روسای جمهور سیاستمداران نماینده خاص ملل متحد نماینده گان رسمی دول
جهان حضور یاب شدند.
روح شان شاد جنت برین جایگاه شان .امین.
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Haji Noor Noori
روح وروان شان شادباد ویادشان گرامی وجنت برین نصیب شان باد وبرای فامیل هایشان صبری جمیل ارزو
مندم اناهللا واناالیه راجعون

Raheem Rahimy
 خو کاشکي دظاهرشاه بابا د ژوند د وروستیو شپو په باره نالیکلې.لوی څښتن دي یې غرق رحمت کړي
 ځکه اوس هم دحوادثو ډېر شاهدان ژوندي دي او په تاریخ کي یې باید ثبت کړي چي.واقعیتونه څوک ولیکي
ددې ستر مشر له نامه څخه څنګه ځینو متمدنو بې فر هنګو او بې ننګو کار واخیست

Walid Youssof
He was really one of the best king.
Allah-u-tala bless his good soul . His policy is the only way to save our country
.

Majid Momeni
خداوند جنت فردوس را نصیب شان
Homayoon AB
روح شان شاد ویاد شان گرامي باد

Hosnia Shokoor Hashem
روح شان شاد باد یاد شان گرامي جنت فردوس نصیبشان خواهانم

Dawood Shah Zmaray
Allah bliss him

Seddiq Rahpoe Tarzi
I believe that the best ways for remembering these kind of personalities is to
publish their ideas.
For me ex - king Zaher was the only leader who had decided to put our land in
path of DEMOCRACY. Nobody can forget the Decade of Democracy which was
one of his initiative when he got real political power.
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Before this time, 1960s, his Uncles and Nephews were ruling this land and
some of them - except Shah Mahmud - with IRON hand and one of them
Daoud, bound us to Soviet when he got power in 1950s.
He on the ground of a personal complex which was put aside from politics,
made a coup which opened the gate for next bloody coups, Red Army
aggression, civil war and paving the ground for emerging Talebans and
confuted to 2001 when USA and so toppled Talebans form power.
I hope that lover of Democratic set up, try to publish his ideas and follow it for a
new Afghanistan.

Aziza Popal
 روح شان شاد و.نام این راد مرد وطن با خطوط زرین در تاریخ نوشته شده وهمیشه باقى و ماندگار خواهد بود
.فردوس برین مكانشان باشد

Amir Mohabbat

Amir Muhammad Safi
RIP, he was a great personality and legendary king of the Afghanistan...

Masuda Nawabi
 مرگ از او نام جست،مرد نمیرد به مرگ
نام چو جاوید شد مردنش آسان کجــاست
·

DrRabani Alekuzei
!روح اعلیحضرت شان شاد باد
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Seyar Aria Kabuliyan
روح شان شاد

Mina Wali
نام ایشان همشه جاودان در قلب هر وطن پرست باقی است روحشان شاد باد

Spog Mai
جنت فردوس دی ځای سی

Esmat Maywand
روح دې ښاد وي!
تــل دې یــاد وي!

Abdul Naser Mohamadzai
پاک خدای ج دی جنت فردوس ورپه نصیب کړی زموږدافغانستان بابای ملت ول خصوصازموږ

Abe Rafiq
He was people king, RIP.

Masuda Nawabi
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Mostafa Ali
باباي ملت شخصیت بود كه دیگر تكرار نخواهم شد ،نامش همیشه در قلب ملت غیور افغان جاویدان خواهم
بود ،امروز باباي ملت را در جمع یكتعداد از دوستان به نیكي یاد نمودم ،روحش شاد و یادش گرامي باد

Farid Ebrat
روح اعلیحضرت المتوکل هللا محمدظاهرشاه موسس دیموکراسی ووحدت ملی شاد جنت فردوس مکانشان باد

Manila Shikari
روح شأن شاد و یاد شأن جاودان باد .آمین

Sardar Feroz Muhammadzaie
روحشان شاد و جنت فردوس را خداوند نصیب شان کند
Matthew Bradford
My thoughts are with you, your family & Afghanistan, Nad.
Makai Zuri Jahanyar
روح پادشاه نهایت دوست داشتنی ما شاد  ،بهشت برین نصیب شان گردد  ،یاد شان گرامی باد  ،شخصیت که
هیچ وقت فراموش نمیشوند  ،در زمان شان چقدر آرامی و امنیت و صلح و صفا بود  ،ملت شریف افغان بسیار
دوست شان داشتند  ،شخص خودم خو بسیار دوست شان داشتم و دارم  ،بابای ملت افغان
قبل از اینکه دروازۀ صحبت در فیسبوک را ببندم می خواهم یکی از ارشادات اعلیحضرت را از دید خوانندگان
گرامی بگذرانم.
به خاطر دارم که روزی ضمن صحبت ،قرین به گفتۀ شان ،چنین فرمودند:
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"پادشاهان و رؤسا می آیند و می روند ،لیک ملت ها به حال خود باقی می مانند .به شما ها توصیه می نمایم که
باالی یک پارچگی ملت کار کنید و سعی کنید تفریق ایکه در طول چند سال اخیر در اثر مداخلۀ دشمنان افغانستان
در ملت به وجود آمده ،آنرا منتفی نموده و باالی ارزش های واالی وحدت کار کنید و ازآن حمایت کنید".
صحبت های که با اعلیحضرت شان داشتم در حلقات بزرگ و یا کوچک صورت می گرفت و همچنان اتفاق می
افتاد که با هم دو به دو ،بدون کدام مراعات پروتوکول صحبت می کردیم که قسمت مهم این گذارشات در اثر بنده
"قیام ملت افغان" در پنج جلد ثبت گردیده است.
در خاتمه به روح پاک اعلیحضرت درود فرستاده و از بارگاه الهی جایگاه شان را در ابدیت جنت برین التجاء
می نمایم .خوشبختم که یادگار یکی از آخرین دیدار خودرا با مرحوم اعلیحضرت در این صفحه نصب می نمایم.
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