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 اعلیحضرت محمد ظاهرشاه

 .تحاد جماهیر شوروی استقبال می شونداکیتا خروسچف رهبر شوروی و بولگانین صدراعظم ندر ماسکو از طرف 

                                                           

 ناشر:صرۀ بت -1
میالدی چهار روز بعد از وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، به  ۲۰۰۷جوالی  ۲۷، به تأریخ محترم عبدالجلیل جمیلیاین نوشته را جناب 

دانندگان آن بودم، نشر من )ولی احمد نوری( ارسال فرموده بودند که در آن زمان آنرا در وبسایت افغان جرمن آنالین که اینجانب هم از گر

تان آریانا افغانس)دوباره در وبسایت  ،شانایاینک الزم دیدم به خاطر یاد بود از اعلیحضرت فقید و به مناسبت نهمین سال رحلت  . ومنمود

 نشر نمایم. (آنالین

ت. حق نشده اسآراسته چاپ به زیور تألیف ولی احمد نوری گرفته شده، این کتاب هنوز « شاه و مردم»این نوشته از فصل پنجم کتاب  -۲
 .است مولف استفاده از آن محفوظ
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با  ست کها و یا زیاد. فقط خاطره ای کمای غلو و اغراق نیست و نه هم  کلمهخوانید  هموطن ارجمند در آنچه می

از خاطرات  یکیذراست ولی این هم ایام گکه اگر عمر و  کنم می اظهارداری و حضور رستگار آنرا برای تان  امانت

 اوراق یاد و بود حیات ملی و سر زمین با افتخار ما بماند: ءباید جز کهتأریخی ماست 

معاونیت ، آن ایام نزدیک های ایام جشن استقالل وطن که درهجری شمسی بود و  1۳۵۰از روز های ماه اسد  یکی

ی سیاسی برایم رسید د غوث مدیرعموممحترم عبدالصم پیغام. کردم می کارمورین وزارت امور خارجه را أمدیریت م

 هدایت هیم داشت واظم و دانشمندی از اتحاد شوروی خومهمان مع یکزودی ه ب کهببینم. ایشان گفتند تا ایشان را 

ه کاید ن شده یو را داشته و لسان شان را بلد استید مهماندار او تعیکچون سابقۀ وظیفه داری در مس کههمین است 

سیاسی شان با  اول امور رترکیف سکسیال کهطرف سفارت شوروی هم نه ترجمان بل متوجه همه امور او باشید و از

اگر او  که کردتعیین شد( و عالوه  کابلشوروی در  مل سفیررکا کدر اواخر دور ببرباشد )این شخص  شما می

 رود. ب میحساه ب کابینهن نیست و باالتر از اعضای آ از ترکمصدراعظم نیست ولی عـمالً 

وران و بزرگان طب در را فراموش کرده ام یکی از پروفیسسال اسمش  ۳۵متأسفانه با مرور  کهاین مهمان بزرگی 

وزیر صحت عامۀ اتحاد  1۹۵۴های  شوروی بوده و در تمام دوران جنگ دوم جهانی و زعامت ستالینی تا سال

و صلیب احمر بین المللی مقرر شده  ل احمرسسه هالؤدۀ فوق العادۀ شوروی در منحیث نمایه ب شوروی بوده و سپس

 مؤسسهی از چهره های جهانی آن که یکرد ک ار میکسسۀ جهانی ؤبه حیث معاون اول این مسال را  1۷و بیشتر از 

فتخاری سره میاشت افغانستان رئیس عمومی ا کهشاه ولیعهد افغانستان  شده بود. و از طرف شهزاده احمدشناخته 

 .دند، به افغانستان دعوت شده بودبو

ت مقدمه در آنجا و در سویت صوره بل استقبال بعمل آمده و بکاطبق معمول تشریفاتی از مهمان در میدان هوائی 

مخصوص هوتل( در مورد پروگرام و سویت  ۷محل اقامت موصوف )طبقه ننتال نتیاک"خیبر پاس" هوتل انتربزرگ 

 سکم که برعهاواستۀ حتی سفارت خود نیستم می خومن تابع پروگرام و خ کهبعمل آمد. او گفت  سؤالاقامت او 

افغانستان  پادشاهاعلیحضرت گان افغانستان و حتی شرفیابی و مالقات با شخص مهمانان شوروی تان دیدار با عالی رتب

ه ب مرا ببرید و لطفاً مدت پروگرامم راکه پروژه های شوروی نیست  تیواهم به والیاخ را برایم میسر سازید و می

 .اختیار خودم بگذارید نه مقید

در رهبری شوروی او را کمتر، با ک کهبعد از دو روز او را آنقدر منور و خودمانی و روشن ضمیر یافتم  کنیدباور 

اندار و یک موترران ه جز ما دو نفر مهمکمت مهمان بزرگ حال در مدت دو هفته اقا .  بهرکردتوان مقایسه  می

رهار ه و ننگاگراهار و لشکندینداری داشتیم و نه تفنگداری و نه گارد های بر قطار، از والیات غزنی و صدارت نه ماش

دن دیشی ها "سپورت ملی افغانستان" کهای شان و بز ه ندز و با تمام پروژکاپیسا و بغالن و کو همچنان پروان و 

ال به ماهیت اصلی ه حکرده باشم کشما معرفی ه و متن باال محض مقدمه ای بود تا مهمان خود را تا حدی بردیم ک

پوپل معاون  علی احمد توردکمالقات با جناب حضور اعلیحضرت محمد ظاهرشاه وهم مختصراً به سخن و شرفیابی 

 :رسیم می ،اول صدارت وقت باشد
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ه او کهای او گوش داشت و بس هرچه  به حرف آغاز سخن، اعلیحضرت ظاهرشاه فقط وبعد از تعارفات مقـدماتی 

و با  درکرار او را خیر مقدم گفت و خود به سخن آغاز کخواست بگوید، برایش فرصت داد. سپس با لبخندی ت می

قالل و دولت خود و افغانستان تا دور است هد و استدالل از تأریخچۀ بسیار مختصراله و شومتانت و مالیمت و با اد

ی های روابط  کشور مرور نموده سخن را به نازکاری های افغانستان و شوروی و سفرهای زعمای دو کآغاز هم

 منحیث دوستکه قه دارم عال کرده و گفت همین لحظه بسیارطرف مهمان خود ه ذات البینی رسانید. درین لحظه رو ب

صورت ه نه بخود را با شما در میان بگذارم ) مردمی و ملی سلسله واقعیت های یکمعمر اجتماع شناس،  منور

ً  در بین محصلین و یا محصلینی  که در خود اتحاد اشاره به اعمال اخاللگرانۀ شوروی در افغانستان و خصوصا

صاً ان و مخصوتدریجی جوان فکریاز رشد  کهگرفتند(  می فکریمصروف تحصیل اند و ترزیقات ذهنی و شوروی 

یا چپگرا باشند  گرا باشند و یا راست افرطی و آنها راست کهگیرد ولو  از وطن سر چشمه میدر خارج محصلین ما 

 نزدیکدانم در محیط خودم و ٌدور و  افی با خبر؛ میک همه جریانات مطلع هستم و چپی. از افراطی و چپو یا چپ 

چه باید شود مگر با وجود تمام این جریانات و عواقب آن،  کهرسد  گویند و پیشنهاداتی می گذرد و برایم می چه می

شاف و ترقی افغانستان بدست فرزندان منور خودم و در نتیجه سعادت و کانکه آن هم چیز ایمان دارم  یکشخصاً به 

ل فرد مسؤو یکلهذا منحیث زرگواری و شجاعت شان ایمان دارم ی و صداقت و بکبه پا کهآسایش ملت من است ملتی 

هوها و ااز فرزندانم اذیتی برسانند. بمن از مظاهرات و هی یکیبه  کهدهم  ی اجازه نمییک پدر،  به خود و احد و

 شوریکنند. هر کفرزندانم بدون تبعیض و با دانش  و با شهامت  نمو  که خواهم رم و میگویند ولی من پد توهینات می

شند. کاران خود را خود بدوش خود نان بار وطن و وطندغم خور است چرا فرزندان افغش وکرا فرزندان خودش غم 

دانم فرزنکه باید گویند ولی این منم  می کهی کمگذرد و حتی زیاد و  سسات تعلیمی ما چه میؤکه در مدانم  خوب می

ر د که کنم همیشه توصیه می حکومتان کبه ارکه بیدانش و سر زده نگهدارم. نه ا با حوصله دانش داده و بفهمانم ر

بگیرند. باید نسل جوان و فردا ساز وطن را فرصت بدهیم  صاً نسل جوان و محصلین از مدارا کارمورد مردم و خصو

وظیفه ه ب هک کنیدین گردن شان افتاد و وظایف ملی؛ یقه ببار مسؤولیت ها  کهرا بیاموزند، زمانیکه فعاالنه خوب و بد 

های  و نسل می کنندخوبی تمیز ه ا شده خودشان خیر و شر را بخود خوب آشن کارداری و همچنان ماهیت خودی و 

 کشورزیرا هر ند. ما و شخصاً خودم گـلۀ ندارم جائی می رسانه و وطن خود را بکرده بعدی را خود خوب تربیه 

 .کندهد آنرا عملی امی خو کهدارد پالنی یا اه و روشی برای خود ر

موضوع حیاتی و  خواهم در مورد یک می که ندو فرمود کردهد ختم مجلس رو به مهمان خو اعلیحضرت  قبل از

ی کصورت جدی برای از بین بردن یه ست با از مدتی کهاینست آن و شما معلومات بدهم ه بزرگ ملی افغانستان ب

لی کصورت ه ب کهه ایم هدایت داد و کردههمنوائی همگانی خود عمالً  و رسماً  قد علم  و از موانع بزرگ وحدت ملی

یری گۀ مذهبی را بهر نوعی برساند، جلوقومی و سمتی و حتی تفرق ماهیت طبقاتی و که لماتیکاز استعمال الفاظ و 

محض غیره ، رادیو، اخبار و جراید ویا نظامی را از طریق مطبوعات یکملنند و بعد ازین هیچ شخص و یا مقامی ک

در نظر  نیام جداً این ملحوظ را، بدون استثت داده نند و به قوای سه گانۀ دولت هدایکبا تخلص شخصی معرفی 

بوده و همنوائی و اتحاد ملی  و  ن مردم تفرقه افزا وجیبۀ ملیه در بیکهائی است ه ای از رکزیرا این هم یبگیرند. 

 مربوطین فامیل خودم اسم فامیلی ظاهر را برای خوده کو شما متوجه شده باشید زند  ت ما را برهم میکبرادری ممل

 اند. کردهانتخاب 
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ساعت به  ه بود، برای بیشتر از دودقیقه پالن ریزی شد ۴۵ه برای کقات و شرفیابی تعارفی دوستان هموطن، این مال

 بود. کیر متحرین وقت آنرا مهمان ما فقط مستمع بی سخن و غه بیشترکشید کدرازا 

  هکلیات آن دیدار رسمی و هم  دوستانه ایکاین عصارۀ مختصر، از که ن بود آ البته جریانات موضوع بسیار بیشتر از

 هکردامل کرهبر راستین ملت اظهار شده بود از آن نمایندگی  یکفایت کات حسن نیِت ولی با صراحت و کدر چو

 رود. حساب میه گویای حال دیروز افغانستان آرام و سر بلند ب کهست ا بتواند، ولی  باز هم مطالبی

زنند  می یکیبعضاً چوبی در تار کهداشت تا امروز نسل جوان ما  الت ضبط الصوتی در آنجا  وجود میآ کاشای 

ً از روی سخنان  هل غرض، یا از روی نوشته های نویسندگان و او نا آگانه و بی موجب و یا با موجب و بعضا

می شنیدند و و  ههوش دید وش وگه ! آن همه جریان را بوبندک چی را  می ی را و هرکمغرض و مفتن، هر مؤرخین

 دند.کرهانه می او آگهای ملی ما قضاوت عادالنه  و شخصیتجریانات تأریخ بعد از آن بر 

 : که چه فرمودندگوش بدهید  ه قضاوت مهمان گرامی ماحال لطفاً ب

نظر پرداز آن قصر شخص شاه  س و معمارکه مهندمهمان دانشمند و مجرب ما،  با برآمدن از قصر گلخانۀ شاهی )

 :  کرده و گفترو به ما است( 

دانشمند واقعـی و سیاست مدار بزرگ مجرب و نزدیک سسۀ علمی و از ؤیک ماز  -عالم رویا  همین لحظه من در

 سیده وی به میراث روارس نام شاه ه برا فقط  شان که ما همانند یهای از شخصیت یکی شوم؛  کاری خارج مینه که

زیرا از بین توده ها به مدارج و  - و از همه جانب رسیده ترکه مائیم گوئیم  و ما میتهی بشمار می آوریم میان 

 ،نام شاهه و امروز بکنیم  یهانه قضاوت مادر نادرست و خود خوکه چقامروز متوجه شدم  کماالت رسیده ایم ولی

چقدر روشن ضمیر است  کهدیدم  مرد معمر و مجرب و سیاستمدار و پدر واقعی ملت افغان را به پیشروی خود می

دان نبرای فرز انش برای مردم خود و یا به گفتۀ خود یکیالن و حوصله، چه آرزوهای نکو با صفای طینت و قلب 

ه کنسانی یافتم با مطالعه و معلومات و خوب چیز فهم ا اعلیحضرت شما راکمتر داریم! آنرا  متأسفانهما  کهد ندارخود 

کند و من خود جلب ه بدماغ جانب مقابل بنشاند  و احترام او را دارد با چه متانت و استدالل سخن خود را بر قدرت 

ما دم شحال مره خوشا بی هست ک  ،یک  کهو بشنویم تا بدانیم که ما باید مردم را خوب بشناسیم رسم  می فکرین اه ب

 !لب ها را با خود داریدقکه چنین  شخصیت ها و 

تا حق مسلم آن پدر معارف  نویسم میرا شمه ای هم از مالقات موصوف با جناب مرحوم "علی احمد پوپل"  اینکو 

 باشم . جناب کردهن( و مرد دانشمند وطن را ادا اتور هاشمیکب پروفیسور دونوین )به نوشتۀ جناب سرور رنا و جنا

 تاز دانش و معارف وطن و اشارا بودم، آنقدر کردهبیوگرافی مهمان ما را از قبل خواسته و برای شان تهیه  کهشان 

دخترش پروفیسور طب و دو  یکشخص مهمان ما و خانمش و دو پسرش و به شخصیت فامیلی وی حرف زدند )

 دهکرواقعیت این مرد بزرگ را مات  هب کهطب بوده اند(  داکترخورد و دو عروسش نیز  پسر کدختر و دو داماد با ی

چه خوش  کهدارت اظهار داشت گفت و با برآمدن از قصر ص نگریست و بلی یا نه می بود و فقط به آن مرحوم می

 ردهکانست و یا قضاوت ت اما نمیدآینده از شماس کهو یقین دارم بینم  چنین اشخاص را آنهم در افغانستان می کهوقتم 

 ین درنده خوئی وکبرای تس کهشورا ها  ددمنشان و درندگان انسان چهرۀ بودند و هستند  ورکشدر  توانست که نمی

ه هش را ریختابی بیگن رانند و خون ملیون ها فرزند ه ملت را از وطنش میاخو نیکاین پدر های خود  شائیک کشور

ه به شاگردان خود کشانند بلک یو دوباره، نه تنها به زندگی قرون وسطی م کردهرا از بن خراب  و خان و مان شان
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ئیدن بل رورار قاکت کهنند کدان ساخته و نسل جدیدش را چنان د رو کرار تسخیر و خاکسرزمینش را تمی آموزند که 

 .ردن نباشندکو سربلند 

ازهم ب سفأکمال تبا  گذرد که های شان از پل حیرتان نمی ستیکعبور آخرین قـطار ش بنگرید چند سال محدودی از

ان مردم کهای خون چ ان بدستان، قـلبکمو  تیرماهای ما و هم طغیان درنده خوئی ری وطنی نکبی غیرتی و چااز 

 هکرسی نشینان افغانستان را به ودکهای تواریشان قرار می گیرد و برای برآوردن این مرام پلید  نشانه زنیما هدف 

 . افغانستان پاالن بخوردشان در  خر تا باز می کنندلطف  دعوت  و خاویار و اجناس پر
 

 که وه چه خیال است و محال است و جنون!
 

نام وطن و ه ب کهما  ستان عزیزنورقی از تأریخ گویای افغا یکند و گرامی!  این بود اهران ارجمبرادران و خو

ا را تکه با آن عمرم جانبداری  با غیر کم وجدان و برای مزید معلومات تانحه ، از صفای قلب و بوطنداران با ایمانم

 انرا به مآل اندیشی امروز و فردا و فردکه قضاوت و تأمل آعرض رسانیدم ه ، به این سر و این سامان رسانیده امب

ن افغا جزء سفر همین مهمان به دیدگه این طفل با افتخاربه حیث ! لطفاً ارجمند هموطن . سازم محول میهای خود تان 

 :کنید توجه

د نزی رئیس اداری سره میاشت عازم جالل آباد شدیم تا ایشان نیز چکعبداالحد بار داکتربا مرحوم  کهمختصر این

 رگکاردست های غازی آباد و هده که نتیجۀ  د و بعد بادیدن پروژه ها و فارمپروژۀ تفصیلی خود را نشان بده

و  کار رستون آن شهر رفتیم. هربه یتیم خانۀ م .دندان ساخته بوده را دست ب همان مان افغان، ماخ شسنگال

در  کهپرسید  زد و می ساله حرف می  ۷تا  ۵طفل بین سنین  ۳۵از  کپروگرام دلچسپ بود و مهمان ما با هر ی

آینده چه  درکه او تب بود رسید و پرسید کبه صنف دوم م کهساله  ۸طفل  یکبه  که؟  اهد شودخو آینده چه می

 که کرد رک. مهمان ما فی به شمړم سړته ووایه چه زه غوا ورطرفش دیده و گفت ه هد شود؟  آن طفل باخو می

 و صاحب ؟و یا معلم؟ یرنیا انج ؟شوی داکترهی اخو ه میرار پرسید در آیندکفهمیده لهذا تمطلب اورا ن کطفل

 و یا چه؟ ؟منصب

 ی به شم.ړم چه سړغوا کرد و با متانت گفت: په خبری می نه پوهیگی زهم رو به مهمان صوطفل ظریف و مع

 و متانت آن طفل معصوم بی پدر و مادر یتیم خانه نشین چنان ضربت غیر فکراین طرز گفتار و ت کنیدباور 

و برآن نشست و دستمال از جیب  کردهش کی را وکصورت غیر مترقب چه ب کهبر دماغ  او رساند  ه ایمترقب

خواست را در بر گرفت و بعد  از جایش بردقیقه  1۰این صحنه بیشتر از  که کردریزی شروع  کشیده به اشک

آنرا ندیده باشم و در  کهجهان  ست درا کشوریترین کمو سال را دارم  ۷۰وز من سن بیش از امر کهو گفت 

 رکفاما افسوس تا حال مانند این طفل صغیر یتیم افغان  –ه ام کردار کخودم و جهانی  کشوربزرگترین مقامات 

درس  نای کنیدو باور انسان شوم و یا در مجموع انسان شویم  ،اولتر از همهکه انسانیت چیست و باید بودم  کردهن

دیگران هم می ه وانم آنرا بت رسم و می تا می کهبل – کنم گی ام نه تنها نوت میرا جزء یادداشت و خاطرۀ زند

 انش به گفتۀ روسیراکو امروز چ ندشتکرا  ها مانند او دشمنان دین و وطنش به میلیون کهاما افسوس  .آموزانم

 شته پشته بسازند.کهند از اخو رباس پوشان برهنه پا بازهم میک، ازین زاده

 عبدالجلیل جمیلی

 پ۲۰۰جوالی  ۲۳لیفورنیا، ک


