
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

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

 

  

 

 23/07/2016                                    محمد نعیم بارز 

 دوران غرور آفرین محمد ظاهر شاه !
 ی کرداودانی  یافت ، ترک دار فــانـبـقـای  جـ  جهانبانی بقایی نیست، صد افسوس جهان را با

 (1)خوشا شاهی که در دلهای مردم زندگانی کرد     دا از مــردم خود زندگانی،  زندگانی نیستجـ  

 

 تبصرۀ نویسنده:

فقط دو روز بعد از وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در کابل، رقم  25/07/2007این مطلب نه سال پیش به تاریخ 

 رحلتبرای یاد بود از آن مرد بزرگ تاریخ افغانستان به مناسبت نهمین سال  2016جوالی  23شده است که امروز 

 به نشر می رسد.« آریانا افغانستان آنالین»شان از این جهان فانی مجدداً در وبسایت 

 

** * ** 

 

زود به سراغ هر زنده جانی این پدیده اجتناب ناپذیر طبیعت، دیر یا  مرگ

اعلیحضرت  افتخار و پس از نود و سه سال به زندگی پربار و پر می آید

این خبرغم انگیز افکار مرا چهل سال به محمد ظاهرشاه نیز پایان بخشید. 

ویژه خاطرات ه عقب برد، قبل از هر چیز جشن های استقالل کشور و ب

آن دوران قطعه تشریفات ت عسکری در نظرم جلوه گر شد،  دررسم گذش

از ارگ شاهی مردی را با قد و قامت بلند در لباس با وقار نظامی سوار با 

اران تا محل رسم گذشت و لوژ سلطنتی یکل سواموتر جیپ همرا با موتر س

 .واقع چمن حضوری بدرقه می نمودند

 

وقتی شاه و صاحب منصبان عالی رتبه و مقام داران بلند پایۀ ملکی و عسکری و سفرای دول مقیم کابل به جایگاه 

عظمت و  و های مقبول هر بخش اردوی افغانستان جدا جدا با لباس گرفتند آنگاه قطعات محدودی از شان قرار می

 رفتند  م  با نواختن مارش از مقابل شاه رژه میأن و شوکت افتخار بر انگیز توأش

                                                           

 " گرفته شده. ملک الشعرای افغان ها در هجرتیم اسیر "این بیت ها از غزل " اشکی به یاد بابای ملت" اثر جناب محمد نس -1
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شد، بخصوص ساحۀ چمن  چراغان میافغانستان های دیگر کشور  روز پیهم چند شب شهر کابل و شهرو از آن 

خاصی می  ونق و شادی و سرورحضوری، با کمپ های متعدد و دسته های موسیقی به زندگی مردم رنگ و ر

در آن سالها امنیت و آزادی در حدی بود که بعضی ها شب را براحتی خانه خود در کنار سرک ها و بروی بخشید، 

 .شان نمی شد  هیچ چیز مزاحم هیچ کس و خوابیدند و چمن تا روشنی آفتاب صبح آرام می

دور از وطن و وطنداران و حتی ر ایتالیا، بیشۀ دور افتادۀ کشو یاد می آورم که دره و در دوران تبعید زندگی شاه را ب

و آرزوی روزی را می نمود کشید  دور از اقارب نزدیک و بعضی فرزندان در محل اقامتش بروی سبزه ها دست می

 که به کشورش برگردد و درغژدی یا خیمۀ کوچی ها چای بنوشد. 
 

کشور برگشت اما بی امنیتی مجال آنرا برایش نداد تا ه سر انجام ب 

زیر خیمۀ کوچی ها چای بنوشد و یا در مزرعه ای با دهقانان در 

 مخاطر رقه برنا و پیری سر صحبت را باز نماید.  ولی روزی ب

لویه جرگه که  ۀاو را به زیر خیم زدن به راه  و رسم نظام سیاسی

خود مبتکرش بود بردند، در آنجا اکثراً کسانی را دید که مسؤول 

را که قبالً از  نوشته ای یشانا .دندجنگ و جنایات شناخته شده بو

که در آن همه صالحیت  ندسوی جفا پیشگان ترتیب شده بود خواند

دولت داری به حامد کرزی واگذار شده بود و آقای کرزی در مقابل 

قایل شد، آنهم چه بابای بی صالحیت  انش لقب بابای ملت را برای

وازش  پیش که حتی فرزندان ناخلفش به لحاظ سنت ریش سفیدی به

 از جا بر نخواستند.

، همه هشبیه است که گویند: روزی پدری تصمیم گرفت ه ایت از سوی کرزی به شاه سابق به قصاعطای لقب بابای مل

دار و ندارش را رسماً بیکی از پسرهایش که خیلی دوستش داشت سپرد،  در نخستین روز پسر دو عدد تخم مرغ رابه 

کند میتوانی نانت را در آب که تخم در آن  های خودت خوب کار نمی گفت چون دندانآب جوش داده خورد و به پدر 

  ؟بود مزه اش چطورو خورد آنگاه پسر از پدر پرسید، ر نانش را تر کرد پد ،جوش خورده تر کرده نوش جان نمائی

ز من ا باشی همیشه باگونه قانع و مهربان  پسر خوشحال شده گفت اگر همینپدر از روی ناچاری گفت خوب بود، 

 اینگونه غذا های لذیذ خواهی خورد.
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ا کسانی کرزی بجز جفا از کس چیزی ندید، ه بلی کرزی از شخصیت کاریسماتیک شاه خوب استفاده برد ولی شاه ب 

خاک و خون کشانیده بودند و هنوز هم در ه در تقسیم قدرت نشست و معامله کرد که یک ربع قرن ملت و کشور را ب

 . شان از سر ملت دست بر نداشته اندمنفعت شخصی و گروهی جهت 

قومی نیست بلکه با درکی از تاریخ   خاطر نفع و زیان شخصی و تعلقاته بهر حال احساس تاثر من از مرگ شاه ب

همه در  گذشته کشور و مقایسه چهل سال عملکرد محمد ظاهرشاه با شاهان و زمامداران دیگر است که البته ذکر آن

اقتصادی، سیاسی و  ۀهمه جانب گنجد زیرا دوران زعامت وی ایجاب تحقیق و بررسی دقیق و مختصر نمی این

که ممکن  یاجتماعی را می نماید تا دیده شود که در دوران زعامت او چه کارهای مثبتی صورت گرفته و چه کارهای

 از مانده اند.از اجرا بو یا ممکن عوامل دگری بود انجام یابد ولی در اثر بی توجهی 

 مثالیچشم خود دیده ام که از فیض آن بسیار مردم بهره برده اند در اینجا به دو سه ه ب آنچه من در زمان زعامت شاه 

 : کنم می اکتفاءاشارتاً 

ی ود و علیرغم درآمد ملهای منطقه مانند جزیره مطرود از نظر جهانیان افتیده بنکه افغانستان در مقایسه با کشوربا آ

رسید در زمان زعامت شاه بود که مردم  ساالنه به نیم ملیارد دالر هم نمی ۀبسیار کم و امداد ناچیز خارجی که بودج

و از اعمار شفاخانه ها با پرسونل و وسایل مدرن بهره بردند،   آشنا شدند،  و تیاتر نام پوهنتون، سینما ه افغانستان ب

سرک ها و شاهراه های اسفالت شده بوجود آمد، و برای اولین بار محمد  در آنزمان بود که قلب هندوکش شکافته شد و

موکراسی پارلمانی را به ملت ارائه نمود و تحت زعامت او، آزادی و اشتراک زن در همه یشاه بود که نظام د ظاهر

لح و امنیت بی کنیم ص سو به حسرت از آن یاد می سال بدینچهل امور اجتماعی آغاز شد و از همه ارزنده تر که از 

 و توریست های اروپائی نیز از هرات و قندهار تا بلخ و بدخشان ودر کشور برقرار بود که همه مردم  ای سابقه

کردند. اگر در سی سال اخیر آن پادشاه و  و نورستان بی هراس و با خاطر آسوده شب و روز سیر و سفر میبامیان 

ر و خوا تا این حد  ا اقالً آرام آرام به چیزهای زیادی دست میافتیم و ی آن امنیت در کشور بر قرار می بود بال تردید

 ت ونمی رفبه پاکستان بیست بار برای صلح خواهی  زمام دار کشور بیش از می شدیم وناحتیاج قوای ناتو ذلیل 

ر وخالی به کش دستکه این کار شد و هر بار یوسانه أولی مود شنمی عاجزانه از زمام داران پاکستانی خواهان صلح 

 . بازگشت

چهل سال زعامت خود فقط به قتل یک  افغانستان بوده باشد که در ایامخالصه محمد ظاهر شاه شاید یگانه زعیمی در 

خونریزی های بیشمار و ویرانی های  پس از سقوط وی از قدرت شاهد  لینفر قاتل به حکم شرعیت تن داده است و

اهر ظمین امنیت کامل در کشور محمد أثر بیشتر در اینست که قبل از تأت ستیم،یز در کشور بوده و هنوز هم ههمه چ

 ۀابمثه ، مهربانترین پادشاه و برخون برای همیش با ما وداع کرد، مگر به عنوان آگاه ترینبا تن خسته و دل پ شاه

   .همیشه در خاطر ما زنده خواهد بود. روحش شاد و خاطرش گرامی بادسمبول صلح و وحدت ملی 
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