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 صفحه 5 از 1  ه  شمار

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

 

  

 

 22/07/2016                             ولی احمد نوری

 سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت نهمین

 م(1973-1933) -ش( 1353-1313پادشاه افغانستان )

 بنام آنکه کلمه را آفرید

 

 فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در هجرت با کتاب "خاطرات افغانستان" در آغوششتصویر 

 

میالدی، افغانستان یکی از بهترین  2007جوالی 23هجری شمسی مطابق 1386سال قبل روز دوشنبه اول اسد نه 

بوده،  قرون اخیر فرزندان خود را که شایسته ترین، عادل ترین، مهربان ترین و ملت پرورترین پادشاه این کشور در

روان شان شاد و یاد شان برای قرون متمادی در دل های ملت افغانستان گرامی و جاویدان باد و نام  از دست داد.

 شان در تأریخ کشور مشعشع.
 

 گـه فصل خـزان و گـه  بهــار آوردی ای چـرخ بسی لـیـل  و نـهــار آوردی

 (1ان را ، بر سِر کـار آوردی )نا مـرد مــردان جهان را همه بُـردی به زمین
 

                                                           

  اخذ گردیده است. 2006( اپریل 66) این بیت از " ابو سعید ابوالخیر" است که از مجلۀ وزین  "درد دل افغان" شماره -1
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 5از 2

 هنبلی این پادشاهی که بیش از چهل سال بر سر ملت ما سایۀ رحمت خدائی بود و برای تأریخ ما وارث تاج آریائی، 

 و جاویدان است. دماغ هر فردی از ملت افغان زنده سال است که ظاهراً میان ما نیست ولی در دل و 
 

 رفـتی  و  هـنـوز جـنگ برپاست       رفـتی  و وطــن هـنـوز در خون

 (2مردم به شکنجِ ظلِم اعـداست )       شــمنی  و وطــن اســیـر دـرفـت
 

جایگاه این فرزند نکو و فرخندۀ افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هنوز خالی است خاصتاً در این حالت بحرانی 

غیابت و نبود چنین یک رهبر و چنین پیشوایی   و فقدان رهبر ملی و دلسوز در کشور.   و پاشانی وطن و قحط الرجالی

 را میتوان یک ضایعۀ بزرگ و یک فاجعۀ اجتماعی خواند. 

نگهداشت و به ما و محبت  و آرامش  و امنیت بلی یاد پادشاهی را که تقریباً نیم قرن کشور  و مردم ما را در صلح

 درس آنرا داد که :
 

 زنـدگـی را وقـف کــردن  بــِه،  در راه صـلـح  خوش آن ملت که دایم سر نهد در راه صلحای 

 کن اطاعت امـر حــق را گر تـوئی آگاه صـلـح  "حق به قرآن گفته "صلح بهتر بُـَود در زنـدگی

 لـحمی کـنـد روشـن جهان را گر بتـابـد ماه صـ  هـر کجـا جنگ است آنجـا تـیـرگی و غــم بُـَود

 بـوریا انــداز و ساکن َشـو تو در خرگاه صـلـح  قصر و کوتی کی بود با جنگ و کیـنه خوشنما

 شاهـی و جنگ و جـدال باهـم نـزیـبـد جان مـن

 (3همچو ظاهرشاه همان بهتر که باشی شاه صلح )
 

 باید گرامی دانست و به روح پر فتوح او درود بی پایان فرستاد.
 

تولدی این پادشاه عادل و عارف و آگاه کشور، استاد خلیل هللا خلیلی افغان ملک الشعرای در یکی از جشن های 

 ( :4افغانستان چه خوش سروده بود)
 

 قـولـیست خطا گر گویم عمرت از هزار افـزون باد 

 این نیست ُدعا گـویـم کاخ  دشمـنـت واژون بـادور 

 در پـیـش خـدا ـیـد مـن آن است که  در روز جزاام

 ایـن است بجـا به شمار عـادالن  مـقــرون باد نامت
 

اقت و صد افغانستان طلب جرئت امینواقع بین و نویسندگان صادق و راستین و افغان های برای مؤرخین واقعی و 

می نمائیم که قلم بردارند، دلهای خود را محکمۀ شهود حق بسازند و بدور از کینه ها، عقده ها و جعل کاری ها، بر 

همه زوایای زندگی دولتی، اداری، عاطفی، شخصی و به یک سخن انسانی این شخصیت ممتاز و واالی مشروطیت 

تأریخ و آیندگان ثبت گردد و حقایق آنچنانی که الزم است در  روشنی بیاندازند تا واقعیت ها برای اخیر افغانستان

 درستی ادا شده باشد. به قول حافظ شیراز که گفته است:ه جایگاه خود قرار گیرد و حق این بزرگ مرد تأریخ وطن ب
 

 با این گــدا حکایت آن پادشاه بگــو    بر این فقیر، نامۀ آن محتشم بخوان

                                                           

  ت.سروده اسبه مناسبت مرگ پدرش  1989این بیت از یک شعر جناب محمد رفیق شمعریز گرفته شده که در سال  -2
  .این چند بیت از یک غزل جناب محمد صدیق "حیا" شاعر خوش قریحۀ کشور گرفته شده -3
  نقش شده است  خلیلی ملک الشعرای افغانستاند سخن خلیل هللااستااین قطعه از خامۀ سحار  -4



  

 

 

 5از 3

 

 د خلیل هللا خلیلی افغان فریاد کشند که:چون زنده یاد استاو یا  
 

 تـــو وارث  تـخـت  آریــائـــی ای سایـــۀ  رحـمـت خـــــدائی

 فـرهنگ شناس عصر و آنـــی تــأریــخ نـگــار بـاســتـانـــــی

 پـیــوند جـوان ایـن کـشن شاخ معـمـار بزرِگ ایـن کهـن کاخ

 زمــانـــــه آگـــاهای از روِش  ای رمـز گشای دهـر، ای شاه

 ای شاِه  فــرشـتـه خـوی مـلت ای مـــرجــع آرزوی مـلـــــت

 اعـمـال  در آن گــــواه  باشــد تـأریـخ چـــو دادگـــاه  باشــــد

 آثـــاِر تــو بــاد جـــاودانـــــــه ای شـاه  بـه محـــضر زمـانـه

 فـِر تـو، بر این دهــد گــواهی

 اج پـادشـاهــــیدرویـشی و تــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه چون مؤرخان آماتور و کذائی که همه مسایل و رویداد های تأریخی و ملی کشور را بنا بر عقده 

ها، خصومت ها، نا آگاهی ها و بر مبنای خواست دشمنان وطن، وارونه جلوه می دهند و حقایق را 

 .تحریف می کنند

وجدان مجدانه تقاضا می کنم قلم بردارند و بر همه گوشه های دستان باه سندگان وطن پرست و قلم بمن از همه نوی

 ریاناآملی و با حیثیت  وبسایترا به  زندگی این پادشاه بزرگ، عادل و ترقی خواه کشور بنویسند و نوشته های شان

ت سایاین رم که آنالین بفرستند تا با نشر آنها ذهنیت ها روشن گردد و قضاوت ها سالم.  من ایمان داافغانستان 

به همه نوشته ها و مقاالتی که در این باره مواصلت کند، ولو بر نارسائی ها و اشتباهات  خدمتگار مردم افغانستان

دوران سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه انگشت گذاشته باشند، مشروط به اینکه عفت قلم مراعات شده باشد و در 

 و به سینۀ تأریخ می سپارند. صورت نگرفته باشد،  نشر کرده  میبرابر این شخصیت ملی و بزرگ بی احترا
 

بعد از  م  مژدۀ حرکت موکب اعلیحضرت را2002سرای محبوب کشور ما میرمن "ماه رخ نیاز" در بهار  غزل

 سالیان مهاجرت به طرف وطن به مردم خود چنین نوشت :



  

 

 

 5از 4

  

 عشرت زنید، در تن ما جان رسید نغمۀ ، ظاهر افغـان رسیدای ملت ژده بتو،ــم

 بابای افغان ستان هـمچـو بهـاران رسید باد بهاران وزید ، دشت و دمن گل دمید

 نور امیـدی کنون ،  در شِب اینان رسید بـیـوه و ایـتـام  ما گـشته ز غـم ها رهــا

 حال که معـمار این کشور ویـران رسید درپی اعمار ملک کاش شود مرد و زن

 آب ز جو رفته باز طرف گلستان رسید داونـدی اش به که بجا آوریــمشکـر خـ
 

شاعر فرهیختۀ افغانستان " ملک الشعرای افغانها در هجرت" جناب استاد محمد نسیم اسیر فریادی دارد به مناسبت 

ایشان در لویه جرگۀ اضطراری کابل که به اثر آن بابای  توطئه های از خود و بیگانه خاصتاً رهبران جهادی و ایادی

ملت که شایستۀ جایگاه زعامت افغانستان را داشت، کنار زده شد و فریاد ملت افغانستان که یگانه آرزوی شان برگشت 

 پادشاه به مقام زعامت بود، در گلو خفه گردید :

 

 سوزی که پنهان سر زد و پیدا نشدحیف از آن  حیف از آن شــوری که  بر لب آمـد و باال نشد

 وا از آن اشکی که موج  قـطـره شد، دریـا نشد وا از آن آهی که در دل زد گره، جـوشی نکرد

 بـر سِر چـوگــان امـیـد آنچـه مــی شـد  وا نـشد گوی در میدان خـود خواهی و بـد خواهی زدند

 الـتـیـام  زخــم بـــی درمــان خــون، پــاال نـشد خـنـجــر آز آخـتـنـد  و بـــر حـقـیـقـت تاخـتـنــد

 آنـچـه  آخــر شـد  بجــا،  بـر آرزوی مــا نــشد کـــار هــــا بسـیار شــد، امـا نـشد کــاری بـجـا

 در نـفــاق انــداختند  و در وفــــاق اصالح نشد جـست و جـو کــردیـم از بیگانگان رمـِز وفـاق

 ایـن گــــره بکـشوده  از سر پـنـجــۀ دنـیــا نشد ـــران و پریشان مانـده ایــمما بکار خویش حـیـ

 دیگــری شد پـیـشگــام ، آخـر چــرا "بابا" نشد در تالش اخـذ جاه و کـرسی  و عــــــز و مقام

 خصلت نیکوی "بـابـا" در خـــور تکـریـم بـود

 حرمِت  "بابا"  نشد، بی جـا نشد،  بی جا نـشد
 

ولی دریغا  و دردا که امروز "بابا"  دگر به جاودان پیوسته است و در میان ما نیست و جا دارد با مروارید های شاعر 

 گرانمایـۀ افغانستان استاد "محمد نسیم اسیر ملک الشعرای افغان ها در هجرت" فریاد کنیم که :
 

 ـم یافتچـمـن را چراغـان نخواهـی  دگــر آن بـهـاران نخـواهـیـم یافت

 درخـتـی شگـوفـان نخواهـیـم یافت  از آن باغ؛ بـرگـی نخواهـیـم چـیـد 

 جـم و جوش یاران نخواهـیـم یافت  دگــر بـزم  مستان  نخـواهـیـم دیـد

 به جز شهـر ویران نخواهـیم یافت  گـزاری گـر افـتـد بـه کابل زمیــن

 نخواهیم یافت خندان کسی شادمان و  چـو گـور سیاه است تاریک  و تار

 دریـغـا کـه انسان نـخـواهـیـم یافت  دد و دیـوی چـندی شـده روی کـار

 تـوجـه به مهـمـان نخـواهـیـم یافت  ازیــن مـیــز بـانـاِن درنــده خــوی

 تــوازن به مـیـزان نخواهـیـم یافت  ـۀ  قــوم  داری بـلــنــــدـبُــــَود پــل

 عدالت؟ به قــرآن نخــواهـیـم یافت  ت کنندـآن عـدالبـه  فــرمـان  قـــر

 کسی را مسلـمـان نخـواهـیـم یافت  ی است !!ـگـر این پـیـشتاِز مسلمان



  

 

 

 5از 5

 که دوران "سلطان" نخواهیم یافت  رئیس و امیر آمـد و رفـت، حـیف

 به این تند گوئی؛ بــه کابل "اسیر"

 ترا جز بـه زنـدان نخـواهـیـم یافت
 

کند و  و یا شاعر زیبا کالم کشور ما جناب "محمد یونس واعظی" از روز گاران سعادت و خوشبختی وطنش یاد می

 ناله میکند که "یاد ایامی که با تدبیر شاهی داشتیم"
 

 نی غـمـیـن بودیم و نی روز سیاهی داشتیم  یاد ایـامی که ما هـم عـز و جاهـی داشتیم

 دستگـیـری هــا بهـر شام  و پگاهـی داشتیم  صدق و صفـابود بـیـن ما و یاران شیـوۀ 

 نقش خونین در وطن با اشک و آهی داشتیم  از هـجوم  لشکر اشغالگـر پـرخشم روس

 زان مظالــم ما به ذات حـق پناهـــی داشتیم  تا که  دل  بستـیـم  بر مال  از بد شـد بتـر

 سیالب اشک و رنِگ کاهی داشتیم ما زغم  شهر ویران گشت و ناموس ها برباد رفت

 زندگـانی  در مغـاک  و پـرتـگـاهـی داشتیم  خانه و کاشانه رفت از دست ما سـوی فـنا

 یـاد ایـامـی  که  بـا تـدبـیـر شاهــی  داشتیم  کی ز خاطرها رود آن دورۀ امن و امان
 

حضرت پادشاه  وطن پرور و موسیقی دوست ایکاش استاد سرآهنگ زنده می بود تا برای ماتم فقدان بزرگ مرد اعلی

 افغانستان،  با درد می سرود. او که در هنگام مهاجرت اجباری این سلطان عادل می خواند که :
 

 بی تو نه رنگم و نه بو ای قدمت بهار من  سوخته الله زار من رفته گل از کنار من
 

 آیا امروز چه می سرود؟
 

ظاهر امروز زنده می بود تا برای ماتم مرگ بابای ملت فریاد می کرد.  او که ایکاش بلبل موسیقی افغانستان احمد 

 سرطان،  می سرآئید که : 26در هنگام هجرت اجباری پادشاه هنر دوست ما بعد از کودتای 
 

 دل بی تو بجان آمد، وقت است که باز آئی  ای پادشۀ خوبان، داد از غم تنهائی
 

xSaxmnoiU&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=w 

 

این آهنگ احمد ظاهر را به کمک لینک باال بشنوید و به روان آن شهید راه عشق وطن درود بفرستید. و فیلم مستند 

حمد ظاهر شاه جنت مکان را در عالم مهاجرت در ایتالیا که توسط عتیق رحیمی نویسندۀ عالی زندگی اعلیحضرت م

در صفحۀ اول ای ملت( جوالی )روز رحلت اعلیحضرت باب 23فردا مقام افغان و هنرمند فرهیخته عالم سینما که 

تماشا کنید و نظرات تان را در مورد آن مرد بزرگ تاریخ افغانستان  می شود،انداخته « آریانا افغانستان آنالین»

 دهن و زبان و قلم  ،، تا جلو عف عف سگان دیوانه که زیر نام های مستعار و دروغینبنگاریدبیطرفانه و خالصانه 

 ، گرفته شود.می سازنداست، کثیفتر ثیف ککه کثیف بوده و را خویش 

 

 پایان

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-xSaxmnoiU&feature=youtu.be

