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 24/07/2016                ولی احمد نوری
 

 ضرت محمد ظاهر شاه و حقایق تاریخاعلیح
 

میالدی، رادیو تلویزیون بی بی سی پروژۀ مصاحبۀ تاریخی ِ را با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  2005در اوایل سال 

توسط ژورنالیست ورزیدۀ ( رویدست گرفت. این مصاحبه که چندین ساعت دوام نمود 1977-1933پادشاه افغانستان )

از امواج ر اواسط همان سال بر عالوۀ آنکه م شد. و دنجابی بی سی "میرمن مینه بکتاش" با مؤفقیت چشم گیری ا

ه در تشار این مصاحبه کرادیو تلویزیون بی بی سی پخش گردید، روی صفحۀ انترنتی آنها هم گذاشته شد. سپس ان

ثبت گردید و در داخل و خارج  DVDو  CD  سراسر جهان، روی هزاران افغانهای پخش شده بود توسط چهار قسمت

 افغانستان به هزاران خانه و دل های مردم سفر کرد.
 

م مستند "عتیق رحیمی" نویسندۀ مطرح و همچنین با دیدن فیلو با دیدن این راپورتاژ بی بی سی های واقع بین و آگاه  افغان

از گذشته های دشوار وطن، آگاه از  ،ذاشته شدهگ« ن آنالینانا افغانستاآری»که همین اکنون در صفحۀ اول دانشمند افغان 

ز ر و آگاه اعنعنات و بستگی های مردم به رسم و رواج های کهن قبیلوی، آگاه از مشکالت اقتصادی و سیاسی کشو

روابط پیچیدۀ همسایگان افغانستان، سخنان پادشاه خود را به گوش دل شنیدند و حض بردند و به او، به سادگی اش، 

 شخصیت و متانتش بالیدند و افتخار کردند.به عجز و تواضع اش، به 

ه شان ننشست، بلکه های سیا ف کشور بر دلهای پادشاه عادل و عار فرزندان ناخلفی که نه تنها حرف هستندولی 

بی شرمانه  سخنان ایشان را با افکار مسموم و نهاد های خصومت بار و روان های عقده یی خویش تحریف کردند و

رگ بتازند، غافل از آنکه تاختن بر چنین بزبه ایشان خواستند و باال گفتند، عف عف کردند و  و بی احترامانه، پائین

ونه که یکتعداد نویسندگان ما که خود را . همانگمردی کار ساده و آسان نیست

 طورقَـ"مؤرخ" جا زده اند و اصالً از راه امانت داری نگذشته اند در کتاب های 

خود اراجیفی را پیرامون ایشان ثبت کرده اند. و وظیفۀ وجدانی، ایمانی  و حجیم

 اند. ریخ را فراموش نمودهأداری در راه تو امانت

مدت سلطنت چهل سالۀ این بزرگمرد، زعامت سه دهۀ  بلی از یاد برده اند که در

این دوره بدست قدرتمندان دگر بوده است. و فراموش کرده اند که در سال 

، سردار محمد هاشم خان از شهادت اعلیحضرت محمد نادر شاهم بعد 1933

بر اوضاع مملکت مسلط شد. و با استفاده از برادرش، از همه پیشی گرفته و 

حفظ صالحیت های مقام صدارت که داشت بر عالوۀ  ن شدیدیاداره و دسپلی
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که نیز در دست گرفته،  محمد ظاهرشاه، پادشاه جوان را افغانستان، همه صالحیت های مقام سلطنت و زعامت عالی کشور را 

 سال بیش نداشت، از مرکز قدرت به حاشیه راند. 19از 
 

 تبصره ها :
 

  2006دهم اپریل  729نوشتۀ فرهاد میرزا امید شماره "

راجع به اینکه در آوان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه همه امتیازات و کرسی های بزرگ کشور به خویش  -1

و قوم پادشاه تعلق داشت، و برای دیگران ارزشی قایل نمی شدند. اگر صدارت محمد هاشم خان یا بگوئیم پادشاهی 

ً قدرت سلطنت را بدست د ه که قدم های ب طوری اشته است، هماناورا در نظر بگیریم، زمانیکه پادشاه واقعا

 ، ازو دیگر مشاغل و کارهای بزرگ دولتموکراسی برداشته است، در قسمت تعیین اعضای کابینه یسوی د

ن و تغییراتی آمده و اکثر ای خانه ها، والی ها و بعضی کرسی های بزرگ دیگر نیز به تدریج تحوالت جمله سفارت

و  وم به اشخاص مجرب، فهیم، طرف اعتماد و اهل کار سپرده شده استها بدون در نظرداشت مذهب و قکار

 مقایسه میکابینۀ صدارت محمد موسی شفیق  برای ثبوت این ادعا کابینۀ سردار محمد هاشم خان را با آخرین

 گذاریم. م و قضاوت را به خوانندگان محترم میکنی

خان مومند، وزیر خارجه  محمد گلمحمودخان، وزیر داخله یر حربیه سپهساالر شاه : وزکابینۀ سردار محمد هاشم خان

وزیر مالیه  ،خان طرزی ی، وزیر صحیه غالم یحیوزیر عدلیه حضرت فضل احمد مجددی ،زکریا خاناحمدفیض 

، رئیس پوست وزیر تجارت عبدالمجید خان زابلی ،وزیر معارف سردار محمد نعیم خان ،مرزا محمد نوروز خان

 ، وزیر فواید عامه محمد کبیر لودین.مخابرات( سلطان احمد شیر زویزیر و تلگراف )و

ها و خدماتی انجام یافته، ی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه چه کارنسبت عدم دسترسی به منابع مستند که در چهل سال پادشاه -2

علومات مکمل و ثقه خدمت خوانندگان محترم تقدیم کرد، اما یک نظر اجمالی به مکاتب، پوهنتون ها، متأسفانه نمی شود م

استحصال انرژی  شفاخانه ها، بند های آب )نغلو، ماهی پر، سروبی، داله، لشکرگاه،  پل خمری و غیره( برای آبیاری و

مه والیات را با یکدیگر وصل کرده بود، کشیدن کانال برق، تعمیر شاهراه های عصری که مراکز را به والیات و تقریباً ه

 ،در قسمت زراعت و مواشی یها و چاه های عمیق برای آبیاری و آب آشامیدنی، پروژه های بسیار مفید و رهنمائی های

 تاستعمال تخم بهتر، کود کیمیاوی، سیستم آبیاری عصری و دوا پاشی( بازار یابی و رهنمائی های مفید در قسمت صادرا

پشم، بخته، میوه های تازه و خشک، پوست قره قل، قالین، گلیم و غیره، ساختن فابریکات نساجی از قبیل پشمینه بافی کابل، 

کمک فرانسوی ها(، و ب))بکمک آلمان ها(، فابرکۀ نساجی مزار شریف  نساجی جبل السراج، گلبهار، پلخمری

 ، غوری و هراتیجاد فابریکات سمنت جبل السراجا ،(کمک کشور چینه ب) فابریکۀ بزرگ نساجی پل چرخی

، روغن نباتی و صابون در قندز، تولید ساختمان فابریکات جن و پرس پخته با ظرفیت صدها تن سمنت در روز،

لخ، دستگاه الیت بوکود کیمیاوی و برق در مزار شریف سویس(، فابریکات تولید  کمک کشورب)شکر و پنیر در بغالن 

. و به .ترمیم موتر در جنگلک کابل. دستگاه های حجاری و نجاری و شبرغان،و استخراج پترول در  تصفیۀ گاز طبیعی

ود عدم وجباها و خدمات مفید )ها پروژۀ دیگر که همه رسانندۀ آنست که بگوئیم درین مدت چهل سال یکسلسله کاریقین صد

فتیم ته است. طوریکه در باال گانجام یاف شکل دیگر اقتصادی(در های کافی تعلیم یافته، فقر بوجوی کشور و هزاران مک

توانست به پیمانه و حجم و سرعت زیادتر و بیشتر صورت بگیرد که متأسفانه نگرفته است. اما اینکه بگوئیم می

سیار برویم، درست نیست و آن سنگ نشسته و میگوئیم ما به فرصت میو هنوز هم برتی صورت نگرفته خدم هیچ کار و

 م2006پاریس ، می   دور از حقیقت و عدالت است. 


