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 چرا شاه سابق کاندید ریاست حکومت انتقالی نشد؟
 

 کاظم! عبدهللاسید  جناب داکتر صاحب محترم و معظم
 با کمال معذرت کستاخی معاف بحضور شما در برابرسوال شما باید عرض کنم که: 

 ؟ چرا شاه سابق کاندید ریاست حکومت انتقالی نشد
سوال شما بحیث یک شخصیت دانشمند و تاریخ نویس افغانستان در مورد نقش ذعامت شاه فقید افغانستان 

وضع جنگی مسلط و مشکالت در راه تامین پروسط صلح واقعی در  شاه درشرایط اعلحضرت محمد ظاهر
 افغانستان وجود داشت غیر واقعبینانه و بی اساس است. 

 رابر کی و برابر کدام حکومت خود را کاندید میکرد؟در ب شاهاعلحضرت محمد ظاهر 
در افغانستان بعد از سقوط حکومت شاهی حکومات قانونی وجود نداشته بود که شاه خود را کاندید مینمود. بنا بر 

دولتهای کودتایی و زور که  .دالیل فراوان حقوقی وعرف عنعنوی در شرایط آنوقت افغانستان این سوال وارد نیست
یجه توطیه ها و تالشهای دشمنان داخلی و خارجی افغانستان بعد از سقوط حکومت شاهی در کشور بوجود در نت

آمده بودند، در اصول حق ذعامت اعلحضرت محمد ظاهر شاه را بحیث زعیم سلب کرده نمی توانیستند، شاه 
 ر خود کاندید میکرد. افغانسنان به کاندید شدن حکومت در برابر خودش نیازی نداشت که خود را در براب

 

 
 

 است.و دشمنان مردم افغانستان  "جهادی"رهبران تنظیهای  توطیۀطرح کاندیدان برای حکومت مؤقت 
اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق رهبر دولت شاهی افغانستان بود که تحت رهبری وی افغانستان چهل  -* 

میالدی سقوط  1973ا عمل خالف قانون است( در سال سال به خوبی رهبری شده بود، توسط یک کودتای )کودت
داده شده بود. کودتا کودتا است این مهم نیست که کودتا را پسرعمو شاه ویا کسی دیگری در یک کشور انجام داده 

 باشد. 
شور درحالیکه شاه در خارج از ک انجام شده امر ناگزیری بوده است،استعفأ شاه در برابر یک عمل کودتایی قبل  -*

دید جمهوری افغانستان بسر میبرد کودتا انجام گردیده بود، هنوز هم عده از اعضای فامیل شاه در نظارت دولت ج
 استعفأ از شاه مطالبه گردیده بود که صورت گرفته است.  قرار داشت،
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ن و تأسیس دولت جمهوری، و دولت های بعدی در افغانستان بشمول دولت رهبران تنظیمهای "جهادی" و طالبا -*
ها  میالدی تمامی این دولتها هیچیک آنان دولت انتخابی نبوند. این دولتها براساس کودتا 2001المان در دولت بن

 تحت حمایت خارجیها بوجود امده اند.  
درهیچ کشوری جهان تعیین شاهان مشروطه انتخابی نبوده، در افغانستان در نتیجه جنگ هم شرایط برای  -*

نبود و انتخابات تا اکنون نیز انتخابات واقعی درافغانستان درجریان جنگ و خون وجود ندارد و  انتخابات مساعد
 2001و چه در  1992مردم در خون غوطه میزد. اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان چه در سال 

و رهبران تنظیهای میالدی هیچ نیاز به کاندید شدن برای حکومت عنعنوی خودش در برابر حکومات کودتا ها 
نداشتند. این توطیه های رهبران تنظیهای "جهادی" مقم پاکستان، ایران و کشورهای خارجی حامی شان  "جهادی"

ی را در برابر اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان پیشکش نموده ئبودند که حکومات غیر قانونی و کودتا
  بودند.

واست مردم افغانستان بود. خواست رهبران تنظیهای "جهادی" مقم پاکستان، ایران رهبری زعامت شاه فقید خ -*
انتخابات هم نبودند، بلکه عوامل تداوم جنگ اجیران غارتگری، جنگ ساالران قاتل بودند که چنین توطیه ها وسیله 

کران ایران و پاکستان کاندید قرار دادند. هیچ قانون، اصول و منطق هم این اجازه نمیداد که شاه خود را در برابر نو
 نمایند.

اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان در تبعید حیثت پادشاه و حیثیت افغانستان را درست خفظ  -*
نداشت شاه خود را در برابر جنایتکاران جنگی و دزدان کاندید میکرد.  د، هیچ ضرورت حقوقی وجودنموده بو

ملی کشور بود که باید ذعیم کشور می بود. توطیه های  وارث باالحق و ذعیماعلحضرت محمد ظاهر شاه یگانه 
 را بدو مرحله میتوان مستند تقسیم کرد.  اعلحضرت محمد ظاهر شاهستان علیه دشمنان داخلی و خارجی افغان

 

 
 

 میالدی: 1990الی  1980مرحله اول: سالهای 
غرب با طرفین داخلی دولت تحت حمایه شوروی و پیمان در شدت جنگهای رقابتی و تحمیلی بیگانگان شوروی و 

وارسا، و تنظیهای "جهادی" مقم پاکستان، ایران تحت حمایت غرب و اعراب در افغانستان قتلها، مهاجرت اجباری، 
یگانه امید  در هر کوچه و خانه کشور دست شانرا مردمکشور را به فغان رسانده بودند،  ویرانی کشور مردم

 ه شان به طرف افغانستان اعلحضرت محمد ظاهر شاه دراز نموده بودند. مگر رهبران تنظیمهای "جهادی"باقیماند
  مقم پاکستان، ایران در تخریب شخصیت شاه افغانستان مصروف بودند.

رهبران تنظیمهای "جهادی" افغان مقیم ایران و پاکستان مطابق خواست دشمنان افغانستان با صراحت میگفتند 
علحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان در روم نسشته است، در جنگ و جهاد علیه شوروی سهم ندارد، که ا

افغانستان نمی تواند زعیم آیندۀ افغانستان باشد. رهبران تنظیمهای "جهادی" بنیاد گرا به اساس هدایت  پادشاه
ه را در نظرداشتند. سیاف وهابی میگفت دولتهای پاکستان و ایران فرمان ترور و قتل اعلحضرت محمد ظاهر شا

  که پادشاه افغانستان برای قربانی چشمهای خود را سرمه کند.
گزارشات دیدار فرستاده های دولت قرارداد ژنیو در بین افغانستان و پاکستان  میالدی با امضأ 1988بعد از اپریل 

بیاید، اول وارد قندهار می شود. برای این هدف دولت، با توظیف شدگان پادشاه، افشاء شده بود که پادشاه اگر 
جنرال نورالحق علومی را به حیث آمر زون جنوب غرب تعیین نموده است. نامبرده باید از طریق مذاکره با سران 
اقوام درانی زمینه را مساعد می ساخت. حتی گفته می شد که قندهار را دولت در اختیار "طرفداران شاه" قرار می 

تغییر نام حزب، ناشی از تقاضای نمایندگان پادشاه بوده است. وقتی "کودتا" علیه داکتر نجیب عملی شد،  داد.
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"جنرال عبدالحق علومی" تالش ورزیده بود، تا یک حزب "ملی" را به حمایت طرح بازگشت پادشاه بسازد، که 
جیب" توسط جنراالن طرفدار ببرک ترور شد. موضوع ترور او تا حال روشن نشده باشد. کودتا علیه "داکتر ن

کارمل، جمعیت "اسالمی" ، شورای نظار، ملیشهای دوستم برای ناکامی پالن صلح ملل متحد انجام یافت. پادشاه از 
قوی ترین دیپلومات های تأریخ کشور بوده است، باید آگاه بوده باشند که در موارد سیاسی، مقررات و مشی های 

 نه چال و فریب. حقوقی دیگر عملی می شود، 
پادشاه در طول زمان به همه اتباع کشور، به عنوان رعیت خود یکسان می دیده است. او در کدام تنظیم و حزب 

اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق نبوده است، که در جانبداری یکی و در مخالفت با دیگری قرار گیرد. 
انستان هدف داشته است. بیانات عام ایشان خیرخواهانه بوده ختم جنگ و برگشت به آرامش را برای افغ افغانستان

 است. 
رهبران تنظیهای "جهادی" مقم پاکستان، ایران و کشورهای خارجی حامی شان  میالدی اولین توطیه 1992کودتا 
اعلحضرت محمد ظاهر شاه برای ختم جنگ در افغانستان جلوگیری در بازگشت و نقش رهبری مدبرانۀ  بودند
 .د، جنگ تباه کن در کشور هنوز بشدت آن ادامه داردنمودن

 میالدی: 2001-1992مرحلۀ دوم از سال 
رهبران تنظیهای "جهادی" مقم پاکستان، ایران به حمایت کشورهای میالدی حکومت  1992بعد از کودتا سال 

عربستان  –ستان خارجی حامی شان در افغانستان تأسیس شد. جنگهای ناکام بر سر قدرت بر اساس رقابت پاک
روسیه منجر به ظهور وحشت مذهبی طالبان در افغانستان گردیده است. عربستان سعودی بعد دو -سعودی با ایران

یکی آن ناکامی سیاست وهابیت عربستان سعودی توسط رهبری    اتفاق بد ناکامی که در اهدافش رخ داده بود،
ان بود که عین حال در جریان جنگهای تصاحب نادرست رسول سیاف در برابر حزب وحدت تحت حمایت ایر

قدرت تغییر مسیرسیاف به طرفدارای از برهان الدین ربانی بود که از طرفداران ایران و روسیه حمایت میگردید. 
از جانب دیگر روابط تنگاتنگ طالبان با القاعده بود که منجر اقدامات تروریستی القاعده بر ضد عربستان سعودی 

 الت متحده امریکا آغاز گردید. و متحد آن ایا
خدمت میکرد در پروسه  عربستان سعودی و استخبارات آن عبدالستار سیرت معلم که در دولت عربستان سعودی

 رقابت خویش در مقابله با سیاست ایران توظیف نموده است.
متحد بجز رهبران تنظیهای  امریکا( بشمول سازمان ملل -قبل از سقود طالبان تمام مردم افغانستان و جهان) روسی

اعلحضرت محمد ظاهر شاه به حیث رهبر مورد قبول  "جهادی"، دولت پاکستان و ایران همه مردم انتظار بازگشت
مردم افغانستان داشتند. شیوۀ تدویر کنفراس بن المان برای تشکیل حکومت مؤقت توطیه خاینانۀ رهبران تنظیهای 

اخوندهای فاشیست ایران است که توسط رهبران تنظیهای "جهادی"  "جهادی" افغانستان، دولت پاکستان و
افغانستان، عبدالستار سیرت، حامد کرزی در برابر رهبر مورد قبول مردم افغانستان اعلحضرت محمد ظاهر شاه 

  انجام داده اند.
بنابر ر شاه،در موجودیت رهبر قبول شده مردم افغانستان اعلحضرت محمد ظاه هیچ ضرورت حقوقی و عنعنوی

میالدی برای تعیین زعیم  2001پنجم دسمبر وضع جنگی در افغانستان وجود نداشت که در کنفرانس بن المان در 
( پنجم 5کنفرانس بن المان در )   آینده افغانستان کاندیدان چون ستار سیرت و حامد کرزی را پیشکش مینمودند.

نبوده، بلکه کنفرانس بن المان توطیه ها و خیانات رهبران میالدی برای صلح در افغانستان  2001دسمبر 
تنظیهای "جهادی" افغانستان و متحدین خارجی شان است که برای تداوم جنگ و خوریزی در سرنوشت ملت در 

 افغانستان صورت گرفته است. 
فیت ملی و وجدانی شما خود شاهد ویرانیها و بربادی کشور بعد از کنفرانس بن المان هستید، همۀ افغانها مکل

دارند که باید برای صلح و سعادت مردم کشور حقایق را بدور از تعصبات ایدولوژیک، مذهی و قومی در میان 
 بگذارند. 

 تشکر
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