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 ۲۴/۰۷/۲۰۲۰                اخترمحمد یوسفی

 

 شاه فقید افغانسنان اعلحضرت محمد ظاهر شاه
اعلحضرت محمد مقالۀ داکترعبدهللا کاظم پیرامون سالگرد وفات پیرامون متن جواب اینجانب اخترمحمد یوسفی 

مصر و وزیرعدلیه زمان شاهی االزهر عبدالستار سیرت تحصیل جامعه محترم  ات اخیرو پیشنهاد ظاهر شاه
  جرمن آنالین.-منتشرۀ افغان افغانستان

 

   
 روح شاه فقید افغانسنان اعلحضرت محمد ظاهر شاه شاد باد    

 

 
 

با ابراز امتنان از جناب محترم داکتر صاحب کاظم که در مورد سالگرد وفات شاه فقید افغانسنان اعلحضرت محمد 
  ظاهر شاه نوشنۀ مبسوت را نشر نموده است.

را میخواهیم تصحیح نمایم. تقاضای بازگشت اعلحضرت محمد ظاهر شاه در آنزمان به کشور از یک موضوع مهم 
)میخائل گرباچوف( توسط ادوارد شورنازی وزیر خارجه  جانب شوروی مطرح گردیده است، پیام جانب شوروی
 در روم به اعلحضرت محمد ظاهر شاه سپرده شده است.
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تائید نموده  با جانب شوروی بوطن با شرط قبول پالن صلح شاه اعلحضرت محمد ظاهر شاه بازگشت خود را
در بازگشت اعلحضرت محمد ظاهر شاه نتیجه نداده در مورد  پالن مصالحۀ ملی بودند. تالش های داکتر نجیب هللا 

است. اعلحضرت محمد ظاهر شاه شخصأ هیچیک از هیأت فرستاده داکتر نجیب هللا را بحضور خویش نپذیرفته 
و پیام مالقاتهای هیأت فرستاده داکتر نجیب هللا را به دیگران تقاضا های اعلحضرت محمد ظاهر شاه بلکه است، 

محول کرده است. این درست که اعلحضرت محمد ظاهر شاه از داعیه جهاد مردم افغانستان حمایت رسان خویش 
رت محمد ظاهر شاه و داکتر محمد مینمود. در سه دهۀ اخیر نوشته های عده از افغانها در مورد موقف اعلحض

چنین نبوده است. حمایت آن یوسف خان مطالب افسانه وار نادرست را نوشته اند که خیالی بوده و حقایق 
اعلحضرت محمد ظاهر شاه از داعیه جهاد برحق ملت افغان را نباید با تنظیمهای "جهادی" آله دست پاکستان و 

کنفرانس در افغانستان شوروی و امریکا در به رهبری محمد ظاهر شاه در رهبران مخلوط ساخت. بودند ایران 
مگر در مراحل نهایی پاکستان، ایران و رهبران تنظیمهای "جهادی" بنیادگرا به رهبری محمد  ،مالتا توافق نمودند

 .ظاهر شاه در افغانستان مخالفت کرد 
 

   
 

آله دست پاکستان و ایران است. اعلحضرت محمد اعلحضرت محمد ظاهر شاه میدانست که تنظیمهای "جهادی" 
ظاهر شاه هیچگاهی اطمینان و آرزو از تنظیمهای "جهادی" نداشت که با تنظیمهای آله دست پاکستان و ایران یکجا 
به افغانستان برگردد. بجز پیر گیالنی و مجددی سایر تنظیمهای "جهادی" بنیادگرا هیچوقت پالنهای صلح 

 فقید شاه را قبول نکردند، برعکس تنظیمهای "جهادی" بنیادگرا اعلحضرت محمد ظاهر شاهاعلحضرت محمد ظاهر 
که در بازگشت بوطن باید چشمهای خود را مانند گوسفند قربانی سرمه کند. بازگشت  ،را گوسفند قربانی میدانستند

شارهای صورت گرفته میالدی با حضور قوأی امریکا و ناتو توسط ف 2002اعلحضرت محمد ظاهر شاه در سال 
 . است افغانستان است که توطیه و خیانت در سرنوشت ملت

 

 
چه  مصر و وزیر عدلیه زمان شاهی افغانستان االزهردر مورد تالشها و پالنهای عبدالستار سیرت تحصیل جامعه 

اعلحضرت مغالطه صورت گیرد. شاه  محمد ظاهربا پالن صلح نباید  رانس بن آلمان و تالشهای بعدی ویدر کنف
را با تعصبات ایدیولوژیک کشور ملی در قبال صلح را خود صلحجویانه فقید هیچگاهی موقف ملی  محمد ظاهر شاه
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نیست. پالن صلح  اعلحضرت محمد ظاهر شاهسیرت صاحب پالن صلح  یادگرایی خلط نکرده است. تالشهایو بن
ربستان سعودی آغار گردیده است. پالن صلح عبدالستار سیرت عبدالستار سیرت براساس هدایت استخبارات ع

 است. اعلحضرت محمد ظاهر شاهطالبان بنام عساکر  پاکستان در مورد وابستگی دروغین مشابه با تبلیغات
 

روکش  اعلحضرت محمد ظاهر شاهعبدالستار سیرت تالش نمود که تا اهداف بنیادگرایی "اسالمی" خود را با اسم 
مضر واقع  اعلحضرت محمد ظاهر شاهدر نهایت با پالن و اهداف صلح عبدالستار سیرت تالشهای  کند، بدبختانه

ناقت و  "صلح" عبدالستار سیرت بسیارگردید و باعث ناکامی پالن صلح ملی گردید است. برای پیشنهادات کنونی 
ممکن خیال میکند میماند  دیوانه هاسر به خود با آرایش "صلح" عبدالستار سیرت  پیشنهادات کنونی  بی نتیجه است.

 شود. خدمت  صدا ایشان باالیشارباب ، از طرف در عروسی پسر ارباب که 
نباید افکار صلح ملی را که ضامن ثبات واقعی و اشتراک وسیع تمام اقشار جامعۀ افغانستان است، با افکار 

 "جهادی" و یا طرز دید اختالفات و عقده های ایدیولوژیک چپ و راست را مخلوط کرد.  انبنیادگرای
ویرانی  افکار بنیادگرایی "جهادی" و طرز دید اختالفات و عقده های ایدیولوژیک چپ و راستچنین نتایج مرگبار 

 و مقاالت کلمات در لفافه ها. عدول از حقایق و پیچاندن حقیقت قرار دارد گانهم یدر پیشرو آن میهن ثبوت قاطع
 . نه تنها که به تأمین صلح در افغانستان کمک نمی کند بلکه گناه کبیره نیز است

 تشکر.
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