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به افغانستان رفتم در یک روحیه شوخ و  1979ن از تهاجم شوروی به افغانستان در سال ور تهیه کردپوقتی من  برای را
ریشخندی   در کابل یک قطی پودر تالکم ساخت جرمنی را خریدم  که شاید برای در نظر گرفتن طرز خرید مردم در آنجا بنام 

که با نگاه های شدیداً آتشین، ریش دراز  با لباس  بزکشی نامگذاری شده بود. پوش این قطی رسامی یک مرد افغان را نشان میداد
های دراز سرخ به خریدار قوطی میبیند. برای من عجیب بود که چرا یک فابریکه جرمنی سازنده پودر تالکم نام این محصول 

ً مثل  فوتبال رگبی انگ لیسی است اما با خود را از یکی از خونبار ترین سپورت های آسیائی  انتخاب بکند : سپورتی که تقریبا
که در این بازی سوارکاران  –سواری اسپ ها صورت میگیرد و بجای توپ رگبی  با یک بز حالل کرده شده بازی میشود 

کوشش دارند که این بز بیچاره خونین را از یکدیگر چور کنند و زیادتر اوقات بز در جریان این مسابقه  تکه و پاره میشود. حتماً 
و سنجش های ستراتیژی فروش و جلب خریدار کرده بوده است که تصمیم به نقش کردن  این رسامی  کمپنی جرمنی تحلیل 

سپورت مردانه و رومانتیک یک جنگجوی افسانه ای دشت ها و کوه ها و روحیه انفرادی و مستقالنه افغانی در  منظره صعب 
لبته این یک واقعیت است که سرزمین افغانستان همیشه العبور و سخت افغانستان را بر این قوطی محصول خود چاپ کرده بود. ا

سخت و دشوار و صعب العبور بوده است، و جالب آن که متوجه شدم که یگانه خریدار این قوطی های پودر تالکم در افغانستان 
،   و دیده میشد که خارجی ها بودند و آنهم به خاطر این که خارجی ها همیشه یک برداشت خیال پلوی در مورد افغانستان داشتند

 خود افغان ها هیچ عالقه ای نه به  این قوطی نمایشی و نه به این عکس رومانتیک چاپ شده بر آن داشتند.
موضوع ظاهر شاه هم به همین ترتیب بود. ما در غرب عاشق وی بودیم بخاطری که در خیال های خاص خود ما وی یک پادشاه 

یک شخصیت متحد سازنده بوده است. در حقیقت ظاهرشاه هیچ وقت یک پادشاه پوره و  بود. و ما خیال میکردیم که ظاهر شاه
که ظاهر شاه پادشاه شد و نه بعد از سقوط داده شدن طالبان که امریکائی ها ظاهرشاه  را لوله و  1933مکمل نبود. نه در سال 

ای دل هیچگاهی چنان شوق و شور و گلپاشی برای وی  لوپان از تبعید در روم به افغانستان آوردند، خود مردم افغانستان از ته
 نشان نداده اند که برای مسابقه بزکشی نشان میدهند.

طرفداران ظاهرشاه ، آنهائی که دوران دعوت ظاهر شاه  به دیموکراسی را) زمانی که افغان ها آن را به نام دوران آزادی یاد 
خوشبینی در مورد آزادی مطبوعات و توسعه احزاب سیاسی بوجود آورده بود؛ میکنند( به یاد می آورند که ایجاد قانون اساسی، 

قانونی که از طرف شورای افغانستان هم تائید شده بود. اما این خود ظاهرشاه بود که در اساس به این قانون اساسی پر آوازه و 
ایجاد سیستم احزاب رژیم شاهی را در خطر دروازه بی عالقه بود و به مجرد این که مصاحبین سلطنتی به وی اخطار دادند که 

خواهد انداخت، باوجود اینکه قانون احزاب در ولسی جرگه تصویب شده بود ،  این جناب ظاهرشاه بود که از توشیح کردن آن 
 قانون خودداری کرد و قانئن رسمی نشد. احزاب سیاسی منحل شد، و جراید آزاد منحل شد. برخالف ظواهر که به نظر میرسید
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این ظاهرشاه است که دیموکراسی را بوجود آورده است ، در حقیقت و در عمل این خود ظاهر شاه بود که با عدم توشیح قانون 
 احزاب به دست خود دیموکراسی را منهدم ساخت.  

در هم که هر ق –افغانستان برای خارجی ها مثل یک سراب ثابت شده است، سرزمینی که برداشت  ها در مورد آن و تاریخ آن 
و با آنکه دو قرن پیش در همین افغانستان همه ای خارجی ها شرمنده ساخته شده بودند  بازهم افغانستان  -تسخیر ناپذیر بوده است

قبل از جنگ های بویردر افریقا، دولت انگلیس بزرگترین شکست  قوت های عسکری ممالک دنیا را به خود جلب کرده است.
تمام قوای عسکری انگلیس در دره کابل در افغانستان قتل  1842مین افغانستان نصیب شد که در سال دوران ویکتوریا را ، در ه

عام شدند. دفعه ای دیگر ما در جنگ دوم افغان انگلیس در جنگ میوند شکست خوردیم. در آنوقت هم شاگردان افغان، جوان 
وی حمله میکرد وی را از صف همقطارانش جدا کرده و  لنگی سیاه پوش  یک عسکر تهاجمی انگلیس را هدف قرار داده باالی

گلویش را می برید. آنها را "طالب"  یا طالبان مینامیدند. در آن وقت اکثریت این جنگجویان افغان توسط یک دختر جوان افغان 
و انگلیس ها چادر وی را بنام ماللی به جنگ آورده شده بودند، و خود ماللی کمی بعد تر توسط مرمی انگلیس ها از بین برده شد 

ساله برابر  19که منحیث بیرق جنگ استعمال شده بود پاره کردند. شاید هم  این پاره کردن چادر به مزاق ظاهر شاه جوان 
میبود. چونکه ظاهر شاه مردی بود که به مدرنیت و حقوق زن و رفع حجاب اعتقاد داشت. از طرف دیگر روسها بعد از یک 

سال را در اشغال افغانستان گذراندند تا اینکه با خجالت زده گی  مجبور  10یپلماتیک در افغانستان بالخره  قرن شرمندگی های د
به خروج از افغانستان شدند و بعد تر ه عقده ای  شکست از افغانستان را  از مردم چچنیا که مانند افغانستان بیگناه و مسلمان 

 بودند کشیدند. 
ود که دوست داشت چادر زنان را به طریقه های دیگری از آن ها دور کند که این کار وی برای اما یک ظاهرشاه دیگر هم ب

آزادی زنان و رفع حجاب نبود. در سال های اول پادشاهی ظاهر شاه که با معیار های آسیائی هنوز نوجوان محسوب میشد در 
برای ظاهر شاه یک موتر شورلیت سیاه و یک دریور حقیقت دو کاکای ظاهرشاه مملکت را اداره میکردند ، کاکا های مذکور 

مؤظف کرده بودند. کار این دریور با موتر شورلیت سیاه این بود که به فاکولته های کابل برود و مقبولترین دختران را برای اتاق 
است و این لغت عیاشی خواب پادشاه انتخاب بکند. افغان ها یک لغت برای این پادشاه جستجوگر لذت ها داشتند که لغت عیاشی 

ً تمام پادشاهان ظالم بوده اند  ظاهرشاه یک  –بجز از شاه ترقی خواه امان هللا  –لغت مودبانه نیست. در یک مملکتی که تقریبا
شخص صلح خواه بود. وی نمیخواست که در سیاست دخیل باشد وی یک هنر پرور بود که نقاشی و کتاب ها را دوست داشت. 

ام استراحت در ایتالیا بود که پسر کاکایش داود که برخالف ظاهر شاه یک صدر اعظم فعال و بلند پرواز  ظاهرشاه در یک حم
 به راه انداخت. 1973بود و برخالف وی بسیار زیاد به سیاست عالقه داشت، یک کودتای بدون خونریزی را در سال 

ه مورد تجاوز و تصرف بیگانه ها قرار گرفت، در وطنش قتل و بعد از اینکه داود هم از بین برده شد ، وطن شاه مخلوع ظاهرشا
ها دسته جمعی صورت گرفت ، جنگ داخلی صورت گرفت و اسالم افراطی به پائین ترین سویه تعلیمی در آن قد بلند کرد ، آیا 

ه در دوران پادشاهی این پادشاه نازدانه غرب ، ظاهر شاه ، چی کرد؟ ظاهر به لذت بردن خود از روم ادامه داد؛ همانطوری ک
اش ازامکان جنگ با پاکستان گریز میکرد،  اینبار هم وی عمدتاً در مورد بدبختی عظیمی که مردم افغانستان از آن شدیداً رنج 
میبردند اغماز پیشه کرد و از سال های زیاد خارج از وطن به لذت بردن  خود ادامه داد. آنهائی که در آن ایام از ظاهرشاه در 

دن کردند راپور دادند که  زنده گی ظاهرشاه در روم مثل همان زنده گی بود که وی در کابل میگذراند. ظاهر شاه با کتاب روم دی
های در مورد باستان شناسی و هنر و با وقت گذراندن در سپورت و با چکر و دید بازدی با دوستان  اشراف زاده ایتالیائی 

تأثر خود را در  -این باید تاکید شود که بسیار به ندرت -درست است که  گاه و بیگاه مشغول و شاد بود و ساعتش تیر بود. این
مورد رنج و غم  مردم افغانستان ابراز میکرد،  مگر ظاهرشاه یک مرد گذشته ها بود، و در واقعیت امر ظاهرشاه هیچگاهی 

ی که سال ها فراموش شده بود تا اینکه امریکائی رهبر نبود، و برخالف آن ظاهر شاه یک قربانی سیاست بود. یک پادشاه نمایش
ظاهرشاهی را کشف کردند که برای وی درامه های غمناک که در وطن وی در جریان بود  مثل  –ها دوباره وی راکشف کردند 

عظیمی سایه های بود که در کتاب هفتم تمثیل غار رساله جمهوریت افالطون تشریح شده است. درامه های غمناکی که با درجه 
 میل دور تر از جایگاه عیش وی در جریان بود.  2000در وطن وی 

البته زنده گی ظاهرشاه همان قصه آشنای قرن بیست  و اوایل قرن بیست و یک است؛ به این شرح که پادشاه در نتیجه آرزو ها و 
ی از اشکال در ملک وی دوباره در کوشش و فعالیت دیگران از ملکش اخراج شد و اما بعداً حکمروائی استعمار گران به شکل

جریان میشود ، و در افغانستان این قصه ای تکراری به طوری شکل گرفت که در اول برای چندی حکمروائی استعماری  روس 
ها در افغانستان برقرار شد و بعد از سقوط دادن مال عمر ) حد اقل در مقایسه با ظاهرشاه، مال عمر از تاریخ وطنش یک 

حد اقل او در مورد این برداشت خود عمل کرد( با ر دیگرحکمروائی استعماری  -شت و گرچه این برداشت غلط بودبرداشت دا
امریکائی ها و انگلیس ها در وطن این پادشاه جریان یافت. جالبتر این که در  همین وقت کشت تریاک در افغانستان زیر نظر 

جالب است که قوای انگلیس یکبار دیگر خود را در موقعیتی یافتند که برای نجات  قوای ناتو دوباره در افغانستان متولد شد، و  چه
جان خود در هلمند و در همان میدان جنگ میوند می جنگند! آیا انگلیس ها فهمیده اند که چه میکنند؟ طالبان از تاریخ خود باخبر 

 هستند در حالیکه انگلیس ها بی خبر هستند.
ادشاه پیر بود که بوش و بلیر به وی منحیث یک شخصیت "متفق سازند" برای متفق ساختن افغانستان باوجود این ، بازهم این پ

رجوع کردند. در حقیقت این یک حماقت بود که فکر شود که این مرد پیر را از زنده گی آرام و مرفه روم وی دور بسازند و و 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به آن عالقه نداشت: یعنی در بازی سیاست. اما بازهم این ها  از وی بخواهند که در آن نوع بازی اشتراک کند که وی هیچگاهی
غرق این فکر بودند که پادشاه مثل قصه های افسانه ای است. این ها فکر میکردند که هر چه نباشد ظاهرشاه  یک پادشاه است، با 

م  برای ما غربی ها ظاهرشاه  اینکه ظاهرشاه حتی این چپن پر زرق رئیس جمهور ناتوان افغانستان کرزی را هم نداشت. بازه
جذاب به نظر میرسید به همان ترتیبی که تمام پادشاهان در نظر غربی ها مفید به نظر میرسند. وی تعلیم یافته بود، طرفدار غرب 

حبوب بود، طرفدار دیموکراسی بود)البته آنهم تا یک اندازه( ، و با آنکه یک پشتون بود فرض میشد که وی در بین  تمام اقوام م
است. در حالیکه در حقیقت وی محبوبیتی نداشت.  اما ما غربی ها دوست داریم که اشخاصی مانند وی را تبلیغ نمائیم و بزرگ 
بسازیم بخاطری که آنها "بی خطر " هستند. ما پادشاهان را می شناسیم ، با این که ظاهرشاه از نظر عالقه هایش که میخواست 

د  زیاده تر به مصطفی کمال اتاترک نزدیک بود ) من نمیدانم که چرا ما همیشه باید از ممالک وطنش سیکولر و غیر دینی باش
مسلمان توقع داشته باشیم که سیکولر و غیر دینی شوند؟( تا یک پادشاه. در هر حال ظاهرشاه یک پادشاه بود و ما با پادشاهان و 

صر را و شاه عبدهللا اردن را دوست داشتیم و با آنکه قبول کردیم که ملکه ها بلد هستم. ما شاه ادریس لیبیا را ، شاه فاروق م
ادریس و فاروق با دگروال ها و جنرال های عسکری تعویض شوند که ما فکر میکردیم طرفدار غرب هستند ، ما هنوز هم عاشق  

  شاه عبدهللا اردن و شاه عبدهللا عربستان سعودی و تمام شاهان و شهزاده های خلیج هستیم.
و تا یک اندازه کمتر انگلیس ها فکر کردند که میتوانند ظاهرشاه را به افغانستان بیاورند تا  –به همین خاطر بود که امریکائی ها 

یک سرزمین صلح را ایجاد نمایند. آنها فکر میکردند که استقبال از ظاهرشاه آنچنان با شکوه خواهد بود که امریکائی ها و 
زدند که در عراق یک چنان استقبال از آن ها خواهد شد. اما این توقع درمورد ظاهر شاه هم یک خیال پلو انگلیس ها خیال پلو می

برتری طلبانه مسخ کرده شده غیر واقعی ما  از شرق Orientalistاین طرز دید خیال پلوی ما یک طرز دید  بود؛ و در واقعیت
بود که ما  از آن نظر فکر میکردیم و توقع داشتیم که افغان ها به آن طریق رویه کنند. ما فکر میکردیم مردم با شوق و شور 

که ما فکر  -ستو جان مطلب در این  ا –ظاهرشاه را ، این نشانه اشرافیت قدیم را به نظر تحسین خواهند دید بخاطری که 
میکردیم که این ظاهرشاه پیر مرد زیاده تر مثل "ما" است در مقایسه به "آنها"، ما فکر میکردیم ظاهر شاه زیاده تر اروپائی است 
نسبت به این که افغان باشد، ما فکر میکردیم، وی زیاده تر یک غیر مذهبی سیکولر بود تا یک مسلم مذهبی. گرچه ظاهرشاه در 

کری در افغانستان شروع کرده بود اما وی در فرانسه تحصیل کرده بود. وقتی ظاهرشاه به کابل آورده شد با یک تعلیمات عس
لحن رقتبار اظهار داشت  " من صرف میخواهم چیزی برای مملکتم نمایم و خدمت کنم" و با آنکه کرزی او را پدر مملکت اعالن 

به قدرت رسید از وی به عنوان یک  1933شدند. وقتی ظاهر شاه در سال کرد تعداد محدودی به این عنوان وی اهمیت قایل 
ستاره ای جدیدی در آسمان افغانستان یاد میشد، جوان تحصیلکرده در خارج که آماده حکومت کردن در یک دوران انکشاف و 

است که یکسال قبل از اینکه  تحوالت سریع"  به موسسات مدرن سیاسی " میباشد. این نقل قول باال از یک کتاب تاریخ امریکا
ظاهرشاه به وسیله داود از قدرت بر انداخته شد چاپ شده بود. عین همین جمالت از َرَوک های میز ها و دوسیه ها بیرون کشیده 

 دو باره مورد استفاده قرار گرفت. آیا چه وقت ما مردم چیزی از گذشته می آموزیم؟  2002شد و در سال 
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