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 !روحت شاد باد، ای پادشاۀ عادل
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
، پادشاه عادل و ترقي پسند  "اعليحضرت محمد ظاهر شاه"سالروز وفات باباي ملت  اول اسد، بمناسبت

 .مراتب تسليت خويشرا خدمت تك تك شما عزيزان تقديم ميدارم
خداوند رهبران را نخواهد بخشيد كه به ريا دستانش را ميبوسيد و امروز چنان غرق در منفعت هاي 

 .شخصي بخاطر بقاي خود اند كه حتي نام اين ابر مرد تاريخ را نميگيرند
 ...امن ترين و فاسد ترين كشور دنيا مبدل گشته اينست كه كشورم به نا

 

 ! دوستان گرامی

تا بدينوسيله  و در حقش دعاي نيك كنيد بنويسيد چند سطری پادشاۀ عادل ه آنرسم احترام به ب است اميد
 . آرزويش خوشبختی ما بود که يگانه ارمان و شاد گردد روح بابای ملت يد وتا باش کرده حق را تجليل

و انکشاف و منتقدين کاذب رژيم سلطنت وغين ترقی ميگذرد، وطنفروشان که مدعيان درچهل سال 
خود را آزمايش کردند، رژيم ها را دست بدست کردند، وطن را خويش بابای ملت بودند، همه به نوبت 

تسليم  عليه رحمه بار بار به فروش رسانيدند، يک سيستم مکمل و با ثبات حکومتی را که از بابای ملت
از بين رفت، به مليون ها  قانون و حاکميت عدالت، صداقت، نظم. شده بودند، همه را به باد فنا دادند

انسان بيگناه قربانی شدند، به مليونهای ديگر آواره گشتند، تا امروز تخريب زير بنا های زمان بابای 
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با سقوط رژيم طالبان دوباره سر  شوند،ملت ادامه دارد، تا امروز مردم بيچارۀ ما از بقايای آن مستفيد مي
افگنده به دهۀ ديموکراسی بابای ملت برگشتند و قانون اساسی اعليحضرت بابای ملت رادوباره تصويب 

 ... کردند
 "کرد؟ هسال حکومتش چ 40ظاهر شاه در " د و هنوز هم بی شرمانه ميگوين

 
 بابای ملتمحمد ظاهر شاه اعليحضرت 

 کرد؟ چهسال حکومتش  ۴۰رد
 

 
بابای "افغانستان عزيز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعليحضرت محمد ظاهر شاه 

انکشاف و ترقی های مختلف  را در عرصۀ بيشتر از يک قرن ۀتوانست فاصل "ملت
 .بپيمايد

 
متأسفانه در افغانستان بعضاً مردم ما تحت تأثير تبليغات وسيع قرار گرفته و مورد شست 

اکثراً ديده شده که يک موضوع به طور غلط در جامعه . می گيرند و شوی مغزی قرار
چنان  ورد زبان ها می شود، که ديگر جای شک در آن باقی نمی ماند، بدون آنکه 
موضوع تحت مطالعه قرار گيرد، بصورت يک حقيقت انکار ناپذير به طور کورکورانه 

ريت مردم عزيز ما در آن به طور مثال يک جملۀ غلط که اکنون اکث. پذيرفته می شود
بحيث يک حقيقت پذيرفته اند عبارت از آنست که می  شک ندارند و همه متفقاً آن را

افغانستان و جاپان در يک روز استقالل شان را بدست آوردند، جاپان به کجا «: گويند
 اين جمله ای است که همۀ ما آن را شنيده ايم و اکثر ما). رسيده و افغانستان به کجاست؟

بعضاً من متأسفانه . آن را پذيرفته ايم ولی نمی دانيم که از کجا منشاء گرفته است
تحليلگران امور سياسی و خبرگان را در ميزهای مدور و تلويزيون ها و يا در جريان 
سخنرانی ها می بينم که اين جمله را بدون آنکه در آن شک کنند، به اطمينان استعمال می 

] دورۀ اعليحضرت بابای ملت[زمانی "ثريت ما شنيده باشيم که بعضاً شايد اک. نمايند
افغانستان می خواست سوزن جور کند ولی در اخير نتوانست برايش سورای ايجاد کند و 

در حاليکه ما می دانيم هيچ پادشاهی خودش چشک و فانه " مجبور شد آن سنجاق بسازد
ک و ارزان است که هرکس را نگرفته و سوزن نساخته، سوزن سازی يک کارخانۀ کوچ

بازهم فابريکۀ سوزن سازی در افغانستان . می تواند آن را خريداری و توليد را آغاز کند
امير ( صد سال قبل از آن در دورۀ مرد آهنين، امير عبدالرحمن خان وجود داشته است 
ملت ). آهنين، امير عبدالرحمن خان، نوشتۀ شاغلی کانديد اکادميسين محمد اعظم سيستانی

ما خدای ناخواسته کور نيست که حقيقت سوراخ نمودن دل کوه را به طول چند کيلومتر 
را ديده ) جادۀ بين کابل و ننگرهار( و ماهيپر) مزار شريف-جادۀ کابل( در سالنگ ها 

نتوانند که به همت اعليحضرت بابای ملت ايجاد شد، ولی داستان تخيلی سوراخ سوزن را 
 . قبول نمايند
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افغانستان و جاپان در يک روز استقالل شان را بدست آوردند، جاپان به « غلطجملۀ  
يک جزئی از تبليغات وسيع دو جناح راست و چپ ) کجا رسيده و افغانستان به کجاست؟

 . می باشد و از آنجا منشاء گرفته است) اعليحضرت بابای ملت(بر ضد رژيم شاهی 
آنها در .  به نوبت در افغانستان حاکم شدند اين دو گروه بعد از سقوط سلطنت تا امروز

تبليغات .  مبارزه اهداف متفاوت داشتند، ولی به مقابل رژيم شاهی متفقاً عمل می کردند
چون .  متفقاً به راه می انداختند" اعليحضرت بابای ملت"وسيع و زهر آگين را بر ضد 

بعاد اين تبليغات خيلی هر دو جناح دست به تبليغات مشترک بر ضد رژيم شاهی زدند، ا
وسيع شد، ملت تحت تأثير اين تبليغات سوء  و منفی قرار گرفته و مورد شست و شوی 

      .مغزی قرار گرفت
دو جملۀ غير حقيقی و غلط که تا کنون هم اشتباهاً به حيث حقيقت های انکار ناپذير قبول 

 : شده اند عبارت اند از
 
 روز استقالل شان را بدست آورده اندافغانستان و جاپان در يک :   "اول" 
 سال حکومتش چی کرد؟ ۴۰اعليحضرت بابای ملت در :   " دوم" 
   

اين دو جمله هر دو يک منشاء واحد دارند و با هم پيوست هستند، يعنی هر دو جمله 
اسالم گرا ها (و جناح راست ) کمونيست های افغان(اساس تبليغات زهر آگين جناح چپ 

 .را تشکيل می داد" اعليحضرت بابای ملت"بر ضد سلطنت ) هبیو افراطيون مذ
در اينجا می خواستم بحثی در مورد غلط ثابت کردن اين دو جمله داشته باشم، تا باشد 
همان عزيزانی که نا آگانه مورد شست و شوی مغزی قرار گرفته اند، حقيقت ها را 

 .ضاوت منصفانه نمايندبپذيرند و در قبال واقعات احساساتی برخورد نکرده و ق
 
 "افغانستان و جاپان دريک روز استقالل شان را بدست آورده اند" •
 

. به طور خالصه بايد بگويم که جاپان در طول تاريخش هيچگاه مستعمره نشده است
م که ۱۹۱۹در سال . جاپانی ها از هيچ روز به نام روز استقالل تجليل به عمل نمی آورند

استقالل و آزادی عام و تام افغانستان را اعالم نمود و " خاناعليحضرت امان هللا "
استقالل کشور ما را از نگاه خارجی باالی برتانيۀ کبير به رسميت شناختاند، جاپان خود 

در جنگ جهانی دوم . يک امپراتوری و بزرگترين قدرت نظامی و اقتصادی آن زمان بود
شان متحد، و از جملۀ بازيگران اصلی جاپان و جرمنی به نيت تقسيم جهان بين ) ۱۹۳۹(

 . اين جنگ جهانی بودند
 
 "سال حکومتش چی کرد؟ ۴۰اعليحضرت بابای ملت در "  •
 
خيلی  شرايط )م۱۹۳۳(آغاز سلطنت اعليحضزت محمد ظاهر شاه  فغانستان که قبل ازا

 اً بعد دشواری را پشت سر گذشتانده بود و تازه از جنگ های داومدار و تباه کن انگليس و
 نفس راحت می ندهمه چيز را به يغما برد دار و ندار و که "یسقو"آشوبگر  الندجا

ها باقی نمانده بود و کشور عزيز ما به  از زيربناها و روبنا یدر تمام کشور آثار. کشيد
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و  "محمد نادر خانسپهساالر "درين زمان دشوار . اوليه برگشته بود کميونعصر حجر و 
تا  ندبه کمک عمو های اصيلش کمر همت بست "محمد ظاهر شاه"پسر نابالغش  اً بعد

ين وضعيت بيرون آورده و زندگی حد اقل انسانی را که حق ا را از ها افغانستان و افغان
و قربانی های زيادی را می  کار خيلی دشوار بوداين . شان ميسر بسازند برای ،شان بود

و  گترقی، آسايش و دشمنان جنولی اين خاندان وطندوست، عاشق ، بائيست پذيرفت
اين کشور ويرانه را آباد و مالک همه سهولت های  ،تباهی توانست در طی مدت کوتاه

اعليحضرت بابای ملت در يکی از مصاحبه هايش اين . موجود جهان آنزمان نمايد
موضوع را به وضاحت بيان می کند که وی در يک جايی به پادشاهی رسيده بود که هيچ 

زندگی عصر جديد جامعۀ بشری وجود نداشت، و مردم زندگی نزديک به  چيزی برای
بابای ملت در يک مصاحبه ای که با راديوی بی بی سی  کميون اوليه را می گذراندند،

 :نموده بود، چنين می گويد
برای اولين بار در دوران نوجوانی در سفر به فرانسه، از ديدن تونل ها، درياها، کشتی "

در فرانسه با . بزرگی مانند بمبئی در هندوستان، بسيار متعجب شدمهای  ها و شهر
خانوادۀ يکی از نمايندگان پارلمان فرانسه زندگی کردم و در اين سال ها برای اولين بار 
ارزش ديموکراسی را درک نمودم، به مطالعه آثار اروپايی پرداختم و با مردم فرانسه، 

 ."آشنا شدم و انس گرفتمهنرمندان اين کشور و موسيقی فرانسوی 
بردند به زودترين فرصت  که همه در جهل و بيسوادی به سر می ما مردمبا وجود آنهم، 

 .اه تحصيل و تعليم سيال گشتندگدر بين ملت های منطقه از ن
 

ترقی کشور در دورۀ چهل ساله سلطنت  معلومات مختصر در بارۀ انکشاف و
 :اعليحضرت بابای ملت

 
صلح دوست، خانوادۀ شاهی قربانی های اين  کوشش ها و مذاشتن به تماگمن با ارج 

را  "بابای ملت"اعيحضرت های  کارنامه از ای ، خواستم گوشهخواهوطنپرست و ترقی 
انکشاف و ترقی  را در عرصۀ بيشتر از يک قرن ۀفاصلتوانستند ساله  ۴۰ ۀکه در دور

 .نمايمذيل ياد آوری  بپيمايند،  قراروطن ما 
 در بايد با ،"بابای ملت"سلطنت  زمان ۀفوق العادابتکارات ابل يادآوری است که اين ـق

دوم جهانی  اول و به تعقيب آن جنگ جنگ( نظامی اقتصادی، نظرداشت شرايط سياسی،
 ،در آنزمان و ساختار اجتماعی جامعۀ سنتی افغانستان )منطقه و رکود اقتصادی جهان و

 و جهان زمان افغانستان در دست داشته آن )تکنالوژی( نقطه شروع کار وی و امکانات
 .قضاوت گردد به طور عادالنه ارزيابی و

تمام بخش ها کشور خويش در در در بهشت برين مقام دارند،  به يقينکه  "بابای ملت "
 .اندکارهای بزرگ انجام داده 

صورت اختصار  که ذيالً بهچشمگير بوده  امور کشوردر تمام  "بابای ملت"کارنامه های 
 :و در حد امکان از آنها نام می برم

 
 سياسی، صۀدر عر 
  ،حکومت داری خوب 
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 و دفاعی نظامی ، 
  ،روابط بين المللی 
 کشور،  یرشد اقتصاد 
 در شقوق مختلف سرمايه گذاری ها،  
  ،معارف و تحصيالت عالی 
  ،سيستم مؤثر عدلی و قضايی 
 ،تأمين عدالت اجتماعی و فردی 
  را بايد يادآور شد واقعی موکراسیيد يک بزرگ به سویقدم های و. 
 
 :در يکی از لويه جرگه ها فرموده بودند" بابای ملت" 
  

، در مرحلۀ دوم، آرزوی پاک و بی آاليش "اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد"پدر من «
سرزمين، شان، تأسيس دولتی بود که توسط آن مردم افغانستان با عقيدۀ راسخ به آيندۀ اين 

شيرازۀ امور دولت را خود به دست خويش گرفته، بر اساس رعايت حقوق فردی و تأمين 
 .»عدالت اجتماعی، راه پر افتخار را به سوی سرنوشت آينده بپيمايد

 
نموده و به دقت اوضاع منطقه و جهان را بطور دقيق مطالعه اعليحضرت بابای ملت 

ازين حالت چگونه کشور و ملت خويش را  کهمستشعر ازآن بودند و  تحت نظر داشتند
اين ، ولی افسوس که يک تعداد فرزندان ناخلف و قدرت طلب اين سرزمين، دهندنجات 

راد مرد بزرگ را نگذاشتند تا جلو اين طوفان را هم بگيرد و همه چيز را طعمۀ هوس 
 .های پليد شان نمودند

 
أنی و در نظر داشت ارزش های عصر پيشرفت و ترقی واقعی در افغانستان با تأمل و ت

آغاز گرديده  "محمد ظاهر شاهاعليحضرت "جامعۀ سنتی افغانستان از زمان سلطنت 
 . است

. مرحله کامالً تطبيق گرديد 2ساله طرح و تا  ۲۵ساله و  ۵در کشور پالن های انکشافی 
در مرحلۀ سوم مشکالت در بودجۀ کشور وارد گرديده و مرحلۀ چهارم نيز مؤفقانه به 

بند بزرگ برق و ده ها بند  ۱۱در نتيجه افغانستان صاحب شاهراه حلقوی، . اکمال رسيد
وضع ترانسپورت . يع کوچک و فابريکات گرديدمؤسسۀ صنا ۵۲۰۰های کوچک، 

 . خصوصی و دولتی شکل بهتر و منظم تر را بخود گرفت
 

های مهمی که در زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه در   از تأسيسات و فابريکه
 :افغانستان اعمار شده است قرار ذيل يادآور می شويم

  نساجی جبل السراج به کمک انجنيران امريکايی که سان کوره، اعمار فابريکه
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0Fلف توليد ميکرد،سرج و گامسکوت های مخت

1 
 گلدار، انواع  اعمار فابريکۀ نساجی پل خمری که سان کوره، انواع چيت ساده و

کتان های مختلف و دستمال های روی خشکی، قديفه های حمام و غيره توليد می کرد به 
اعمار شده بود که در حدود دو ) المان غرب(رياست افغانها و همکاری انجنيران المانی 

 هزار تن کارگر، ميخانيک و مأمور را صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود،
  اعمار فابريکۀ نساجی گلبهار که انواع منسوجات نخی، انواع کتان، انواع چيت

دستمال های پخته ای و قديفه های حمام و غيره توليد می  و انواع مختلف گامسکوت و
کرد به رياست افغانها و همکاری انجنيران المانی بکار افتاده بود که در حدود هفت هزار 
کارگر و ميخانيک و مأمور را از گلبهار و نواحی دور و نزديک آن صاحب کار، شغل 

. نوادۀ افغان تأمين گرديده بودو درآمد ساخته بود که در واقعيت نفقۀ هفت هزار خا
کارگران و مأمورين اين فابريکۀ بزرگ به شمول فاميل های شان همه دارای کوپراتيف 

 و بيمۀ صحی بودند
    اعمار فابريکۀ بزرگ نساجی بگرامی که انواع مختلف منسوجات و غيره

در حدود پنج هزار (اين مؤسسه به کمک و همکاری کشور چين که . توليد می کرد
توليدات مشترک هر دو  .را صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود) کارگر و مأمور

فابريکه، نساجی افغان و بگرامی، کشور عزيز ما را از وارد کردن اجناس مشابه بی 
 . نياز گردانيده و از اين ناحيه کشور ما خود کفاء شده بود

  فابريکۀ نساجی پشمينه بافی قندهار که انواع مختلف پارچه های پشمی و
1Fکشميره توليد ميکرد،

2 
  با کمک و ) ساحۀ صنعتی کابل(فابريکۀ نساجی کشميره سازی پل چرخی

بز افغانستان  که از پشم شتر، گوسفند و) المان غرب(همکاری و سرمايه گذاری المان ها 
بهترين کشميره های قيمتی برای ساختن البسۀ پشمی و شال ها و پتو های کشميره به 
رنگ شتری برای داخل افغانستان و خارج کشور توليد می کرد که از يکطرف ايجاد کار 

عايدی اسعاری  و شغل برای مردم بود و از جانب ديگر از صادرات آن برای دولت
های سرجی ضرورت وزارت دفاع  همچنان تکۀ سرج عسکری و کمپل. متصور بود

ملی و ژندارم و پوليس در اين فابريکه توليد می شد که در گذشته چنين اجناس از بازار 
 .در اين فابريکه قريب به دو هزار نفر کار ميکرد. های خارج وارد ميگرديد

                                                           

م به کمک انجنيران امريکايی 1900فابريکۀ برق جبل السراج در زمان سلطنت اعليحضرت امير حبيب هللا خان سراج الملت والدين در سال های  -1
اج اعمار و به توليد برق آغاز کرده بود که برای اولين بار مردم جبل السراج و اهالی کابل با برق و روشنی برق آشنا در باالی دريای جبل السر

 .شدند
م در عهد سلطنت اعليحضرت امير عبدالرحمن خان فقيد به کمک وهمکاری انجنيران المانی اعمار 1885فابريکۀ پشمينه بافی کابل در سال های  -2

مختلف پارچه های پشمی و کشميره و کمپل های عسکری و تکه برای يونيفورم های عساکر و صاحب منصبان اردوی افغانستان  أنواعشده بود که 
صبح وتولۀ  30/7توليد می کرد، برای اولين بار برای حاضری مأموران دولت توله های برقی در اين فابريکه نصب شده بود و تولۀ اول به ساهت 

 .به صدا می آمد و در کابل و نواحی نزديک آن شنيده می شد صبح 8../دوم به ساعت 
پارک صنعتی کابل ! قضاوت کنيد که در عصر فرخندۀ سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت ساحۀ پل چرخی برای چه استفاده می شد -3

ش مبدل شود و گروه های قاتل خلق و پرچم يعنی پارک صنعتی افغانستان و بابای ملت آرزو داشت اين ساحه به يک شهرک مدرن صنعتی وطن
 از زمين تا به سماء!! چه فرقی. آنجا را به زندان مخوف و کشتارگاه هموطنان خود و قتلگاه بهترين فرزندان اين کشور مبدل کردند
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 2ساحۀ صناعتی کابل(المانی در پل چرخی  اعمار فابريکۀ دوا سازی هوخستF

3 (
و باز هم از يکطرف . که افغانستان را از توليد دوا های مروج آنوقت بی نياز می ساخت

سبب توليد کار و درآمد برای افغان ها می شد و از طرف ديگر سبب  جلوگيری از 
 مصارف اسعار برای خريد اين دوا ها از خارج می شد،

   جنگلک که با همکاری متخصصين جاپانی " شاکر"چينی سازیفابريکۀ اعمار
 .توليد هرگونه ظروف چينی را در بازار های کشور عرضه مينمود

    که امور انکشاف و ترويج کشت پخته را در آن " سپين زر«فابريکات صنعتی
 200000تن به  25000منطقه متکفل بود، مؤفق گرديد تا توليد و صادرات پخته را از 

صادرات پختۀ افغانستان در بازارهای بين المللی، آلمان، اتحاد شوروی، . سعه دهدتن تو
در کنار جين و پرس پخته و . چکوسلوواکيا وغيره از شهرت نيک برخوردار بود

صادرات آن توليد صابون و توليد روغن نباتی از دانه های پخته در قندوز، به کمک و 
يا که هزاران افغان را در مزارع پخته، در جن همکاری مهندسين و انجنيران چکوسلوواک

قرار راپور آنزمان در دستگاه سپين .  و پرس پخته صاحب کار شغل و درآمد ساخته بود
زر و نمايندگی های آن در واليات در حدود ده هزار نفر کار دائمی داشته و در وقت 

" سپين زر"فابريکۀ  .کمپاين پخته چند هزار بيشتر بحيث روز مزد تأمين حيات ميکردند
توليد صابون و روغن نباتی از دانه های پخته در قندز، به کمک و همکاری مهندسين و 
انجنيران چکوسلوواکيا که هزاران افغان را در مزارع پخته، در دستگاه های توليد 

 .صابون و روغن نباتی صاحب کار شغل و درآمد ساخته بود
  در بغالن، به کمک و همکاری مهندسين و  توليد بوره از لبلبو": قند" فابريکۀ

انجنيران اتريشی که هزاران افغان را در مزارع کشت لبلبو، در دستگاه های توليد شکر 
 .صاحب کار شغل و درآمد ساخته بود

  اعمار فابريکۀ توليد سمنت جبل السراج به ظرفيت يکصد تن سمنت در روز به
در حدود يک (جنيران چکوسلوواکيا، که رياست افغانی و کمک و همکاری مهندسان و ان

را صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود و سبب معيشت يک ) هزار کارگر و مأمور
 . هزار خانوادۀ افغان گرديده بود

  اعمار فابريکۀ توليد سمنت دهنۀ غوری به ظرفيت چهارصد تن سمنت در روز
حدود سه هزار کارگر و  در(به کمک و همکاری مهندسان و انجنيران چکوسلوواکيا که 

را صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود و سبب معيشت سه هزار خانوادۀ افغان ) مأمور
 .   گرديده بود

به طور کامل صحبت " اعليحضرت محمد ظاهر شاه، بابای ملت"اگر در مورد کارهای 
 ...گنجد در هزاران صفحه هم نمیشود 

از تمام افغانان حقدوست و واقعبين خود خواهشمندم اگر موارد ديگر از کارهايی که در 
در عرصه های مختلف معارف، تحصيالت عالی و " اعليحضرت بابای ملت" زمان 

مسلکی، نظامی، صحت عامه، نظام عدلی و قضايی وغيره صورت گرفته است، در 
سازند، تا باشد اين اتهامات بی مورد را  دست دارند و يا با آن بر می خورند با ما شريک
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ظاهرشاه در زمانش خدمت " که اکنون مردم بدون مطالعه و ارزيابی به زبان می آورند 
را برای نسل جديد که صرف می شنوند و قضاوت می کنند تا حد ممکن اصالح " نکرد
 . سازيم

ی اعليحضرت برای معلومات بيشتر در مورد کارکردگی ها و شهکار های دورۀ طالي
 .بابا ملت عليه رحمه، لينک های ذيل را تعقيب نمائيد
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