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  ٢٠٠٧  جوالی ٢٣پاريس،                                  محمد نعيم بارز 
  

  !دوران غرور آفرين محمد ظاهر شاه 
  

  بـقـای  جـاودانی  يافت ، ترک دار فــانــــی کرد    جهان را با جهانبانی بقايی نيست، صد افسوس

  (*) انی کردمردم زندگا شاهی که در دلهای خوش   انی نيستز مــردم خود زندگانی ،  زندگجــدا ا
  

 زندگیه سال ب سه و پس از نود و سراغ هر زنده جانی می آيد ه زود ب اين پديده اجتناب ناپذير طبيعت، دير يا مرگ

 ، مرا چهل سال به عقب بردافکار اين خبرغم انگيز. محمد ظاهرشاه نيز پايان بخشيداعليحضرت پرافتخار بار وپر

آن   در ل کشور و بويژه خاطرات رسم گذشت عسکری در نظرم جلوه گر شد،قبل از هر چيز جشن های استقال

 قامت بلند در لباس با وقار نظامی سوار با موتر جيپ همرا با قد و دوران قطعه تشريفات از ارگ شاهی مردی را با

 صاحب  واقع چمن حضوری بدرقه می نمودند، وقتی شاه و و لوژ سلطنتیموتر سيکل سواران تا محل رسم گذشت

 و سفرای دول مقيم کابل به جايگاه شان قرار ميگرفتند  و عسکری ملکیبلند پايۀمنصبان عالی رتبه و مقام داران 

افتخار بر شان و شوکت  لباسهای مقبول وعظمت و  جدا جدا بای افغانستانهر بخش اردومحدودی ازآنگاه قطعات 

های ديگر کشور کابل و شهرروز پيهم چند شب شهر  ند و از آن با نواختن مارش از مقابل شاه رژه ميرفت ام  توانگيز

 قی به زندگی مردم رنگ وي چمن حضوری، با کمپ های متعدد و دسته های موس بخصوص ساحۀ،چراغان ميشد

آزادی در حدی بود که بعضی ها شب را براحتی  آن سالها امنيت و در  خاصی می بخشيد ،  و سرورشادی رونق و

 شان  بروی چمن تا روشنی آفتاب صبح آرام ميخوابيدند وهيچ کس وهيچ چيز مزاحم نار سرک ها وخانه خود در ک

  .نمی شد 

داران و حتی  وطن دور از وطن و ،کشور ايتاليا دور افتادۀ  بيشۀو در دوران تبعيد زندگی شاه را بياد می آورم که در

و آرزوی روزی را می نمود  بزه ها دست ميکشيد بعضی فرزندان در محل اقامتش بروی س دور از اقارب نزديک و

سر انجام بکشور برگشت اما بی امنيتی مجال آنرا  . ها چای بنوشد  کوچیدرغژدی يا خيمۀکشورش برگردد و ه که ب

 .  و يا در مزرعه ای با دهقانان برنا و پيری سر صحبت را باز نمايدها چای بنوشد  کوچیخيمۀبرايش نداد تا در زير 

خيمه لويه جرگه که خود مبتکرش بود بردند،   او را به زير رسم نظام سياسی و وزی بخاطر رقم زدن به راه ولی ر

گان جفا پيش که قبًال از سوی  شناخته شده بودند او نوشته ايرال جنگ و جنايات که مسؤورا ديد در آنجا اکثرًا کسانی

ه حامد کرزی واگذار شده بود و آقای کرزی در مقابل ترتيب شده بود خواند که در آن همه صالحيت دولت داری ب

آنهم چه بابای بی صالحيت که حتی فرزندان ناخلفش به لحاظ سنت ريش سفيدی به  ،شدلقب بابای ملت را برايش قايل 

  .پيش وازش از جا بر نخواستند

ری تصميم گرفت، همه روزی پد : شبيه است که گويندقصۀعطای لقب بابای ملت از سوی کرزی به شاه سابق به ا

 در نخستين روز پسر دو عدد تخم مرغ رابه  هايش که خيلی دوستش داشت سپرد،پسرش را رسمًا بيکی از  نداردار و

آب جوش داده خورد و به پدر گفت چون دندانهای خودت خوب کار نميکند ميتوانی نانت را در آب که تخم در آن 

  مزه اش چطور  خورد آنگاه پسر از پدر پرسيد ،  ر نانش را تر کرد و پد  جوش خورده تر کرده نوش جان نمائی ،
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مهربان باشی هميشه بامن  پسر خوشحال شده گفت اگر همينگونه قانع و پدر از روی ناچاری گفت خوب بود،  بود ؟ 

  ».از اينگونه غذا های لذيذ خواهی خورد

کرزی با کسانی  بلی کرزی از شخصيت کاريسماتيک شاه خوب استفاده برد ولی شاه بجز جفا از کس چيزی نديد،  

ده بودند و هنوز هم در يخون کشان در تقسيم قدرت نشست و معامله کرد که يک ربع قرن ملت و کشور را بخاک و

ز مرگ شاه بخاطر  ار حال احساس تاثر منبه . نداشته اند  جهت منفعت شخصی و گروهی شان از سر ملت دست بر

عملکرد محمد درکی از تاريخ گذشته کشور و مقايسه چهل سال   قومی نيست بلکه با تعلقات زيان شخصی و نفع و

عامت وی زداران ديگر است که البته ذکر آنهمه در اين مختصر نميگنجد زيرا دوران ظاهرشاه با شاهان و زمام

عامت  شود که در دوران زاجتماعی را می نمايد تا ديده ق وهمه جانبه اقتصادی، سياسی وبررسی دقي ايجاب تحقيق و

 اجرا باز مانده  ازتوجهیاو چه کارهای مثبتی صورت گرفته و چه کارهای که ممکن بود انجام يابد ولی در اثر بی 

 ردم بهره برده اند در اينجا به دوفيض آن بسيار م که ازام  بچشم خود ديده  عامت شاهدر زمان زآنچه من  مگر .اند

کشور های منطقه مانند جزيره مطرود از نظر جهانيان  با آنکه افغانستان در مقايسه با: سه مثالی اشارتًا بسنده ميکنم 

 و امداد ناچيز خارجی که بودجه ساالنه به نيم مليارد دالر هم نميرسيد در آمد ملی بسيار کم درافتيده بود و عليرغم 

 با پرسونل و اعمار شفاخانه ها از ، و شدندتياترآشنا ، سينما و که مردم افغانستان بنام پوهنتونمت شاه بوداع ززمان

 اسفالت شده بوجود  هایههرااش در آنزمان بود که قلب هندوکش شکافته شد و سرک ها و وسايل مدرن بهره بردند، 

 عامت او، به ملت ارائه نمود و تحت زکراسی پارلمانی راشاه بود که نظام دمو بار محمد ظاهربرای اولين و ،آمد

آزادی و اشتراک زن در همه امور اجتماعی آغاز شد و از همه ارزنده تر که از سی سال بدينسو به حسرت از آن ياد 

ر تا قندها و توريست های اروپائی نيز از هرات و بود که همه مردم  کشور برقرار ميکنيم صلح و امنيت بی سابقًه در

اگر در سی سال . سفر ميکردند سوده شب و روز سير و و با خاطر آراس و نورستان بی هبلخ و بدخشان وباميان 

 تا  يا اقًال های زيادی دست ميافتيم وچيزترديد آرام آرام به  بال بود  اخير آن پادشاه و آن امنيت در کشور بر قرار می

عيمی در شايد يگانه زخالصه محمد ظاهر شاه . شديموای ناتو می احتياج ق ذليل نمی بوديم که خوار و اين حد

   عامت خود فقط به قتل يک نفر قاتل به حکم شرعيت تن داده است ولیچهل سال ز  ايام افغانستان بوده باشد که در

 م ،در کشور بوده و هنوز هم هستي های همه چيز ويرانی و های بيشمار  خونريزی پس از سقوط وی از قدرت شاهد

تن خسته و دل پرخون برای هميش   با در اينست که قبل از تامين امنيت کامل در کشور محمد ظاهر شاه تاثر بيشتر

وحدت ملی هميشه در خاطر  بمثابه سمبول صلح و مگر به عنوان آگاه ترين ، مهربانترين پادشاه و با ما وداع کرد، 

     .ش گرامی باداطرروحش شاد و خ. ما زنده خواهد بود 

  پايان

  

  

   .گرفته شده " فخراالشعراء "اثر جناب محمد نسيم اسير" اشکی به ياد بابای ملت"  غزل اين بيت ها از(*) 

   

    


