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  پيام تسليت بمناسبت وفات محمد ظاهرشاه سابق افغانستان
  

 سالگی با جهان فانی پدرود 93ع گرفتيم که محمد ظاهر شاه سابق افغانستان بعمر با تأسف اطال
هيأت اجراييه فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا وفات . روح اش شاد باد. گفته است

شاه سابق را به تمام اعضأ فاميل، دوستان وهوا داران وی تسليت گفته برای متوفی طلب مغفرت 
  . ميکند

با اثر پذيری از تحصيالت که .  ساله بود19حمد ظاهرزمانی برتخت سلطنت نشست که جوان م
در آوان نوجوانی خويش درفرانسه داشت، ظاهر شاه متمايل به دموکراسی وپيشرفت اجتماعی 

گفته ميشود که وی درتمام دورۀ صدارت هاشم خان، دوره ايکه اختناق بر کشور . افغانستان بود
طی هفده سال اخيرسلطنت خويش که . رد، نقشی در تعين پاليسی دولت نداشتحکمروايی ميک

خود زمام اموررا بدست داشت، ظاهر شاه توانست بيک سلسله اقدامات در سوق دادن کشور 
اين اقدامات علی الرغم ناکافی بودن ونواقص که درآن . بطرف مدرنيسم ودموکراسی دست يازد

د مردم، نا تمام گذاشتن اصالحات دموکراتيک،  باز گذاشتن مضمربود بطور مثال ادامه فقرشدي
راه برای رشد روزافزون نقش اتحاد شوروی سابق وستون پنجم اش در افغانستان، ناحل گذاشتن 

 مجبور بعضأمعضلۀ آب هيرمند با ايران در حاليکه افغانستان ازخشکسالی وکم آبی رنج برده و
  . ، گامی به پيش محسوب ميگرديدبه فروش فرزندان شان گرديدند

اين نارضايتی . نارسايی های فوق الذکرموجب نارضايتی دربرخی از اقشار اجتماع گرديده بود
زمانی در بين اقشارمعينی ازمردم ما مبدل به تمايل شديد به بازگشت محمد ظاهر به زمامداری 

ه سازی برای اشغال  وزمين1357گرديد که حزب دموکراتيک خلق با کودتای شوم هفت ثور
فاجعۀ هفت . افغانستان توسط روسها، شيرازه ثبات، امنيت وآزادی را در افغانستان نابود ساخت

ثوربا جنگ های تنظيمی ناشی ازتحول هشت ثورابعاد تازه کسب نموده وزمانيکه مردم 
 هنوزهم  ظاهرشاهیامنيت وثبات. افغانستان به گروگانان القاعده مبدل شدند، به اوج خودرسيد

برای هرشهروند عادی افغانستان رويايی است که تحقق آن در آينده های نزديک نا ممکن 
  .بنظرميرسد

، نقش مؤثری در تامين 2002مرحوم ظاهرشاه خواست با بازگشت خويش به افغانستان در سال 
ن، ازاينکه ولی دست های نيرومند خارجی ، با الهام ازاميال مخفی شا. اتحاد اقوام کشور ايفا کند

ملت بوی نقش محوری بدهد جلوگيری نموده با دادن القاب ورول سمبوليک، درحاشيه قرارش 
  . تاريخ آينده های نه چندان دورازين مسايل پرده برخواهد داشت. دادند
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