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  شاه چگونه مسلمان شد؟پاد
  سيستانی:     برگردان به دری از                                   

  
.  مين سالگرد استرداد استق%ل افغانستان تجليل شد، مگر اين بار جشن ملی طور ديگری بود٩٦ھمين چندروز قبل 

 سال اخيراين اولين باری باشد که توده ھای مردم اين جشن را با جوش وخروش تجليل ١٣شايد در 
اين ميان بيشتر از ھمه ھنگامۀ تجليل در! ھمراه بود با بيرق ھای ملی ، کاروانھای ملی واتن ھای ملی]جشن.[کردند

ستايش از امان 5 خان ھمراه با عکس ھايش ھر طرف  . از قھرمان استتق%ل اعليحضرت غازی امان 5 گرم تر بود
  .ديده ميشد

 طوری معلوم ميشد که غازی شاه امان 5 يک بارديگر شناخته شده بود، مثل اينکه مردم  او را تازه يافته باشند، 
اين ھمان پادشاھی بود که يک وقتی دراثر دسايس استخباراتی استعمار . يکنوع محبت نسبت به او ابراز ميشد

انگليس اين ] ١٩٢٩سال[در آن روزگار. دست گرفت و مجبور به ترک وطن گرديد] سلطنت[انگليس از قدرت 
دم عوام، بيخبراز شيطنت ھای انگليس بعضی از مر. ھنگامه را گرم کرده بود که خدای نکرده،پادشاه کافر شده است

، شاه را بديدۀ شک نگريستند، وبه اين صورت شاه صلحدوست وبا عاطفه را گذاشتند تا بدون ريختن خون کسی از 
ميخواست، حقوق انسانی  زنان را ميخواست ) معارف(گناه پادشاه اين بود که برای مردم تعليم . وطن خارج شود

  .وپيشرفت کشورش را ميخواست

مردمان آن مناطقی که در برابر شاه س%ح گرفته واغتشاش برپا کرده بودند، اکنون بيش از ھرکس فرياد تعليم  
دختران خود را برای تحصيل علم به خارج ميفرستند ودر جستجوی زندگی مدرن . وحقوق زنان را بلند ميکنند

  .وعصری اند

   صد سال بعد پادشاه مسلمان شد؟ ًچی شد که تقريبا: سوال اساسی نوشته حاضر اينست که

ما  از دروغ ھا وفريب ھای . واقعيت اين است که پادشاه، مسلمان بود، مگر ذھن ھا ودماغ ھای ما بسته بود
پيشک بينی ات را برد، عوض آنکه دست به بينی خود بکشيم ، « :انگليس  مطلع نبوديم  ووقتی به ما گفته ميشد

 .بدنبال پيشک ميدويديم

دروازه ھای مکاتب را بستيم وکاروان . يک شاه ترقيخواه را از خود رانديم.  را در حق خود، خودما کرديمھمه چيز
غمناک تر اين است که اين مردم از ھمين سوراخ باربار گزيده شده اند و  .پيشرفت کشور را ازحرکت مانع شديم

 T.بازھم گزيده ميشوند

وجلو . ما مردم خود را کافر کرديم و تاپۀ زديم) منظور پاکستان است(چندين بار با اشاره ومداخلۀ بقايای انگليس
اگر کسی به ما . را کشتيم) زنان، اطفال و بزرگ ساVن ( پيشرفت، آسايش ورفاه عمومی را گرفتيم و حتی مردم خود

 تيم که کی گفتهاو کافراست؟ نمی دانس: واگرپرسيده ميشد که کی ميگويد! کافر است: چرا ميکشيد،  می گفتيم:ميگفت
 ؟است

 مگر در آن افغانھا کشته ،است و روس کاي امربين ګجن«: به من گفت) خان عبدالغفارخان( باری  پاچا خان 
 .ودر برابر ھموطنان خود جنگ را دوام داديم. او را نيز تکفيرکرديم ،ما سخن او را نيز قبول نکرديم »!ميشوند
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ھای اورا بردوش حمل ميکنيم ، از ھر تريبون  او را می ، عکسن شدهًتقريبا پس از صد سال شاه طرد شده مسلما
 مردم اکنون پی بردند و دانستند که يک صفت  !ستائيم ، قھرمان ماست، از ھمه قھرمانان، بزرگتر وقھرمان تر

را   بلکی علم، شعور، پيشرفت، زراعت، صنعت ومدنيت! بزرگ شاه امان 5، اين بود که  او تفنگ وشمشير را نه
مگر اکنون . او به وطن خود مثل مجنون عشق ميورزيد. در جھت تحصيل استق%ل  وحفظ استق%ل Vزمی می دانست

ھمچنان خود شاه آرمان بدل از دنيا رفت  . شاه مرده است وپرگرام ھای اص%حی وی زير خاک شده است. فايده ندارد
 .وبا طرد او از وطن،  افغانستان ده ھا سال عقب ماند

 سال بعد يک بار اسناد استخباراتی خود را برون ميکشند وبه مردم دنيا نشان ٣٠انگليس ھا و کشورھای غربی ھر 
 سال قبل آنھا چگونه ملت ھای کوچک وبی علم را احمق ساخته وفريب داده بودند؟ چگونه منافع خود ٣٠ميدھند که 

  منافع ملی خود در خدمت گرفته بودند؟را درخرابی  ديگران حفظ کرده اند؟ وچگونه دنيا را  برای 

 ميکنند که چگونه پدران ونياکان ما ]تکرار[ را نشخوارا نيز ده ھا سال بعد اين سخنانسياسيون وتاريخ نگاران م
 قربانی دسايس وتوطئه ھای انگليس وديگر کشورھای استعماری شده اند؟

ين اکنون که  قوت ھای استعماری وھمسايه ھای ما مردمان فردا چه کی که حتی مردمان امروزی ھم نيستيم، ھم
دسيسه باز  قبر ما را ميکنند، ما به آن توجه نمی کنيم مگر چند دھه بعد  به اين دسايس پی می بريم که درسالھای 

 پاکستان با ما چه ميکرد؟ ايران چه ميخواست؟ امريکا وانگليس کدام بازی را  شروع کرده بودند؟ چگونه با ٩٠دھه 
  يکديگر خود کشته ميشديم؟ جنگ کفر ومسلمان را درميان اطفال وزنان ما گرم ساخته بودند؟دستان

وکافران امروزی ، برای ما مسلمانان سوچه  و وطن پرست به  ده ھا سال بعد، باز بر اين بدبختی ھا تحقيق ميکنيم
باره عکس ھای آنھا را برفرق کسانی را که امروز نکوھش ميکنيم و دشنام ميدھيم، فردا دو. نظر خواھند آمد

 .سرخود ميگردانيم، مگر صاحبان آن عکس ھا ديگر مرده خواھند بود وآنوقت ھيچ فايده ای  به ما رسانده نميتوانند

آنھای که . ملتھای که از دسايس فردای  دشمن ، امروز خود را مطلع ميسازند وجلو آنرا ميگيرند، ملت ھای بيدار اند
و آن ملت  ،يکنند و خود را امروز از دسيسۀ دشمن با خبر ميسازند، ملت ھای بخواب رفته اندفقط چارۀ امروز را م

 .ھای که چند دھه بعد از دسايس دشمن باخبر ميشوند، آنھا ملت ھای مرده اند

صد سال بعد ھم به آن اص%حات ضرورت . نھضت امانی، ھنوز ھم چيز ھايی برای آموختن دارد که از آن بياموزيم
 تفکر، مدنيت، به جاده و مکتب و بندھای آبياری، کارخانه ھای توليدی،،يم، امروز ھم بجای تفنگ وشمشيردار

تعقل،تعليم واز ھمه مھمتر به يک حاکميت قانونمند ملی ومصمم ضرورت داريم، امروز ھم بجای تاپۀ زدن وکافر 
  .، وبه وحدت وھوشياری ضرورت داريمومسلمان شمردن اين وآن بگفته وتفتين ديگران، نزديک شدن به ھمديگر

ھمسايه ھای ما از آنجھت باما بازی موش . افسوس وارمان است که صد سال بعد بيدارشويم وخود را  حفظ کنيم
وگربه را راه انداخته اند و ما را بدست يکديگرخود ما ميکشند وسرمايه ھای ملی ما را غارت ميکنند که، آنھا خود 

اگر صد . استھا وبازی ھای  استخباراتی  مطلع ومجھز ساخته اند و ما مردمی بی اط%ع ايمرا بادانش امروزی ، سي
 !!سال بعد بازھم از ھمان سوراخ گزيده شويم، از ھمين حاV خداوند ما را ببخشد

 پايان

  

  

  

  

 


