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 ماللی موسی نظام                                ۲۰۱۵جون ، ۲۶

  

 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، المتوکل علی هللا
 ملت افغان در حسرت چهار دهۀ صلح و امنیت عصر ظاهرشاهی

 

با موجودیت آزادی های فکر و بیان و ساحۀ بی انتهای امکانات انترنت که به منزلۀ تختۀ مشقی برای قلم بدستان، مورد 
استفادۀ وسیع قرار میگیرد، البته که با افکار ضد و نقیضی هم بر خورد می نماییم. اخیراً نوشته هایی برای تبرئۀ اقدام 

صادقانۀ حزب مخرب پرچم و مساعد ساختن جامعۀ ویران افغانی منحیث یک  رهبر کودتای سرطان که البته با همکاری
مرحلۀ گذرا، برای سازمان دهی کودتای ثور و اشغال وطن، در پورتال افغان جرمن منتشر میگردد، طوریکه مباحثات 

و اینکه به زعم اشخاصی در عصر نامبرده هیچ کار و پیشرفت « اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»آزاد به دوران سلطنت 
مثبتی در افغانستان عزیز از هیچ لحاظ صورت نگرفته است، کشیده میشود. جای افسوس و ناباوری است که حتی از نگاه 

ز لۀ یک فامیل سلطتنی با جدایی دولت اسا ۳۵حقوقی، در نیمۀ قرن بیست، حرکت دیموکراتیک ختم انحصاری قدرت 
 سلطنت که به ارادۀ شخص شاه و تصویب نمایندگان مردم، صورت گرفت، نمیتواند، مورد تائید اقلیتی واقع شود.

به اجازۀ هموطنان معزز میرویم به سراغ حقایقی چند در زمینه. آنچه را برای یاد آوری گوشه هایی از طرز ادارۀ شاه 
 ی تردید عاشق خاک و وطن خویش بود، بیان میداریم،افغانستان، آن شخصیت ملی و ملت پرور که بدون زره ا

نه و زنان افغان زیر فشار عنع» ایشان در کتاب ارزشمند  اول: نتیجه گیری محترم داکتر سید عبد هللا کاظم:

د: دورۀ سلطنت نچنین مینویس۲۳۴سالۀ سلطنت در صفحۀ  ۴۰، منحیث یک نتیجه گیری، مختصراً در مورد دورۀ «تجدد
سال بطول انجامید و طوالنی ترین دورۀ سلطنت یک پادشاه در تاریخ معاصر کشور می باشد که به  ۴۰شاه محمد ظاهر 

مقایسۀ هر دورۀ دیگر، در منتهای آرامش و فارغ از هر جنگ داخلی و خارجی، در کمال استقرار و امنیت روز افزون، 
ور محشور شد، به همان اندازه راه تحول نیز فراخ با مساعدت شرائط تدریجی پیش رفت و هرچه شاه بیشتر به مسائل کش

( به پایان رسید. ۱۹۷۳جوالی ۱۷) ۱۳۵۲سرطان  ۲۶سالۀ سلطنت او با کودتای محمد داود خان در  ۴۰تر گردید. دورۀ 
 بر استدالل و ارزیابی شان برکت و المتوکل علی هللا، نظر ایشان در کتاب بوده است.

 پشتیبانی ده سال اخیر سلطنت:دوم: نظری به اقدامات و 
رهبر مسلمان، عادل، محبوب اكثریت مردم افغانستان، بانی پرنسیپ های حقوق بشر و « اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»

پشتیبان دهۀ طالئی دیموكراسی و حكومت قانون، در عرصۀ چهل سال سلطنت شاهی مشروطه، افغانستان را با تأمین 
نمود. ملت افغان با وجود شرائط محدود اقتصادی در یک ممکت کوهستانی محاط به خشکه  صلح، امنیت در قلب آسیا اداره

وبا  با امتیازاتی که بیطرفی و عدم انسالک میسر ساخته بود، خارج جنگ و جدل های بیرونی، از هرجهت درامن و امان
  سربلندی و آسایش را می نمودند. قناعت حیات بسر برده و شکر سر شاه عادل و ملت پرور افغان و حیات ساده ولی با

، با ایجابات عصر و زمان و جدایی سلطنت از حکومت که دروازه های «محمد ظاهرشاه»ده سال اخیر سلطنت مرحوم 
حقوق و مزایای فردی را از یکطرف برروی ملت کشود و تفکیک قوای ثالثه و انتخابات آزاد را از جانب دیگر به ارمغان 

 شخص شاه  و تیم ملی گرا و ترقی خواه وی مراحل مختلفۀ دیموکراسی را می پیمود. آورد، با پشتیبانی 
بدون تردید بعد از عصر شکوفان و مترقی امانی، از نگاه قانونیت، مراعات حقوق و وجایب مــردم و آزادی هــای فـــردی 

ملت متنظر ومستحق افغانستان، در و انتقال قدرت از یک خاندان به دولت با جدایی سلطنت از  ،«دهۀ دیموکراسی»
صفحات تاریخ این مرز و بوم با خط جلی نقش گردیده است. اینکه عقده مندی های فامیلی و وابستگی به اجانب و به قدرت 
آوردن فروخته شدگان حزب پرچم، با تخریب پدیده های دیموکراسی ، از آن عصر مترقی، دوزخی ساخت که بدون شک 

 ، در خون و آتش ناشی از آن دست و پا زده و راه نجاتی نمی یابد، حکایتی است تلخ و استخوان سوز!تا امروز ملت مظلوم
 

تکیه گاه اساسی این عصر فرخنده، همانا موجودیت و تهیۀ اوراق ارزشمندی بود مطابق به اساسات دیموکراسی و با روحیۀ 
د که با امضاء آن بر قبول مواد مندرجۀ حمایت از حقوق که افغانستان از اولین ممالکی بو «۱۹۴۸ -اعالمیۀ حقوق بشر»

واالی انسانی، صحه گذاشت، ترتیب گردیده و بعد از احضار و موافقت لویه جـــرگۀ عنعنوی افـغانستان به حکم قانون، با 
 »، همانا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، ارزش بلند ترین مرجع قانونیت را دریافت نمود. این اوراق قیمت دار «توشیح» 

دولت شاهی مشروطۀ افغانستان بود که در رأس متون آن تفکیک قوای ثالثه، انتخابات آزاد و دیموکراتیک « قانون اساسی 
  و آزادی های فردی در چوکات قانون، قرار داشت!
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، اجتماعی گروهی از تیم خبرگان افغان و خارجی ایکه از لحاظ حقوقی ۱۹۶۴-۱۳۴۳« قانون اساسی»در تدوین و ترتیب 
و مقایسۀ قوانین منطقه و امکانات عملی آن در اجتماع افغانی، با مساعی شباروزی چنان یک ودیعۀ گران بهایی را برای 

مواد مندرجۀ آن اوراق گران بها مورد تحسین و تأئید اکثر حمایه از حقوق و وجائب کافه ملت افغانستان، بوجود آوردند. 
 ای بعدی نیز قرار گرفت.ممالک دیموکرات جهان و رژیم ه

این عصر شکوفان و فرخنده که بخاطر مزایای چشم گیر آن به دورۀ دیموکراسی شهرت یافت، متأسفانه با دسائس گوناگون 
خارجی و داخلی به عدم ثبات و تشتت مواجه گردید ه و بیشتر دوام نیاورد و با فعالیت های پشت پردۀ اتحاد شوروی وقت 

ابر قدرت، گروه های وابسته به پاکستان، تخدیر و اغوا شاگردان معارف و پوهنتون ها برضد  و گماشتگان گمراه آن
مؤسسات دولتی، تحریکات و تولید انارشیزم در هردو قسمت پارلمان، شمع فروزان دیموکراسی با طوفان حوادثی که در 

 خفا پی ریزی شده بود، خاموش گردید.
گروپ پرچم، با اینکه پیشرفت هایی البته در ساحات صنایع و معارف و امثال آن  و یاری« سردار محمد داود»با کودتای 

بوجود آمد، ولی سیستم پلیسی و دکتاتوری و منع انتخابات آزاد پارلمانی و قید آزادی های فردی، مردم و محیط اجتماعی 
 را با نوعی اختناق و سختگیری های جدیدی مواجه ساخت.

ظریات شهود عینی نزدیک به فامیل شاهی افغانستان، متأسفانه چنین یک تصفیه حساب فامیلی به شهادت اوراق تاریخ و ن
که دست دشمنان خارجی و داخلی هم در آن دخیل بود، سبب و انگیزۀ آنچه را ملت مظلوم افغانستان تا امروز به حسرت 

 و تلخی تجربه می نماید، گردید.
هجری شمسی، مطابق  ۱۳۵۳تا  ۱۳۱۳رت محمد ظاهر شاه که از سالهایبعد از سقوط دوران چهل سالۀ سلطنت اعلیحض

میالدی دوام نمود، مردم افغانستان حسرت روز هایی را که با صلح و سرفرازی در مادر وطن  خود  ۱۹۷۳تا  ۱۹۳۳به 
 ها بسر می بردند، می کشند.

با اینکه این جانب با  سوم: نمونه ای از خدمات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در جنوب افغانستان:

ۀ زیسته ام و از نقط« افغان»بیزاری ای که از قوم و منطقه پرستی داشته ام، همیشه صرف زیر نام شریف و افتخار آمیز 
نظر تعلقات جغرافیایی افغانستان، والدین من از شهر قندهار و شهر کابل میباشند. با خاطرات و معلوماتیکه از سرزمین 

 هموطن  ی و ابتیاع معلومات بیشتری از یکدر افغانستان عزیز بیاد دارم، منحیث یک شاهد عین پدری در ایام اقامت
با نهایت درجه ممنونیت از معلومات جامع و آفاقی شان در چنین یک  ،باشند «حفیظ کرزی»که محترم آقای  دیگر عالقمند

 ، مالداریشاه افغانستان را در ساحۀ زراعت وظیفتاً قسمتی از خدمات و دقت نظر اعلیحضرتپروژۀ اقتصادی زراعتی، 
 و آبیاری به اطالع هموطنان ارجمند میرسانم:

« نهر ظاهرشاهی»یکی از پروژه های عام المنفعه در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، احداث پروژۀ آبیاری 
به  ۱۹۵۸آغاز گردید و در سال « نودسن -سنموری»توسط کمپنی امریکایی  ۱۹۵۵در والیت قندهار میباشد که در سال

بهره برداری سپرده شد. این کمپنی معروف امریکایی در طرح پالن اساسی خویش، همان معبر یا مجرای جریان دو نهر 
سال قبل که وسائل تخنیکی و انجنیری  ۲۵۰را مد نظر گرفتند، به این تفاوتی که « احمد شاه بابای کبیر»آب عصر سلطنت 

شاه  »طی مینمودند، یکی بنام « ولسوالی دند»و  «ولسوالی ارغنداب»بود و این دو نهر یک مسیر طوالنی را در ابتدایی 
یاد میگردیدند و مدت دونیم قرن شهر قندهار را حاصل خیز و سرسبز ساخته « پاتو»و دیگری بنام « جوی شاه –واله 

نطقۀ ، در م«ظاهر شاهی»ی آن انهار تاریخی و نهر جدید التشکیلبودند. باید به عرض رسانید که دقیقاً سربند و آغاز هردو
 می باشد.« دهله»و  «ارغنداب»ولسوالی های و « خواجه ملک»
 

با احداث این نهر عام المنفعۀ جدید به آبیاری عصری که باغات و زمین های زراعتی بیشماری را آبیاری اساسی مینمود، 
چونکه دو نهر  والیت قندهار بکلی دگرگون گردید، ت، مخصوصاً انگوربار میوه جات و معیار حاصالت پر چهرۀ زراع

 نهر ظاهر»می بوده و آب های نهر های فرعی دچار سیالب های غیر قابل کنترول میگردید، در حالیکه قدیمی و اولیه موس
اری بود. ناگفته نماند که با تنظیم ماه سال قابل کنترول اندازۀ آب برای زراعت و باغد ۱۲با سربند اصلی آن در  «شاهی

و موجودیت سیستم پیشرفتۀ تخنیکی، بند های  «میر آب»و ترتیب استفادۀ مشروع، همه زارعین و باغداران و انتخاب 
از شمال به جنوب، قادر بود اراضی وسیعی را حتی تا مناطق میدان بین المللی « نهر ظاهر شاهی»کوچک ذخیرۀ آب 

با آب شفاف دریای ارغنداب که از کوهای افغانستان مرکزی سرچشمه میگیرد، آبیاری و « ای ترنکدری»قندهار و حدود 
 سرسبز نماید.

نصیب مردم والیت قندهار گردید، چند سال بعد قسمت « نهر ظاهرشاهی»ناگفته نماند که با فوایدی که از احداث و استفادۀ 
ی گردید وتأثیر ناگواری بر باغات میوه که حاصالت آن های جنوب آن والیت دچار یک نوع آب خیزی تحت االرض

 بزرگترین اقالم صادراتی را به هند و ممالک دیگر تشکیل می داد وارد نمود.
که عالقمند دائمی به مسافرت به اکثر مناطق و اطراف و اکناف « اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»الزم به تذکر است که 

 «نهر ظاهر شاهی»را بدون تبعیض وارسی مینمود، بعد از مشکل موجودیت آب  افغانستان بوده و شخصاً مشکالت مردم
در جنوب، ضمن مسافرت به قندهار، با هیلی کوپتر و حضور انجنیران زراعتی افغان مربوط پروژه های وادی هیرمند، 
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ظریات متخصصین به مناطق آبخیزی تشریف بردند و اوضاع را از نزدیک بر رسی نمودند. بعد از توجه و دریافت ن
را در مناطق سیالبی صادر نمودند که بتدریج مشکل بزرگ « زابر ها»زراعت، هدایت اکید احداث پروژۀ وسیع و فوری 

 آب خیزی تحت االرضی از آن مناطق رخت بر بست و سیستم باغداری به حالت طبعی در آمد.
دیگر خواص عالی سابقه را ندارد و پر از الی و گل گردیده  «هر ظاهر شاهین»که در اثر جنگ ها و بی دقتی،  باید افزود

تصفیۀ نهر منظوری نمود که با فساد گستردۀ میلون دالر برای پاک کاری و  ۱۰۰مبلغ کانادا است، چنانچه که حکومت 
 سیستم اداری، برباد رفت.

والیت و دیدار از پروژه های گوناگون  و مسافرت های اعلیحضرت به آن« بابا» مردم والیت قندهار داستان های زیادی از 
نهر ظاهر »اقتصادی و زراعتی و صنعتی داشته، مخصوصاً توجه و هدایت شان به پروژۀ مفید و عام المنفعۀ  زراعتی

 را منحیث شاهرگ زراعت  آن والیت، نیک بخاطر دارند. « شاهی
والیت های قندهار و هلمند در عصر فرخندۀ ظاهر شاهی پروژه های مهم و مفیدی را برای آبیاری، مالداری و زراعت 
منطقه که پیشۀ عنعنوی مردم آن میباشد با موجودیت متخصصین خارجی و داخلی و استخدام اهالی مناطق مختلفه، تجربه 

و پروژه های « بغرا»بند نهر « کجکی»بند  آب و برق « دهله»رق ، بند آب و ب«ارغنداب»نموده اند، ازآنجمله بند آب 
 بر طوالت مضمون خواهد افزود.همه و غیره که ذکر « قندهار –شاهراه کابل »، «وادی هیرمند و لشکرگاه»عام المنفعۀ 

آگاهی  پسندیده استکه هموطنان چنین خاطراتی را از عصر طوالنی و پر از صلح و صفای فرخندۀ ظاهر شاهی برای
 هموطنان منتشر نمایند، تا تداعی نیکی از روزگاران امنیت و روز های خوش زندگی گذشته در افغانستان عزیز شده باشد.
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