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 ۰۳/۳۰/۷۳۰۰                «عمرزی»مصطفی 

 آشنای محبوب مردم
 شاه محمد ظاهر رح(حضرت اعلی درگذشت ین سال)به مناسبت دهم

 
در قسم معمول نگارش تاریخ در افغانستان، منابعی که برای استفاده مستعمل اند، یافته ها، آورده ها و پرداخته های 

 ترکساااانی سااات که در هریان های اس و راسااات، کم 
بی طرف می مااانناادر بزرگااان مااا تااا پااایااان ریاااساااااااات 
همهوری شهید محمد داوود، هراند در محدودیت های 

ده سال بسیار ستودنی آزادی در ریاستی او، نوع کار 
را از دساااات می دهند، اما اواخر ساااالطنت های فکری 

ی، قاعده ی کشورمحور در کلیت آشکارایی های تاریخ
آثااااار خویش، احترام می  و مردمگرا را در نفس

 گذاشتندر 
وقایع  ،سوا از آن اه در آثار تاریخی در موارد مختلف

اند ساااااال قبل، در تحریر  -و اشاااااخاد آورده اند، من
کتاب یک قرن در تاریخ و نشااااار یک تاریخ شااااافاهی )

افسااااانه( کوشاااایدم صااااد سااااال اخیر افغانسااااتان را در 
اه ، ممنعکس کنمر این که قلم «مردمی»برداشت های 

ت، روان شااناساای و یا، بساایار نمی دانم، اما تهربه ی آن کار، شااناخت از خصااوصااه اسااتگونه از انهام آن بدر شااد
به مردم و فراگیری درخور  که در انعکاس خواسااااااته ها، توهه نهادینه کردکار هایم  محتوایبینش توده هایی را در 

 دارندربخصود ت ثور، احترام حال، کمابیش به یقین برسیم مردم ما به گذشته ی پیش از هف
خاطره ای می ماند که اگر    اعلی حضااارت شااااه محمد ظاهر، در محور افراد محبوب و مورد احترام مردم ما، به  

د نخصاید واالی انسانی به تهلی می رسآن اریم، می گز  به او ارج  هامروز هایی که از دست داده ایم، در آن ایز
          سااااریر شاااااه، اهزای  یر قابل تعریف پنداشااااتهباور ها به ، کشااااوری که تا پایان ساااالطنتت، در که در مسااااند قدر

با عقالنیت بسیار، کشور و مردمی را رهنمون شد که باوهود دشورای های عوارض ارتهاع شاه مرحوم ، ندمی شد
اگزیر افغانسااتانی که در احاطه ی هغرافیای ههان سااوم، ن در خانواده و سااختگیری های خاندانی، رقابت دروناول، 

در عقالنیت متکی به عزت نفس و  شاااااااه داخلی، تحول و تغییر بیاورد، می بینیم نقش بود با ناداری های اشاااااام گیر
از زمان حاکمیت مهار احساااسااات، پایه های کشااوری را محکم می سااازد که پس از ساالطنت او، هراند مفاهیم مدنی 

د، اما در اهاراوب نظم، ثبات، قانون مندی و نوم شااااایر علی خان تا شااااااه امان  ، گذشاااااته ی خوب دارمرحهای 
محمد برای آزادی های فکری تالش می شاااد، دوره ی سااالطنت شااااه آخرین شااااه افغان فرصااات هایی که در اراده ی 

 افغانستان را بسیار ممتاز می کندر ظاهر در 
 هغرافیای ههانی محاط به خشکه  از رقابت برای قدرت تا اراضی عضالت مختلف،در مما قبول این که افغانستان 

ساااوم، فرهنا ها و باور های تعریف ناشاااده، عوارض ارتهاع داخلی، فشاااار سااارا و سااایاه دو اساااتعمار )انگلیس و 
ر پی شوروی در شمال و هنوب(، نضج فارسیزم در ایران و معضالتی که در پیامد تهزیه ی هند، هنا سرد را د

کند که ساااایه ی او در می نقش نمادین و عقالنی افغانی را ثابت اهمیت  توانسااات برپا بماند،هنا دوم ههانی آورد، 
سیاری وقایه از قدرت، در  ستان را به سوی  حوادثیب ستند افغان ده بی ثباتی بکشانند، اه قدر موثر بو    که می توان
 استر 
تحوالت قرن بیست،  د که پس از دشواری های قرن نوزده وامت کرشاه محمد ظاهر، در کشوری زعحضرت اعلی 

در اهار راه مصااااایبی که برای ما برنامه ریزی کرده بودند، تا پایان ساااالطنت اش نگذاشاااات ساااارزمین تاریخی ما، 
ثور شااد و در میالن حاکمیت های  7ساارطان، مقدمه ی رویداد ساایاه  62دسااتخوش التهابی شااود که با آ از کودتای 

را در معادالت و محاسااابات ا از آن تاریخ، یافت هایگاهی که مپس ساااال  04نساااتان به اس و راسااات، در حدود افغا
 ر دشوار شده است بسیارکنونی زند، در نیازمندی های بیرونی، آسیب ن
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، آن خودداری این کشور ی شدههار دشمنان شناخته ، مردی را معرفی می کند که اگر در نقد «آگاه خموش»صفت 
گری های دو ارتهاع، اش مردمانی خوش باشند که در بازیا تشدر د، تا نبرای مهار احساس را در انفعال می شمار

شااناخته شااده تر از کسااانی اند که اوصاااف بد دارندر تاریخ نویساای نوع متمایل به اس و راساات که در هایی در بند 
ا اپی، با مهموعه ی اند فرهنا وید و موراصول، همواره در نقش مفسری شناخته می شود که حرف دیگران بگ

کاپیتالیسم و امپریالیسم، حاکمیت رفقا را  یاندر عدم فهم معآنان تا اخیر اعضای ت و اصطالحاتی که بسیاری از لغ
در خواری معرفی کردند که اصالً مفهوم اس در تحول اهتماعی ایست، در خوانش دو سوی این گرایش ها، دوباره 

 ، اگردر ده سال آخر سلطنت او خصودبان می کند که عقالنیت نهفته در اراده ی شاه مرحوم، به ما را سر در گری
نبرد های ضد استعمار انگلیس، به هنبش مشروطیت رسید، در صیانت و  درمردم ما  در پس منظر مبارزات و نقش

راکت کاری در محوریت ر شاااتحفظ عالیق و باور های آگاهانه و حماسااای مردم، کساااانی را کمک کرده اسااات که د
ستان را به خوبی اداره می شاه سلطنت، افغان سال اخیر  شفیق و دست اندرکاران ده  شهید  ، در شمار بزرگانی اون 
  رکردند

همه ساااله به منظور احترام به شااخصاایت و  ،بزرگان زیادی از فرهنگیان، نویساانده گان، شاااعران و اهل ساایاساات ما
، می نویسندر تداوم خوش این سنت، آهسته آهسته به فرهنگی مبدل می (رح) هایگاه اعلی حضرت شاه محمد ظاهر

ر شاااور هوانان ما با تداعی تاریخی که به هرصاااورت کسااای منکر دشاااورای هایش نیسااات، در شاااود تا اهتماعات پ  
ی مبه قانون مندی، مردمساااالری و تبارز مدنی بیشااتر  ق این وصاال، در شاارایطی که نیاز هاارتباط فکری، در منط

د، با افاده ی آن اه در گذشته های خوش داشتند، خودشان را از هرج و مرج، هذیان و پلشتی هایی دور کنند که نشو
می بینند حتی در گساااااترده گی هامعه ی ههانی، اگر موقف آنان بر اسااااااس پشاااااتوانه ی مقوالت ساااااالم و بی آالیش 

خاینان، هانیان و گروه هایی که از هفت ثور تا هشت تاریخی نباشد، سقوط آنان در شهرآشوب تنظیم ساالری، تقدس 
و در زمینه ی تصنعی کنونی، بیشتر از بیگانه حرف می زنند، نه فقط سرنوشت افغانستان را در گرو دیگران  ،ثور

ها و ابزار زیادی برای ههان بینی مستفید می شوند، در حد  هقرار می دهد، بل نقش آنان در روزگاری که از ملزوم
منطق تاریخی، قایم نشود، موضع آنان بر اساس  ند اگر قامت شانیند که می بنعه ی  یر مستقلی قرار می گیرمهمو

د، اما در حد نبه مقام برساا سااعی برای کسااب دانش د و درنبحرانی، هراند با ظرفیت باشاادر اس و راساات عناصاار 
 ، خودش را معذور کرده استر «طرف»د که با م هر نمتشخصی سقوط می کن

د، بی ناحترام به شااااخصاااایت اعلی حضاااارت شاااااه محمد ظاهر، نباید در حد قلم پردازی هایی بماند که اگر نقد می کن
، این مورد را در حد برداشاااات های عاطفی، به گونه ای در کلیشااااه می نند و اگر مایل به توصاااایف اندطرف نمی ما

 می شودر   ند که سالیاد آن، تکرار همان گذشته نما
بی خردی نشااااد، در     تساااالیم هی   ،ی که از عنفوان هوانی شااااروع کرد و تا آخرت، برای مرداهل سااااال ساااالطن

حاکم و تعریف ناشده، سرمایه هایی که  های سرزمین زخم خورده از استعمار، عوارض ارتهاع، فرهنا ها و سنت
ای خطیر شاااهی که همیشااه کم بودند، در تنازع ساایاساای قدرت، رقابت های خانواده گی، هنا ساارد و مسااوولیت ه

 ،ات اهتماعی و مقام آزادی های فکری، اما از خیر عقالنیت او، مسیر انکشاف و عمران، تغییر«پول زیاد نداشت»
، آرام بودند و در (رح)شاااه محمد ظاهر حضاارت در ساالطنت خوش اعلی مردم ما افغانسااتانی را معرفی می کند که 

قوط ساالطنت، حاال در ی ترساایم می شااد که اهل سااال پس از سااآساامان نیلی ساارزمین شااان، آینده ی خوش در منظر
امیدی می دانیم، ارا شاه مرحوم ناگزیر بود شتاب را مهار کند و در فشار سنگین واقعیت ها در نگه هرج و مرج نا

داشااااااات توازن در حذر از تصاااااااادم ابر قدرت ها، در حدی که منطقی بود، دین خویش را در مقام نه زعیمی که در 
ادا او در مثال های زیاد، تاج می گذاشااااتند و قاعده ی حکومت، فرضاااایت نگه داری قدرت برای بقایا بود،  روزگار
، مانند کم نبودندهراه از دسااااات اش آمد برای رفع انحصاااااارات کرد و در اخالد تمام به ناداری هایی که کند، بل 

اهتماعات مردم، خاطره ی خوشاای از  رابطه اش در ، ولیوسااط، زنده گی می کندتمام مردم، در حد یک شااخد مت
مردی ست که اهل سال پس از او، هراه از نقش بنیادین دانش، اقتصاد، سیاست، اداره، انکشاف و عمران بگوییم، 

 به دوران او بر می گرددر بیشتر 
در  ،(رح)حفظ صیانت افغانستان در معادالت بین المللی، افغانستان را تا آخرین روز های سلطنت شاه محمد ظاهر 

حدی نگه داشاااااات که در کنار برخورد معقول با دشااااااواری های داخلی، شاااااارق و  رب را برای احیای مملکت در 
ساارمایه گذاری های شااوروی در اول و  رب در مقام دوم، اما این نزدیکی، نه     توازنی نگه دارد که هراند نقش 

بهات آگاه اش، ه  زی از برکت فرزندان صدیق و مصیبتی شد که پس از هفت ثور، در سرزمینی رقابت کنند که رو
می دادند تا یادگار های آن دوران در ساااایه ی   بل کار می کردند و هزینه  مان هنگی را تمویل نمی کردند؛اصاااخمت
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اما متاثر کند که وقتی در مساااایر آن  ،ساااار یک فرزند صاااادیق، انسااااان واقعی و بی آالیش این کشااااور، ما را خوش
تداعی می  ندار بزرگ و مهمروزگار  که هنوز در ب کنیم، دار و  هایی  ایی رونق اقتصااااااااادی و پرمملکت، همان 

انکشاااافی افغانساااتان، از ادارات تا تاسااایساااات، آن هایی که ماندند و ویران نشااادند، نشاااان دهند پس از سااالطنت اعلی 
ک کشااور هایگاه ی صااورت نگرفته اساات که در حفظ هی  کار مهم، بنیادین و منطقی ای حضاارت شاااه محمد ظاهر،

 که ظاهراً کمک کرده اند، راحت کندر  بی طرف، ما را از شر خارهیانی
ساات که نشااان می  ینقش اعلی حضاارت شاااه محمد ظاهر در قبل و بعد از خودش، تبلوری از منطق، خرد و عقالنیت

را در اختیار  مکلت و یک ملتیک م دم دوساااااات و آزاده، در حالی که اداره یمحهوب، خدا شااااااناس، مر مرددهد 
داشاات، خودش را بیشااتر از یک افغان معمولی، حساااب نکرده اسااتر در واقع حضااور او در میان مردم، احترام به 
مردم و درک معضالت گسترده که ریشه در تمام رشته های تاریخی، اهتماعی و سیاسی داشتند، اعلی حضرت شاه 

مبدل می کند که در خلود نیت، در سااااده گی و گرایش به محمد ظاهر را به مکتبی در ایده های آرمانی افغانساااتان 
گی می رساااند که از  ر پی  و خم، هوانی را به پختهمت پ  امردم، توانساات کشااوری را اداره کند که در اهل سااال زع

بی گناهانی از دار اعدام که به هرم توطئه ی ترور پدر، قرار بود قربانی شوند،  آ از سلطنت اش برای پایین کشیدن
تا خلع خانواده از انحصاااااار قدرت که منهر به یکی از بازترین مدخل ها برای شاااااریک کردن مردم در قدرت بود، 

د که افغانان گزند رساااااایده از ناعلی حضاااااارت شاااااااه محمد ظاهر رحمه   علیه را به آشاااااانای محبوبی مبدل می کن
بزرگان واقعی ما، خدا کند در این فرهنا، گرایش روزگار، با تداعی یاد او، به آرامش هایی برسند که از احترام به 

اهل ساااال پس از سااالطنت، با  ماضااای در سااایاسااات، با خیانت به مردم با رساااد که برازی مردم در عقالنیت، به احت
کودتا به نام انقالب، در سارخورده گی هایی که پس از یک عمر در خوان بیگانه، حاال باید در آساتانه ی هرکسای به 

 خود را باز یابیمر  دعا بنشینند،
، در ردیف هم کسااااااوتان اش در دنیا، یگانه شاااااااهی بود که تا پایان عمر، (رح)اعلی حضاااااارت شاااااااه محمد ظاهر 

ی کابل تا روساااااااتا ها و سااااااارزمین های دور، در میان هامردی بی آالیش که در کواه ها و هاده  تاهگذاری نکردر
این سااانت، آشااانای محبوبی سااات که اگر ملتی را در  مردم می نشاااسااات، صاااحبت می کرد و احترام می گذاشااات، در

 آشنا کرد، از نگرشی بود که  -ان سوم، ارتهاع و احساسات، با  هراه خوب بوددشواری های محاط به ناداری، هه
 ر روان اش شاد و یاد اش گرامی باد!در میان اه باور هایی زنده گی می کند ست ودر کهامی دانست 

 شرح تصویر:
لی، حین اتحاف دعا در آرامگاه اعلی حضاارت احمد و مرحوم سااردار عبدالو (رح)اعلی حضاارت شاااه محمد ظاهر 

 شاه بابا در کندهار بزرگر
 یادآوری:

را در همع بیش از  (رح)شاااه محمد ظاهر حضاارت از طریق لینک های زیر، مهموعه ی کاملی از تصاااویر اعلی 
 ، رایگان دانلود کنید!«مه ی افغاندانشنا»    ستان، از سایت ( تصویر مرتبط به افغان04444ده هزار )

http://www.afghanpedia.com/search/images.jsp 
http://www.afghanpedia.com/projects/heritage/index.jsp 

پیرامون اعلی  -، مهموعه ای از فلم های مستند«دانشنامه ی افغان»از طریق لینک زیر، در بخش ویدیو های سایت 
 را تماشا کنید! (رح)حضرت شاه محمد ظاهر 

http://www.afghanpedia.com/search/videos.jsp 
را که حاوی گفتاری از اعلی حضرت شاه محمد ظاهر « شایسته ترین پادشاهان»از طریق لینک زیر، آهنا زیبای 

  ر دقیقه می شود 9 این آهنا زیبا، بیش از تماشا کنید! را است، و در وصف او ساخته شده« رح»
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=209 
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