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 1۰/۰۸/۲۰1۳ سیدهاشم سدید
 

 واقعیت ها را باید از زبان بینوایان بیدار ضمیر شنید
 

در  شصت سال است و هنوز از دوران حکومت ظاهر خان زیاد دور نشده ایم. آنانیکه سن شان باالتر از پنجاه و پنج ـ
 های شان را زبان داشته اند ونشست و برخاست نها با شاه و شاهزاده  خود یا پدران شان ،دوران حکومت ظاهر خان

طی چهل  شاه به عنوان شخص درجه اول کشور دانند کهمی ،ستبسته ا این خانواده نه بذل و بخشش مادی و معنوی
 بوده است. بی پروابی مهر و چقدر نسبت به کشور و مردم  حکومتش سال

به  و دلسوزی اش به خاک وی ه خدماتنجابت شاه سخن میزنند و بامروز از صداقت و شرافت و به سابقۀ کسانی که 
کنید و ببینید که این ها و ب، مختصر نگاهی طالئی میدانند را دورۀچهل سالۀ حکومت وی  افتخار میکنند و دورۀمردم 

و به کدام قشری در جامعه تعلق  چگونه زندگی میکردند ؛نداها داشته  نه ارتباط هائی با شاه و شاه بچهچگوپدران شان 
  !داشته اند

 هم بپردازند، انتظار از این انسان ها که نقدی بر زندگی وی بنویسند و به جنبه هائی منفی حیات و دوران کار وی
 انتظاری است بسیار بعید و کودکانه.

 چنین شاهی باید از کهو ناخواسته به این فکر میفتیم  اباز مدافعین شاه را میخوانیم، بی محوقتی دفاعیه ای برخی ا
و ؛ از همه خطأ هامصون  و از همه لغزش ها پاک و بری ؛آسمانی و الهی برخوردار بوده باشدی قدسی و ویژگی ها

 او گویا نقد از خدا و پیامبر است!نقد از 
ما بوده است، اما نقد ما، اگر توجه شود کشورشکی نیست که دوران پادشاهی ظاهرخان آرام ترین دوره ها در تاریخ 

 .  ه استنشد کار میشد،کار باید که ه در این دوران آرام و طوالنی است ک هم به همین دلیل
به  مستلزم آن است که عالقمندان واقعی به واقعیت های زندگی مردم در دوران حکومت ظاهرخاندست پیدا کردن 

 ون تحقیق وسیعی که از قبل به خوبی و بدی یک زمامدار بدان، نه به مانند کسی که در پی یافتن حقایق اندینمحقق مانند
و پای صحبت ریش سفیدان صاحب احساسی که در  کشور سفر کنندمحالتی در به  ،دجانبه فیصلۀ صادر میکنن و همه

که نه  قصه های غم انگیز آن ها گوش بدهند. با کسانی بنشینندو به  بنشینند ،آن دوران کمی روشن و بیدار بودند
و  تبعیدی ها، زندانی ها، اعدامی هافرزندان در زمرۀ نه  ،ستندو ه بودند ها به سرحد تعصب ئدیالوژیاصحاب ا

که بهانه ای برای شان نباشد که این ها که  ؛بنشینند نه غرض داشتند و غرض دارند، و مخالفین این خانواده قرار دارند
ائن به ماک و ، عقده دارند، یا خاند این و آن سر برآورده و مزدور خالف شاه حرف میزنند، از آخور شرق و غرب

و محرومین  با غمکشیده ها ؛سیاسی بنشینندغریب و غیربا مردم عام،  ...و توطئه استو هر چه میگویند  ملت هستند
بنشینند و به درد دل شان گوش  ای که خود همه محرومیت ها را دیده و همه  ناراحتی ها را تحمل نموده اند، فلک زده

 .بدهند
مانند یک انسان مسئول و مستقل  ،را بدرستی فراهم کند، یکبار ن ها نتواند قناعت شانن چنین انساصحبت با ایاگر و 

و بررسی  از جنبه های دیگری نگاهمحبوب خود را شاه های کاررای یک لحظۀ کوتاه، ، بو راستی و متعهد به انسانیت
  .کنند
خدمت و خیانت یک  یا ،اه باشدشیک پادخدمت و خیانت تثبیت خدمت ها و خیانت ها در یک کشور، خواه  برای

های وجود یار ... باید معوروشنفکر  والی و مستوفی، یا خدمت و خیانت یک  یک یا خدمت و خیانت ،نخست وزیر
 ها سنجیده شود. هر کاری با آن معیارشته باشد و دا

و متر راه آهن وجود یک کیل مادر تمام کشوردر عصری که حتی همسایه های ما هزار ها کیلومتر راه آهن داشتند، 
نیم قرن پیش از کمابیش سال بعد از دوران شاه امان هللا خان، شخصی که  44سال بعد از استقالل و  54 ؛نداشت
 برخی از .، اثری از نیم کیلومتر راه آهن در کشور دیده نمیشدظاهرخان آغازگر ایجاد راه آهن در افغانستان بودسقوط 

نداشتند. سه در صد مردم برق  شش ـ هفت سال پیش از سرنگونی ظاهرخان، تا ل، پایتخت کشوربشهرکاحومه های 
که اکثر مکاتب در خارج از بود  . وضعیت آموزش و پرورش چنانندکشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشت

یت مردم اکثروجود نداشت. در اکثر نقاط کشور والیت کابل و مراکز والیات حتی میز و چوکی نداشتند، راه و سرک 
در ، بود و با استفاده از گاو خر به شیوۀ دوران بابای آدم دسترسی نداشتند، زراعتو بیمارستان اطراف به داکتر و دوا 
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تنها یک کودکستان وجود داشت، آن هم برای فرزندان فامیل ، محمدظاهرخان کابل، تا اخیر دوران پادشاهی تمام شهر
 و ... بود به حد شرم آوری ناچیز تولید صنعتی ،سلطنتی و ایادی شانهای 

  است. گپ بسیار وسیع و کالن و مهمی ،توجه و عدم توجۀ شاه به ملک و ملت
، باید به وسعت کشور و تعداد مردمی که در آن دوران در در بعد داخلیارزیابی کار های کرده و ناکردۀ ظاهرخان 

صورت بگیرد، نه از روی  ،ر های شده و ناشده متأثر اندکا و مردمی که فعالً بگونه ای از آن ،ندکشور زندگی میکرد
و بیست تا والی و  یا ده تا سناتور ،هشت تا انسانی که با قصر نشین ها سرو کار داشتندنشین و چهار تا قصر سخنان

و  ارباب و ملک ومیر ـ دو صد تا ، یا صد خاص قرار داشتند فقدکه بنابر ملحوظاتی مورد ت ،شاه جنرال عزیز کرده
که امروز میخواهند حق نمک را ادأ  قابل ترحمی و یک مشت انسان هائی تا روحانی وابسته و متعلقین شان خان و چند

 !و آنانی که امروز به زبان این ها تبدیل شده اند ؛کنند
و را مردی ا ار و قابل افتخار میدانند، جهاندر بعد جهانی، خالف نظر شاه پرستان که او را مردی الیق و جدی و پرک

که در موقع بازدید های رسمی و را حرف های دو تا ژورنالیستی  د.نمیدانجدی و پرکار و قابل افتخار نیرومند و 
 غیررسمی وی از کشورهای غربی و شرقی به امر دولت و حفظ فرمالیتی ها گزارش هائی در روزنامه ها و مجالت

 د.ردند، نباید مدار اعتبار قرار داکتلویزیون می مینوشتند، یا تبصره هائی در رادیو و غالباً دولتی
ایرانیان از او  ه استبداد و خشونت وی و نفرتی که تعدادی قابل مالحظۀ از، با هممحمد رضأ شاهوقتی به زندگی 

هم توسط  ،وان کتاب، قبل از سقوط و بعد از سقوط و مرگشعن بیشتر از بیست و پنج دارند، نظر میکنیم، میبینیم که
اهمیت و رۀ شخصی نشانۀ نوشتن ده ها کتاب در بانوشته شده است. انیان و هم توسط غیر ایرانیان، در بارۀ وی ایر

عنوان کتاب از همه شاه پرستان و قلم بدستان شان تقاضا دارم، برای نمونه دو خان  ظاهراست! در مورد  شهرت وی
یا خود افغانان  یا شرقی رخین و یا سیاستمداران غربیتوسط ژورنالیستان، نویسندگان، مؤرا به من معرفی کنید که 

 نوشته شده باشد!
گفته میشود که پاکستان، آنگاه که از هند جدا شد، حتی پول کافی برای خرید میز و چوکی برای دفاتر خویش نداشت. 

میخ و قفل و قفلک همین پاکستان ناتوان و فقیر چند سالی نگذشته بود که تمام بازارهای ما را از تار و سوزن و 
قلم و کاغذ و رنگ و و تکه و بوت و  و تیل )قلفک( و زنجیر و دستگیر و چپ راست گرفته تا آرد و برنج و روغن

و بازیچۀ اطفال  گوگرد و سگرت و عطر و گودر و شامپو و رنگ ناخن و لب سرین سیخگ و گیراکتاب و کتابچه و 
حتی تار و سوزن  تسخیر نمود؛لم امتعه ای دیگر ساخت این کشور ق ده ها و برس و مویک و رنگ تعمیراتی و دوا و

اگر کاالی کهنۀ به اصطالح امریکائی نمیبود، شاید نصف بیشتر مردم عادی قابل تعجب و قابل شرم نیست؟ و گوگرد!! 
سال پیشتر از فراموش نکنیم که ما بیست و هشت ما در شهرها همانگونه که از مادر زاده شده بودند به سر میبردند. 

 پاکستان استقالل خود را گرفته بودیم!
و هند و ایران و  شاه پرستان میگویند ملک آباد کردن کار آسان نیست! از این ها سئوال میکنیم که مگر برای پاکستان

 ن بود؟ آسا آباد کردن ملک شان ،یا عقب مانده تر از افغانستان ،مانند افغانستان ،در سرتاسر جهان ده ها کشور دیگر
بنگله دیش یکی از فقیر ترین کشورهای دنیا است، اما تولیدات پوشاکی اش، مخصوصاً، همین اکنون تمام اروپا را 

 تسخیر کرده است. چهل ـ پنجاه در صد لباسی را که در جان مردم در اروپأ میبینیم، همه از بنگله دیش میاید.
هم عرب  ،حساب شدهبا یک سیاست چگونه  نگاه کنید که !(ها) کشور"دال خور"همین به در عرصۀ سیاست خارجی، 

  کشوری که هم اکنون ما و جهان را به فرق آب داده است! ها را میدوشد، هم امریکا را و هم چین را!
بسیاری از سیاستمداران هوشیار و دوراندیش دنیای کمتر توسعه یافتۀ آن زمان به این باور بودند که در وضعیت آن 

 ندد. بنابراین تصمیم گرفتند بی طرف بماننو امکانات و موقعیت جغرافیائی بخصوص خود شان نمی توانوقت جهان 
ـ خوب یا بد ـ که میتوانستند ممدی در راه آبادی و نیرومندی آن ها شوند و  هائی پیوند بزنندرا با کشور سرنوشت خود

 کنار آنها باشند.در سختی ها در 
در آن برهه ای از زمان نبض جهان را در دست داشتند و به درستی  ،مانند این ها ایرهبران این کشورها و کشور ه

 ! و چه باید نکنند تثبیت نموده بودند که چه باید بکنند
، چه ارمغانی برای ما آورده یکی از افتخارات شاه بدان مینازند به عنوانظاهرشاه پرستان بی طرفی ای که بعضی از 

 است؟
با  ، آنانی که وضعیت همسان یا نسبتاً همسان با ما داشتند،و جهان در منطقه های دور و نزدیک ماکشور  یاستمدارانس
که  ، و با آن وضیعتیطی دشوار و جهان پرآشوبائمی دانستند که در آن شر ک عمیقی که از خود و جهان داشتنددر
 سودی به حال شان ندارد. ن، بنام بی طرفی،ن ها داشتند، زیستن در انزوأ و گوشه گرفتن و کاری با کار جهان نداشتآ
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به گفت و به امریکا می رفت، خواهرش به شوروی می رفت و با استالین  ، بطورمثال،شاهرضامحمد اگر این،باوجود 
  همینطور سیاست مداران پاکستان و ... میکردند و هم موازنه را نگاه میداشتند. هم سیاست می نشست.گو 

، زش و پرورش ضعیف، صنعت وجود نداشت، آمو، اقتصاد ضعیف، فرهنگ ضعیفرو فقی ب ماندهمردم عق
و ، تجارت محدود به چند نوع پیداوار طبیعی، معادن به دلیل نداشتن توان فنی کشاورزی به شیوۀ بسیار بسیار ابتدائی

عمر حکومت شاه  ا ـ که در سال های آخرحکومت مطلقه، دموکراسی و تفکیک قو دست ناخورده، از تمدن دور،مالی 
با همه این حرف ها، آیا واقعاً ما به  کشور محاط به خشکه و ... ،همسایه ها دشمننمایشی، زده میشد ـ   از آن حرف 

  بی طرفی نیاز داشتیم؟
 بیدار شوند و میل ندارد مردم ،ای مطلقه ینداشت. هیچ شاه در کشور تغییر جدی و فوریاصالح و شاه میل به 

شاهان به چنین چیزی تا  .سلب اختیارات شاه یا د. تغییر مردم، یعنی، حداقل، مشروط شدن حکومتنکشورش تغییر ک
برخورد حکومت های شاهی از زمان عبدالرحمن خان به بعد با مردم را که در پی  مجبور نشوند، تن در نمیدهند.

چهل ـ پنجاه سال گذشته علیۀ های روشنگری  در چوکات های غیر از حرکت ،آزادی و ترقی خواهی و ارشاد مردم
، بگیر و ببند و به زندان افگن ها و تبعید کردن ها از سوی در نظر بگیرد. همه به توپ بستن ها ،استبداد بودند

بد و خودکامۀ شاهی برای آن بود که مردم بیدار نشوند؛ روشنگری به نظر این پادشاهان، یعنی "گو" تحکومت های مس
 خوردن و تنبیه شدن! 

تان گرسنه نگهداشتن فیل مرغان توسط هاشم خان را چون همه میدانند، نمی خواهم تکرار کنم. مردم باید مصروف داس
 خود باشند، گرسنه باشند، نادان نگهداشته شوند و از ترس بخود بلرزند تا قدرت تداوم پیدا کند!

پا بسته به زن دیگری را در سرپل دست  .ندماند اسب نعل کرددر غور  زنی را ی دلسوز و مهرباندر زمان همین شاه
واقعه دو این  از این قضایأ در دوران این پادشاه محبوب و مهربان زیاد اتفاق افتیده است. ند و...درون تنور انداخت

 صورت میگرفت. ظاهرخان در سراسر کشور ما در دوران حکومت  که یاتاز اجحاف ندستئی هاهنمونه 
 ندهید. رقرا، و آزادی زن از اسارتافغانی تمدن و مثال پیشرفت و را معیار  آزاده متمدن و نیمنیمه  تنها کابل

به عنوان مشت نمونۀ  و جنوب کشور، لبه دوـ سه محل در مناطق مرکزی یا غرب و شرق و شمابرای چند روز 
واقعیت ید و ببینید که بنشنید و بپرس ، آنانی که آن زمان ها را هنوز بخاطر دارند،با مردم محل و سفر کنیدخروار، 

ها و جنرال زاده ها و پسران وزرأ و یکی دو  والی زاده تا که چهار است هنبود گونهآن ،زندگی در دوران حکومت شاه
امروز برای شان و پنج ـ ده تا قلم بدستان مزدور  ،قصه میکنند  ها زادهشاهشاه و  نبارگی هایشراب و زتا شریک 

 .تصویر میکشنددلخوشی آن ها 
، مرده بودغیر قابل تصور سالی و قحطی  شکسالی که خ دو ـ جریان یکی، درعبدالظاهرداکتردر دوران صدارت 

، که در قبر هائیکه مردم نسبت نداشتن انرژی و توان نمی توانستن آن ها را به کنار جاده هادر  نه تنها را مردم یها
  شان را می فروختند و ... مردم اوالد های .ندمیخوردها سک  قدر الزم عمیق بکنند،

بجای اینکه مردم گرسنه ای را که  د، پسرخواندۀ شاه،که بعدها وزیر زراعت ش ، فکر میکنم میراکبررضأ،غور والی
 ،دزننهم میه ب را کمک کند، به بهانۀ این که امنیت شهر پناه بدهد و بخاطر یک لقمه نان به مرکز والیت آمده بودند،

 ت و بیابان بیرون کرد. از مرکز والیت به دش بکند ی به آن بدبخت هامعاونتاینکه بدون  یس و ژاندارمتوسط پول
با  باید ،اطالع درست و دقیق داشته باشند در دوران حکومت ظاهر خانتاریخ واقعی کشور کسانی که میخواهند از 

 !  بشنوند که شاه برای آن ها چه کرد مردمدر تماس شوند و از زبان مستقیماً مردم 
 یا یک شاه پرست منطقه والی و ولسوالکه را  از جهان بی خبریو سخن یک هموطن هزارۀ بیسواد و خوش قلب 

 ، نباید تعبیر به محبوبیت شاهمیکردخان را "بابا" خطاب ظاهر و را بدهانش گذاشته آن ،، مانند شاه پرستان امروزدیگر
  کرد. در میان مردم

ه زندگی خود را با زندگی مردم جهان مقایسه کنند و در فکر عوامل بدبختی خود بیفتند! مردم ما جهان را ندیده بودند ک
به آن ها گفته شده بود که "شاه سایۀ خداست"، بس و همین!! در کدام یک از منابع اصلی و اساسی دین ـ قرآن و حدیث 

ه بود، و مردم بیچارۀ ما هم آن را سخنی که چهار تا روحانی بی خبر از خدا آن را ساخت ـ چنین سخنی وجود دارد؟
  باور میکردند.

نه  ،دمندی که هنوز سیاست زده نشده اندتا هزارۀ آگاه و باخبر و در پای صحبت چندصله کنید و بروید وقت و حو
کمونیست اند، نه نوکر پاکستان و ایران، آنگونه که برخی از افغانان آن را طوطی وار در هر نوشتۀ شان تکرار 

بپرسید که وضع هزاره ها در دوران  د و از آن هابنشینی و هر مخالف را بی شرمانه نوکر این آن میخوانند، میکنند
های شاه تفریگاه که اشرف و درۀ آجر و جلریز و... سری به درۀ  ،بعد از آن حکومت ظاهر خان چگونه بوده است.
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چقدر  هربان با آن بدبختی که او را بابا خطاب میکرد،اوت زندگی این شاه مدر آن ها قرار داشت بزنید و ببینید که تف
  بوده است!
و  و سرجنگل یکاولنگ و لعلبه  ،سفر کنید و...و الیشنک و الینگار، به دره های کنر و نورستان  پنجشیر به دره های
طراف بامیان و ... ا سائر محالت  ان وو کوگی و چخچران یگِرج  ب   پنچاب و بهسود ودایمیرداد و شیخ آباد و پنجاب و 

همینطور به در دوران حکومت ظاهرخان بر آن ها چه گذشته است.  بنشینید و از مردم بپرسید که سفر کنید و با مردم 
درزآب و المار  به غوریان و زنده جان و کرخ و نیمروز و دالرام و به  نوده و اطراف فراه و زرنج و زابل و هلمند و

که  و بشنوید سفر کنید مناطق پشتون نشین جنوب کشور و ... به و بدخشان و واخان شغنان و درواز رستاق و به و
 از آن دوران میکنند!دردناکی چه قصه های  ،هنوز به یاد دارندرا مردمانی که آن زمان ها 

راه پشتون زرغون و هرات از از  کار میکردم، ،، زمانی که در آب های تحت االرضی، سروی آب و خاکمنباری 
 ـ با اسب و موتر و طیاره ـبامیان و از بامیان به درۀ صوف و سمنگان و مزارچخانسور و ان و ... به و کوگگر لن

 موهای سرم استاده میشوند.  باور کنید که به مردمی که در این دره ها زندگی میکردند فکر میکنم، ال،رفتم. ح
در مغاره  ،نیست که مردم در بامیانهای تازه رابی و خ از امروز و بعد از جنگ های به اصطالح مجاهدین و طالب

فرانسه چوب جر از برای تعمیری در شکارگاهش در درۀ آاین شاه مهربان که دوران  در ها زندگی می کنند.
 در همین مغاره ها به سر میبردند. بابای ملت این را میدید و میدانست، اما کاری برای آن ها انجام مردم ،میخواست

   زمین و زمان زده ها بدهد. همه را برای ناقلین تقسیم نموده بود.این به کشور باقی نمانده بود که یرا جائی در، زنمیداد
 یاین بابا ،که عزیزمپرسید می، نندرا "بابا" صدا میکرد شاه ...و به امر والی که کسانی از ،همه مردم یکی از میان آن

که تو و امثال تو دراین مغاره ها، در این عصر و زمان، تنها مغاره  چه کمکی به تو نموده است؟ میدانی تو مهربان
  نشین های جهان هستید؟

 !وجود نداشتتا دکان  ـ بیست پانزده وریستی بود،، باوجوی که بامیان منطقۀ تدر تمام والیت
تا اخیر  آن خانوادهجر را به یک خانوادۀ غارنشین میداد، به یقین که شاه دلسوز پول یک سفرش به درۀ آ اگر همین
و  خوانین و وکأل اربابان و منظور همان پولی است که یا از جیب از بسیاری از بدبختی ها نجات پیدا میکرد. عمرش

جیب مردم مصرف میشد، یا از برای شاه و والی ها و ...  ،خر پول، مثل سید کیان روحانیون برخی از سناتورها و
 !!در اختیار شاه و شاهزاده ها قرار داشت تخزانۀ دولبینوا و بدبختی که بنام 

ئوال میکنیم که مگر برای پاکستان آسان ! از این ها سشاه پرستان میگویند ملک آباد کردن کار آسان نیستبرخی از 
 بود؟ 

 میرسید. نچهل سال بعد از حکومت ظاهرخان میزان باسواد های ما به هفت ـ هشت در صد 
وطن ملک ویران خود شان احتیاج به آبادی و توسعه داشت،  حالیکهوی کار غیرماهر، دربه نام نیر ها هزار افغان ده
تا لقمه نانی برای خود و فامیل های خود دست  ... میرفتندن و ایران و کشورهای عربی وبه پاکستاترک میکردند و را 

 . و پا کنند
 ریاست جمهوری مرحوم محمد داود خان و دوران این کار در آخرین سال های حکومت ویتعجب آور این است که 

 صورت میگرفت. د،به میراث رسی به اوکه همه بدبختی های کشور 
باغلیمردان و  وذر و عاشقان و عارفان و بارانه و چنداول ندوگهو  بابای خودی و آهنگری و تخته پل کوچه های

چه پس کوچه های تنگ این محالت ی کوکه بر رو را "کنارآب" های آن و ،...خوابگاه ورکأخانه و قصاب کوچه و 
یک کیلو متر از  ،درشهر کابل . به خانه های بدون نقشۀ دامنه های شیردروازه و آسمائیبه یاد بیاورید، سرنموده بود
به دریای کابل که سبب کنید.  و برق این مردمان در آن ایام فکرنگاه کنید و به مشکل آب  ،تردور ارگ شاهی

کمی بیندیشید. اگر حال مرکز چنین بوده باشد، حال سائر مناطق و محالت  و...ن بود فکر کنید شرمساری همۀ افغانا
 چگونه میتوانست باشد؟ بدون کمی تأمل جواب این سئوال میسر نخواهد شد! 

درد را هم تنها  خستگی راه را کسی احساس میکند که راه را پیاده طی میکند، نه شخص سوار بر مرکب شاهانه!
 د میتواند احساس کند، نه هر انسان سرحال و سبکبالی!دردمن

ظاهرخان دفاع میکنند، مختصر نظری بیفگنید. همه از خیرات سر پادشاه و پادشاه زاده  به گذشتۀ این هائیکه امروز از
 . و هستند ها بی نیاز از هر چیزی بودند

نیم تا دو ساعت سر خر از روستای خود تا  این ها کجا میتوانند زحمت آن طفل هفت ساله ای را که روزانه یک و
میرفت و یک و نیم تا دو ساعت بر میگشت، احساس کنند. همین اطفال امروز از دهاتی نزدیک ترین محل  مکتب

 ید یکبار پای صحبت همین ها بنشینید و ببینید که زندگی یعنی چه! وبر پنجاه سال به باال هستند.
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 را به شفاخانه میرساند و از زخمی خوددر این کشور روز بعد از تصادم یک ترن  یک پادشاه اسپانیا، خوان کارلوس،
، ولی شاه ما رفتن به دلپرسی مردمی را که دو صد و لنگ لنگان ها عیادت میکند؛ با کبرسن و بیماری و با عصا

مهربان و قابل افتخار  را به چه دلیل باید او !، کسر شأن میدانستندن از عزیزان شان را از دست داده بودهزار ت
 د؟خوان

گفته شد که شما باید هم  ،هالل احمر بودرخود پادشاه که به هر صورت، وقتی به شاهزاده احمد شاه که رئیس مادام العم
یکبار به دلپرسی مردم قحطی زدۀ غور بروید. گفت: من برنامه تفریحی دو هفته ای سفر  هبجای پدر و هم بخاطر وظیف

 م، متأسفم! ه ها قبل طرح کرده ارا هفت به بامیان
 و ناچار باید آقای صمد حامد رنج سفر را تحمل میکرد، که کرد! دصدراعظم مریض بو

 ! آن نوعندنیاز نداشت اگر بپذیریم که او مهربان بود، به پدر و پدر کالن مهربان، ،در آن زمان و آن شرائط ،مامردم 
به بخود تکانی میداد و هم مردم را وادار اقعاً مهربان میبود، باید هم اگر ومهربانی به درد ما نه خورد و نمیخورد!  او 

 میکرد.  تکان خوردن
میشد، نه در  قوی متبلور و با قدرت و اراده و سخت کوش با وجدی  نیرومند و یک پادشاهمهربانی او باید در وجود 

و ان" دلقکتفریح و گشتن و شکار و در حلقۀ "مردم کاری نداشته باشد و زندگی را در  سانیکه به هیچ کاروجود ان
مرد سختگیر و  به یک ما در آن دوران افغانستان شعرأ و زنان دلفریب کبود چشم سپید اندام موی طالئی سپری کند!

کشور را آباد میساخت، نه بک خاله گل یا یک عمه بی بی!!  داشت که با کار سختسخت کوش و نیرومندی نیاز 
و شرق و غرب و مرکز افغانستان نمیگذاشت و با این  فرق بین شمال و جنوب ه یک چشم میدید ومردی که همه را ب

 مانع از تشتت و اختالف میان اقوام میشد، نه اینکه یکی را به یک چشم ببیند و دیگری را به یک چشم!  کارش
در  ظمی ها باید نصیب ما شده باشد؟و بی ن ها چرا همه بی قاعدگیسئوال من این است که  ،و اما در مورد لقب "بابا"

در ترکیه یک د وجود دارد: محمدعلی جناح. یک قائ افریقای جنوبی یک قهرمان ملی وجود دارد: ماندیال. در پاکستان
قهرمان وجود دارد: گاندی. در امریکا ابراهام لینکن. در پیشوا و درهند  ترک. "پدر" وجود دارد: مصطفی کمال اتا

شناخته  در این کشور این شخصیت بزرگ آلمانی محبوب ترین سیاستمدار همه دوران ها ۲۰۰۳درسال آلمان آدناور ـ 
باید دو تا "بابا" داشته باشیم؟ احمدشاه درانی اگر بابا نامیده میشود، حقش بود؛ زیرا موسس  تنها ما شد ـ و ... چرا

 لتی باشیم که چندین پدر داشته باشیم؟افغانستان معاصر بود. ولی ظاهرخان چه کرد؟ چرا باید ما یگانه م
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