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 حبيب الرحمن الفت
 . م٢٠٠٧ جوالى ٢۴ جرمنى سه شنبه -شهر اسن

azmoone-melli 
 

 وفات اعليحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانست
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 ١٣٨۶مطابق اول اسد .  م٢٠٠٧ جوالى ٢٣اعليحضرت محمد ظاهر شاه يا به اصطالح باباى ملت بتاريخ دوشنبه 

 .انا هللا و انا اليه راجعون. هجرى شمسى به رحمت حق پيوست
راجع به محمد ظاهر شاه آه مدت چهل سال پادشاه افغانستان بود، طوريكه معمول است شايد بسيار مضامين،مقاالت و 

من هم به صفت يك افغان آه . يدحتى آتابها نوشته شده باشد ويا در آينده نوشته شود و هر آس در مورد وى تبصره نما
رعيت شاه بودم اين چند سطر را بدون مقدمه، به الفاظ بسيار ساده و بصورت بسيار مختصر در مورد محمد ظاهر شاه 

 .مينويسم آه شايد به برخى از نكات آن تا حال آسى اشاره نكرده باشد و در آينده هم اشاره نكنند
سلطنت آرد، اگر سؤ استفاده ها، اشتباهات، خطا ها و حتى خيانت هاى بعضى ظاهر شاه يك پادشاه بود آه چهل سال 

آارآنان و مامورين بزرگ و آوچك دولتى را به پادشاه نسبت ندهيم يعنى بار ديگران را به دوش وى نگذاريم وى يك 
اع فعلى و تجربه نشان پادشاه عادل بود آه آرامى و امنيت زمان وى نه قبًال در افغانستان موجود بود و طوريكه اوض

 .ميدهد نه بعد ازين بوجود خواهد آمد
وى عالم دين نبود اما عمل وى از اعمال اآثر علماى دين و مخصوصًا اخالفش و رهبران جهادى صالحتر بود، در ايمان 

خون ظالم نبود و در زمان سلطنت وى آشت و . وى هيچ آس شك نداشت يعنى ايمان و عمل صالح، هردو را دارا بود
با وجود چهل سال سلطنت بر تمام افغانستان، دارائى وى با دارائى هيچ يك از . وجود نداشت، وى يك شخص پاك بود

رهبران و حتى قوماندانان جهادى آه حتى در يك منطقۀ آوچك افغانستان قدرت داشتند قابل مقايسه نبود و حتى در زمان 
 . ار حيات ميكردتبعيد و مهاجرت به آمك مالى ديگر آشور ها امر

در زمان وى وحدت ملى موجود بود و همه اقوام افغانستان يك ملت واحد بودند، يعنى وى حافظ و نگهبان وحدت ملى و 
 .تماميت ارضى آشور بود

با وجود وضع اقتصادى و سياسى نا مناسب آن وقت باز هم در راه ترقى افغانستان مخصوصًا در ساختن سرآها، 
 .ف گامهاى بيشمارى برداشته شده بودشفاخانه ها و معار

بدين معنىٰ آه با از بين رفتن يا فقدان . دادن لقب باباى ملت به هر منظورى آه بود براى وى يك لقب يا پاداش آوچك بود
ملت افغان يتيم شد، يعنى وى ) آودتاى داؤد خان(بابا، يك طفل يا ملت يتيم نمى شود اما با رفتن محمد ظاهر شاه به روم 

بعد از رفتن ظاهر شاه به روم تا امروز ملت افغان سرپرستى ندارد، تفرقه هاى سمتى، نژادى . بابا نه بلكه پدر ملت بود
. و قومى وحدت ملى را تهديد ميكند و استقالل و حاآميت ملى اصًال وجود ندارد و هر لحظه خطر تجزيه موجود است

 .در ملت نسبت به باباى ملت براى وى مناسب تر بودچون حق پدر از با با زيادتر ميباشد بنًا لقب پ
در مقابل اين همه خوبى ها اولين پاداش خدمات وى از طرف سردار محمد داؤد خان آه افغان، قوم و خسربرۀ وى بود 

 ملت و مردم هم از وى راضى بودند بنًا آودتا به هر چون ظاهر خان شخص ظالم و فاسد نبود و. برايش داده شد
آودتاى داؤد خان و رفتن ظاهر خان از صحنۀ قدرت، شروع در به درى . منظورى آه بود در مقابل وى جائز نبود

 .افغانستان و ملت افغان ميباشد آه تا امروز ادامه دارد
ن ظاهر خان به استعفى از آانديد شدن به مقام رياست دومين خيانت در حق محمد ظاهر شاه، باز داشتن يا وادار ساخت

همه به ياد دارند آه حتى يك روز قبل از تعين . جمهورى يا سلطنت در وقت لويه جرگۀ اضطرارى، توسط امريكا بود
نمودن رئيس جمهور موقت در لويه جرگه، ظاهر شاه در مصاحبۀ مطبوعاتى آمادگى خود را براى احراز اين مقام در 

يكه ملت بخواهد اعالن آرد، اما دولت امريكا لويه جرگه را يك روز به تعويق انداخت تا محمد ظاهر شاه را به صورت
 .استعفى به نفع حامد آرزى مجبور نمايد

اگر ظاهر شاه . در حقيقت اين دو خيانت فوق تنها خيانت به ظاهر شاه نبود بلكه خيانت به افغانستان و همه ملت افغان بود
اما متاسفانه آه همه آنرا به ياد . ۀ سياست دو بار پس نمى شد وضع به اين اندازه بحرانى و نا مناسب نمى گرديداز صحن

 .فراموشى سپرده اند
ملت افغان به خصوص اردوى افغانستان هم در مقابل ظاهر خان نا سپاسى آردند، در مقابل آودتاى داؤد خان، ملت و 

ا خيانت امريكا را باز هم مردم نا ديده گرفتند و حتى فراموش آردند و تا امروز آسى از اردو آرام گرفتند و خيانت دوم ي
 .آن ياد هم نمى آند

. محمد ظاهر شاه در حليم بودن و نرم بودن تا اندازۀ افراط آرده بود و حليم بودن و نرمى زياد، بزرگترين عيب شاه بود
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 .ا سلب آردند باز هم از عفو آار گرفت و خاموش مانداگر در حق وى خيانت و نا سپاسى آردند و حق وى ر
يگانه نقطۀ انتقاد بر محمد ظاهر شاه موافقت وى به حملۀ نظامى امريكا به افغانستان بود،اگرچه موافقۀ خود را مشروط 

. كرده بودبه خارج شدن دوبارۀ امريكا از افغانستان نموده بود و مانند استاد ربانى بدون قيد و شرط ابراز موافقت ن
ازينكه درين مورد تا چه اندازه بر وى فشار وارد آرده بودند براى من و اآثريت مردم معلوم نيست اما حتمًا اين موافقت 

 .بدون فشار سياسى نبوده است
اگر چه شاه بعد از سرنگونى دولت طالبان به افغانستان باز گشت اما اين بازگشت هم متاسفانه براى وى يك حبس سياسى 

 .رها گرديد.  م٢٠٠٧ جوالى ٢٣ر ارگ شاهى يا جمهورى بود آه به قيمت مرگ باالخره ازين حبس بتاريخ د
 . خداوند روح شانرا شاد داشته باشد و جنت فردوس را نصيب شان بسازد

 


