
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
1

   سراج وهاج
  
  

  ظاهرشاه،  در ترازوی عدالت
  
 ولی ، شان بشناسيددشمنان تعدادازرا  بزرگی شخصيت ها : می گويند  که )نه عوام( زبانزد خواص مقوله يی هست  

ِ  سوء نيتِ  بدخواهانش لم و به علَو آن به حيرت َرِ  وازکثرتنش را بشمارم  بدون آن که انبوه دشمنا- بابای ملت
 منحصر ِ بودند که با آن همه صفات نيک ومميزاتتاريخ کشورما قابل ستايش  بزرگ مرد  درنگاه بنده، - معميق  شو

  .  ، کمتر می توان يافت را درعين شرايط ان ، مانندش به فرد
دموکراسی را به ملت عرضه  ،آن که پادشاه نباشند، وقبل از نبودند »پادشاه« ناب ج   چون سالها بود که ديگر آن 

محروم ساختند و هم رسيدن به کرسی های بلند دولتی اعضای خانوادۀ خودرا ازتمام  ،به منظورتالفی مافاتکرده، 
می ، تصور...به حالت فجيع به قتل رسيدند نيزمنسوبينِ  ُخرد وبزرگ شان  زيادی ازبعدازآن که مستعفی شدند، تعداد

نرسيدن به کرسی ت ها خموش شده،  کدورت های  آتش حساد، دامن نظام شاهیبرچيده شدنِ   و شاه ِ شد با درگذشت
، اما افسوس ...ند باقی نمی مادستۀ مشخص چند  وناسزاگويی  ازميان رفته، ديگر موردی برای بدخلقیهای رؤيايی
» هوايی يرف«  چون ويی های شانبدگ  خويش چيزی نمی فهمند وِ  وطن ِ  کسانی که ازتاريخ  نه تنها! که چنان نبود

 ، برای تسکين دردهای کهنه   نيز يده اندفهمچيزی چيزازتاريخِ  وطن   ی کهمعدود شخصيت هايشنيديم که ، بل  ستا
 ۀ رژيم ظاهرشاه  در بارا ر -  جوانپختهيا   -جوان  خام ِ  داغ چند زده، تالش دارند خونر وآن َد رخودرا به اين َد
   !به جوش آورند 

 دولت دراين ساحه، فعالبيش ازهرکشور : هم دارند " نان آوری" خاص وجهت کنند،  اين کاررا نمیبی جهتاينها   
برای تکميل پروژۀ طويل المد ت خويش دراين ساحه، باسماجتِ  شگفت انگيزی، هستند  که  روسيه وايران های

  " می دوانند َاو»  پالل « درزير
انِ  وطنی که چگونه وبا چه مهارتی، متصدی يک دوتن ازکمونيست» آرسن لو پََنی« تردستی   توجه کنيد به يک 

يک کمونيست ماهر به متصدی تلويزيون تلفون کرده، بالحن خيلی : نند و اغفال می کنندزتلويزونِ  موفق را گول می 
ه می کند که بايد حوصله داشته باشد وباحرف های مخالفان عصبی نشود وتلفون شان را قطع يدوستانه و ماليم توص

متصدی خوشقلب، زيرتأثيزاين کلماتِ  برادرانه قرارگرفته، تعهد می کند که ... نشان بدهد تن داری شوينکند و خ
يک همشيرۀ کمونيست که معلوم ميشود دررژيم ببرک " متعاقبا... بعدازاين حرفهای هيچ فرِد مخالف راقطع نمی کند

يه شاه سابق ويکی از اقوام باشرف ووطن ، تلفون کرده، بدترين حرفها را علونجيب خوب تربيه وماهرشده است
  . پرست افغان استعمال می کند

  ****                                                                          
ونه نظام شاهی  ددفاع می کنآن زمان   هایرأی ونه از برخی حق تلفیاز استبداد   نه فروگذاشت ها،از ، نه  نگارنده 

 پادشاهی اعليحضرت ِ  قشنگ ورؤياانگيز  زمانستدرذهن خود مقايسه کرده ا، ولی د می دانينۀ فاضلهمدرا 
به استثنای چندسال حکومت ( آن دوره »  مابعد « و »  ماقبل « ذلتبار"  وقسماهای ناستوده ظاهرشاه را با دوره

،  رابمبها وراکتهای کينه و تعصب و بدگويیدليل چيست اين همه و تعجب کرده ام که ... ) اعليحضرت امان اهللا خان
بلکه فقط  برسر ظاهربابا     ، مصيبت بار بعد ازآن رژيمدورانِ نه بر دوره های چندسال قبل رژيم ظاهرشاه  ونه بر 

    !؟دن  فرو می ريزو رژيمش
 و گاهی هم ندبوده ا گرويدۀ اخالق او، سال۴٠طول  که درری ستايش می کنندبَِّدزعيم ُم ازنده وهمنظرانشر  نگا

بناًء، واقع بينانه نيست و ... مصيبت ها نجات داده است مردم را از،را تقديرکرده اند که آن تصاميم صميمانۀ اوتصاميِم
ال پدر و پدر کالن  اعم–او ِ  مالمت کردنمنظوِربه  –شدۀ بد بين   تلقين که چند مخالِف منطقی هم نخواهد بود

مغفور  آيا نشنيديد که آن جناب. ..به رخ مردم بکشندحربه يی وُدر زادۀ اورا، مانند و ا" اوُدر"وخويش و قوم و
 لذا صرف مسؤول کارهای   سال آن را پادشاه بودم؛ ده  فقط ،می کنيد  که يادی سالآن چهلجملۀ من، از« :  فرمودند

  ؟» ... همان ده سال هستم 
  :           توجه فرماييد به چند نکتۀ ساده

 زندگی ِ عادات، روش مردم آن را که نخواسته اندبی نهايت عقب افتادۀ قرن گذشته وحقيرو ازنگاه مادی ستانِ  افغان
و ازدست نمی دهند  – پدرکالن های خود را از دست بدهند ۀ کهنتصوراِت و ١٩ و ١٨ختۀ قرون های نا ُپ انديشهو

 پدِر. چشمان شان به مکتب بروند حاضر می شدند نورزور و نه زاری، نه به زر نه به  د بياوريد که به يا -هنوز
از !...  شان را به مکتب نبرندِ  رشوه می دادند تا فرزندمتعلمانِ  ادارۀ جلبِ حتی به خيانت کاران: م می گفت ممرحو

، حدس بزنند وضع مال های دل سياه قرن بيست ما را که در آن ما) ٢١قرن (گفتار افراطيون فعلی روی اعمال و 
 نيز قی بود دمسلمان پخته وصاکه  اميرعبدالرحمن خان(  !می دانستند" کفر" مدنی را ِ مان کوچک ترين حرکتز
 به عنوان - باخواب وخيال وتصوراتِ  جنون آميز موروثی خود  راازخود مردمِ  نادانتر اين گروه که ِ  پوچِ عقايداز
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ماری از اين گروه را درقفس هامی انداخت ودرکوتل معروف ، شتلقين می کردند، باآلخره به ستوه آمده -دين ومذهب 
 .)به قلم خودش،  رجوع شود به خاطرات اميرعبدالرحمن خان– باالی خاده های قوی می آويخت »لته بند« به 

دار،   دامنهِ ا به تأنی و با تبليغتافتتاح کرد و هدايت داد اپوهنتونِ  کابل رچنان حال و احوال،   مرحوم شاه سابق، در
استعداد ما   با همان تعليم يافته های،حاال... ب کنند   مکاتب جذِ با استعداد افغان را به درس و تعليمِ  فرزانه وفرزندان

طی يک دورۀ کمونيستی، به وی بعد از  -  وپسان پسران شان- تب جذب شدند  جوان به مکاِ  نيت پادشاهِ حسنباکه 
   ! تربيت ما و اخالقبدا به!... که روحش به حق پيوسته است، اهانت می کنند دهند و به همان بابای پير دشنام می

  ! مال همسايه های موذی حا وتأسف به 
 نِ  ولی سياستمدارا،مستقل ساخته بود  ظاهرًا،بيرون آورده" انگريز" دستيحضرت امان اهللا خان، کشورراازاعل 

پنجه های ). ! ما برنمی دارندسرن که امروزنيز دست ازچنا(، نبودند" دست بردار"تخريب انگريزاز تو طئه  و
ال و لباس ُمجاسوسان اين کشورها در... ير ما  قطبی نيز تهديد بزرگی بود برای سرزمين ومردم فقِ خرسمرگبار

 مردم را به بيراهه می اذهانداشتند و نفوذ رد معدود بود، ِخِ  جامعۀ که اهلِ قلب، درخطيبفالبين و پير و پيشوا و
چنين ادارات و پرسونل  زيرا .   و تحقيقفحص و نه ادارۀ ت  ورزيده داشتيمِ نه متخصص و کاردان زيرا. کشانيدند
بود، افغان درخارج کشورِ ختم تحصيل جوانانطول زمانی که منتظر در، دولت.  داشت سرمايۀ وافر ضرورتفنی به 

 Scotland"  :  که می شود گفت  شوقی مستفيد بودِ وادبی سيرهای دزد بگ، ازقاتالنودزدان ِ رای به دام افگندنب
Yard " يا"FBI"   ما بودند کشور کارتونی!. 

  ،می شدند، درکشوری انکشاف نيافته ظاهرشاه انتخابمرحوم  زمان قدرِتهای کابل که درازحکومت  
وان انتظارمعجزه راداشت، ولی  روزمره بود، نمی تِ برای احتياجات) حتی(کافی   سرمايۀِ که فاقد " افغانستان"چون

محترم  افغان راآزادی پرسِتِ اين بود که روحيۀ ملت ١٩١٩ت های قبل ازسالِم، نظربه حکون حکومت هاآفضيلت 
کشندۀ استقالل وِ  محبت به موهبتِ که قاتل"  به غيرءاتکا"نفرت بارگذشته های ناگوار و  می کردند ازشمرده، سعی

ند، اجتناب ذا ازرفتن به راهی که پيشينيان رفتند، و پشيمان ُمردلهو... د پند گيرن، است"خود اراديت"ِ عشق به فضيلت
کشورهای ِ  رهبرانرِدِخای سرمايه داری باشند که ايمان و متکی به کشوره،نظر اقتصادیکرده، نمی خواستند از

 محافظتند برای بقای افغانستان وناگزيربود  مکلف و، حکومت واراکين دولت ، بناًء می خريدند؛" پول"چندرا بافقير
 توطئه گرانهای مزاحمتجلوتجاوزات و ، مسؤولِ ، مانند هرحکومت"سقوی" نوع ِ اغتشاشاتوآن ازگزند دسيسه ها

چنان موقف خطرناک که سلطان کشور ِپلک رادر ١"زالل"ۀ جنايت پيشچندنفر: رابگيرند وامنيت رامستقرسازند
همسايه " مزدوربچه های ...يی را به زندان فرستنده عد ند وآويز به دار ،رسد شهادت می ه ب، توسط مزدورشانزدنی

 مادی ومعنوی وطن ماهستند، به منظورآشفته ساختنالمانه و وحشيانه، درصدد تخريبِ  که ظ" های امروزِ افغانستان
وپا ر ا٢١ان های قرن آن زمان را با مقايسه با زندِ محابسما  » وگپ َر« ِ  تحريک شدۀ بی خبِرهموطناِنِافکار

نمی توانستند حتی کيفيت و ماهيت زندانهای اواخر ) به هيچ وجه (ی که طبعًا يزندانها  !!، نکوهش می کنندوامريکا
منازل بوده است  ازبهتر اروپا و امريکا که صدبار٢١ افغانستان را داشته باشند، چه رسد به زندانهای قرن ٢٠قرن 

 !مان ما زِ رهايشی مردم متوسط الحال
ن بزرگان ُپرعقدۀ پيشين خويش، تحت تلقيخبر ازاوضاع  زادگاه و کشوراما عجيب است که چند هموطن عزيزو بی   

نين ديموکراتيک آغاز قرن فريفتۀ قوا " دلبری کنندبرای مطلب خود" دشمنان وطن که فاميل ويا زيرتاثيرهيپنوتيسم
مسؤوالن آن زمان وطن را، " وظيفوی"گزيرا حتمی و نِ های غربی و امريکاشده، اسم چنان اقدامات کشور٢١

 !می گذارند" جنايت"
کمی (،  قبلدرشرايط بيش ازهشتاد سال) رين سرزمين جهانتپسمانده در(گيريد حکومتی را برادران عزيز درنظر
رد ولی  يک م آمادگی می گيآن حکومت با عالمی اميد و آرزو برای خدمت به وطن و مردکه ، )کمترازسه قرنِ  قديم

د و نکمک اجانب، باعث هرج و مرج شده، تصميم می گيرند اين آرزومندان را بکشعده ازجاه طلبان، به تحريک و
حکومتی را که ) حتی يک قرن بعد، درزمان موجود(  درشرايط جهان آن زمانبناًء نشان دهيد ! برجای ايشان بنشينند

  باشد و نسازد؟ن عناصرياغی و باغی را سر به نيست نساخته  چنا
 و دانش و مغزهای متحجر درجامعۀ بدوی » فقرعلم« . فقرو بيچارگی محيط را پادشاِه جوانِ  ما خلق نکرده بود  

کردن دست تگدی به سوی پادشاه بايد بادراز«  نباشيد که خداکند به اين عقيده. افغانستان باعث فقر اقتصادی شده بود
آيا چنين چيزی، » !مودرا نيزحفظ می ن استقالل کشوررفع می کرد، و!) مروزمانند ا(کشورهای متمول، بحران را 

بامن عاقالن شايد امکان داشت؟   که آزادی خواهی ملت افغان مرادف به ايمان شان بود،بالخاصه درآن زمان
ين کند به هيچ وجه نمی تواند آزادی کشورراتضم واحد، ِ که توسل به اين دو پاليسی متضاد، درآن همنواباشند
» يل هفت سا«  افسانۀ  وآزاد بودن،) متکی بودنيعنی (يک فقير می تواند آزاد باشد، ولی گدابودن : بارآورد وموفقيت

 !است  که شوق پادشاهی داشتند

                                                           
ظالم و بی رحم:    در فرهنگ عوام -»زالل « -  1  
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مسخره  را به کارمی بريد وجنايتوقتی به اعمالِ  حکومت و اجراآِت پوليس جنايی وقوماندان امنيۀ آن زمان، کلمۀ   
درحال (اشاه افغانستان  شاه را مسؤول آن حوادث می دانيد و سرزنش می کنيد، معنی اش اين است که پ ،نزآتر ا

غيره را اآت پوليس وراجارت داخله، قوماندانی امنيه، طرزبايد کارهای وز) اراکين دولتاعظم و صدر حضور
می آورد و م به قدم به حرکت درقد) نی اطفالدرست مانند پاپا چي( شخصًا نظارت می کرد و ارکانِ  دولت را 

اين صورت بود که اعليحضرت فقط در!... بزندان می فرستاد، فورًامانع می شداگرصدراعظم کشور، مجرمی را
   ! نبودجنايت کار

 نخست اوضاع وطن را است که دانا آن اعتراض معقول يک منتقِد. چنين منطق کودکانه نيازی به پاسخ ندارد
  وتربيت ، بادرنظرداشت سطح فهمدردولت های آن زمانکه  آنچه بزرگترازجرم ِ عيتنو ،بعد درنظرگرفته، 

 شاهی، دروقت مثًال درنظام: معرفی کندرا مشخص سازد ومجرم رامأمورين دولت، تاحدی معمولی پنداشته می ُشد، 
 تاان، مرتکب جنايفالن زمخود پادشاه دريا  شاه، فالن شخص که مسؤول و متصدی فالن وظيفه بودزمامداری ظاهر

حال می خواهيد حکومت يا دولت دوران هرولی اگر در .ن نظيرنداشته استامزخ آن ي که درتار شده اندعظيمیِ 
 دمعرفی  کنيد و دشنام بدهيد، باي" جنايت کار "  و دسيسه بازانِ  وقت، متجاوزينِ ظاهرشاه را به علت سرکوب کردن

ها و راکت پرانی ريزيها و ويراني  خون خلقی و پرچمی  چه نام می گذاريد؟ سردمدارانِ ِ لاروی اعم: سؤال شود که 
توسط قتل عام افشار  را چه عنوان می دهيد؟) برای رسيدن به قدرت(های آقايان ربانی، سياف، حکمتيار و دوستم 

 خواهيد ب لقالبان را چهطقتال شت ودهشت و قتل وح و چه کته گوری می افتد؟قای خودش، دربه منظورب" مسعود"
  ...داد؟ 

به زندان ا  که در آن زمان کشته شدند يه غالم نبی خان چرخی و يک عده ازشخصيت ها  بايد بدانند کِ  محترمآقايان( 
همان بيادم نيست به حبالۀ نکاح يکی ازکه درست " َزينو"خانمی به نام . کالن مرحومم بودندنزديکان پدررفتند از

مرحوم غالم غوث خان توخی که سالها در . بود) شاه دوله خان توخی( کالنم درهر پشخصيت ها درآمده بود، خوا
 محمد عزيز خان، جوان خيلی با .م بود که با دختر خالۀ مادرم ازدواج کرده بوددرزندان افتاد، يکی از اقوام نزديک پ

ادرم و خسربرۀ غالم غوث خالۀ مخانِ  شهيد، به حبس رفته بود، پسر  بجرم هم کالس بودن با قاتل نادرکهاستعداد 
 متأسفانه  ياد داشت های من در اين مورد و ديگر موارد تاريخی... می بردند که هردو در يک زندان بسرخان بود 

و نه اخالِف باوصف آن قرابت، نه خانوادۀ پدرکالنم  .) زياد داشتمی ورنه در اين مورد اسناد درکابل تلف شده اند،
در اين مورد مالمت نمی کنند، بلکه با " بابای ملت را بالخاصه"خان، نه تنها کسی را زيزعغالم غوث خان ومحمد

 "و قسمًا "  حق به جانب"در اين گونه اقدامات، قسمًا واقع نگری، تفکرو تحليل اوضاع، حکومِت آن زمان را 
آب را "نِ  فتنه انگيز که به اصطالح پخته ساالکه برخی از جوانانِ  بی خبر يا  ولی می بينيم ... دانسته اند " رناگزي
 يا يک -  که عرض شدچون دايه های مهربان تر ازمادر به استناد چنان حادثات"  می سازند تا ماهی بگيرندِخ

 را  بابای ملتدوران زمامداری باسفسطه ها سعی می کنند  داد و بيداد نموده،- سلسله فرو گذاشت های دوران شاهی
  ! وانمود سازند٢١افغانستانِ  قرن  ِ جنگساالرانِ  فعال مايريدهرشاه را ظالم تر وبی رحم تر ازافجيعتر وظ

با ميليونها قتل و  چند تن را درزمان شاهی، قصاص بدون آنکه –تعليم يافتگان ما خی ازرحيرت انگيزتر اين که ب  
باعث شقاوت  ظاهرشاه،که بد بختی های زمان  مدعی هستند -دنمقايسه کن) تاامروز( دورۀ بعد از آن نظام خونريزی
ذهن و را  درو اين ادعای غلط و پروپاگنِد ناروا !... شده است امروزکشتار و ويرانی ها و نا بسامانی هایها، کشت و

: دهن جوانانِ  خون گرم و بی خبر ازتاريخ هم می اندازند تا درجرايد، تلويزيون ها و در جمع دوستان فرياد کنند
خان ازدست نادرخان و ظاهر، تجاوزات، بی رحمی ها و خون ريزيها می بينيد، همه  شقاوتهاکه امروز ازچيزی 
 باعث بدبختی ها و بسا نامرادی  سال اخير٣٠يعنی اين گروه های آتش افروز و سفاک فعلی که در طول !... است
  !... کشورما شده اند،  کامًال بی تقصير اند ِ  مردمیها

 وهيچ کتاب نشنيده ايم ، وشايد هم در مجمع دانا ازاين ادعارا ازهيچ  تر بی منطقمی خواهم کهعذرزيز  خوانندۀ ع
 به -منشأ ديگرمنبع و می تواندب، ذا کِ مبلغين ِ نادرستچنين تبليغاِت آيا... ات ثبت نشده باشد چۀ خاطربکتا

  داشته باشد؟  - شمالیوجزازهمسايه های شرقی 
ن را، با آن همه جهالت و سفاکی، به اين سويه نکوهش نمی کنند، در اهانت به يک پادشاِه کسانی که حتی طالبا

 درازی دربرابرش خم می شدند و »خداسايۀ «  سالها با لقبپدران وبزرگان خانوادۀ شان مهربان و شيخ فانی که 
مراجع بايد از... تند تراضی به وی نداشخدا می خواستند و درطول دورۀ پادشاهی اش کمترين اععمرش را از

زيرا همه می دانند که آخوندهای  ... وندی ايرانجمهوری آخيعنی : اخوانيت و دشمنان نظام شاهی الهام گرفته باشند
 – و عيش و نوش ، حاضراند حتی سايۀ شاه و شهزاده را  صيغه بازیحکمروايی وايران، برای بقا و ادامۀ قدرت  و

درحالی که آقای رضاپهلوی، فاضلترين وروشنترينِ  شهزاد ۀ   ( "!گوله زنند" به –به حيث مقتدرترين دشمنِ  خويش 
؛  روزی  درايران وارث مقام پدرش گرددبود اگر چه بجا خواهد و...  که نظيرش کمتر ديده شده زمان ما است
  ).يافت دنهمسايه های کشورش ازگزند اين همه جاسوس ومداخالتِ  رنج آور نجات خواه" اگرگردد، يقينا

اوت های دورۀ  جدی بگيريم که گويا بدبختی های امروز، حاصل شقبرای تفننرا محض مغالطۀ گران  اين ِ اگرمنطق
  را بااصرار )دورۀ شاهیبعد از(جنايات، ويرانی ها وخونريزی های سی سال اخيرگناه شاهی است، يعنی اگرايشان 
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 عرضه می کنند که در آن صورت »قانون«  ِ سفسطه يی را به حيثحقيقت ، در نظام پيشين می اندازندِ زياد به گردن
ژيم فاسد و جنايت کار، هميشه، درهمه جا و  فجايع و نا درستی های هر رِ به همين جا ختم نشده، مسؤوليتگپ 
های يعنی با چنين منطق، به اين نتيجۀ افسانوی می رسيم که بدبختی !!  رژيم قبلی می افتدِ همه ادوار، به دوشدر

 را بايد به بچۀ سقا ِ باشد و مسؤوليت شقاوت) بچۀ سقا ( د محصول و زائيدۀ رژيم حبيب اهللااهرشاه هم بايظدوران 
های رژيم حاصل نابکاري) طبعًا؟؟(ۀ امانی، و ناراحتی های دور... گردن رژيم اعليحضرت امان اهللا خان انداخت 

وبه همين ... عبدالرحمن خان بود دولتِ  امير) ؟(مسلمًا ،هللا خانهای رژيم حبيب ا بوده، مسؤول خرابيحبيب اهللا خان
و باالخره، پا به پای منطق کودکانۀ اين ... و هالکو و ) تيمورلنگ( تيمور کورگان ترتيب،  دوره های چنگيز و مثًال

های  يت و رژيم دولت های بی کفاوخونينِ   نادرست و گنه آلودِ ل برادران، می رسيم به جايی که گويا همۀ اعما
بهشت، به گناه خوردنِ  ميوۀ ممنوع بوده  از)ع(وا و حضرت آدم ح بی بی ِ خارج شدن) استغفراهللا(فاسد، ما حصل 

 آيا نخنديم به اين منطق؟! است
ِ  ند و شنيدنمی کهربی سوادی آن را تکرارچنان منطق منحرف که حاال  رسيده، با)به اصطالح(لغ و اين برادران با  

" فريب مريبی" يا شايد    يا ديگران را؟ دن کلۀ آدم را داغ می سازد، آيا خود را فريب می ده آنمکرر
اصل مقوله اين است که گفته : شده باشد » گل به آب دادن« درکارنبوده، اند ک بيخردی سبب اين 

ا اجتناب يعنی ازگذشته ها می توان پند گرفت؛ ازنادرستی ه»  استشته،  چراغ راه آينده گذ« : اند
ِ  معقوالت«  کسانی خواهند رسيد که ازفضيلتبه چنين ... کرد ومعقوالت را درکاربست » علم

 .سررشته يی داشته باشند
ند و  ُتِ بکبير دورۀ شاهی، مانند سيالو صغيرِ  بدبختی ها، نا روايی ها و جنايات،وسامانی ها  بی سرفرض کنيم  

ظيمی و طالبی فروريخته، دورۀ مشعشع ديموکراسی دولت کرزی را ی، تنسوی سطح پايين دورۀ کمونيستطوفانی، به 
چنين حال و احوال، وظيفۀ پس در  صحيح؟... تيره و ظلمانی ساخته،  باالخره در خندق پارلمان تجمع کرده است 

چپاول ومحض دزدی ورهزنی شما چيست؟ آيامغرور معاصر و جنگ ساالران ، مارشالهاتنظيم ها، علما، شوراها
پادشاهی که بچۀ  ۀلعنت به دور« : د کهبخوانن، فقط ترانۀ تراژيک دورۀ شاهی را دست زير االشه نشستهاست، يا

 خالق عالم – که نگذاشت غالم نبی خان بعد از امان اهللا خان به پادشاهی برسد   شاهیۀنابود باد دور.. راکشتسقا
 » ...!ندرا به حالت فجيع کشت) انخقاتل نادر(اوفا  بِ جانخالق غرق کند دورۀ شاهی را که 

چون فکرمی کنيم که بی سواد اند و حماقت ( مردم خود شرم نداريم   اگر از! جای خجالت است- برادرِ  جان-ادبه خ  
مردم جهان نمی شرميم، با ادعای علم و دانش و اسالميت و ِ  بيدار بشرميم، و اگر ازبايد ازجهان) درک نمی کنندمارا 

الميان ديده است و می بيند زيرا خدای ع... باشيم  شرمسار)ج(بايد درقبال خدا" دکتورا" چندين ِ را بودنادافغانيت و
کافران به چه کارهای نيک دست می زنند و مشکالت خود را با مردم باشعورجهان چه کرده اند و که درچنين حالت

 : نت، همبستگی و ُپشت کار  رفع می کنند چه متا
 که ديگران را ِ  آنخودرا ازدست دادند؛ ولی بدونحتی پرستيژ ، همۀ دارونداروهيتلرحماقت های جرمن ها دراثر  

و  پاکيزه و مترقی جديدی را از زير ويرانه های جنگ ِ آلمان) نه دراز(زدند و دريک مدت ، آستين برمالمت کنند
 خود را فداکردند تا ، های وطنخواهچشم ميلياردها انسان روی زمين، روسو دربرابر... بربادی، بيرون کشيدند 

 ! و ديگران... ويرانی های ناشی از تهاجم لشکرنازی را جبران کنند، و چنين کردند مردم با واجدان جاپان 
بادی  به ستالين وديگراراکين آغشته درجنگ و بر، پيهم به هيتلر االغ جهل نشسته، بر   مردم آلمان چرا نخواستند

 به خاطر  به جای آن که  جاپان چرا قرار نه نشسته، ِ مردم دانا و زحمت کش... بگويند؟ َبد وبيراه  هردو کشور
عنت بفرستند، کشور درهم شکستۀ خود را آباد کردند و اقتصاد وطن لسفيد  اتوم، به اراکين قصربواردۀ بم صدماِت

   فايق ساختند؟ خود را بر اقتصاد پيشرفتۀ امريکا
*********  

  
اگر پول زياد و عوايد . خوانده شده است" آرامش"يخ های جهان، دوران پادشاهی ظاهرشاه، دوران درمتن اکثر تار 

 ِ برای هر فرد روحی وِ لکه آن دولت، برای همگان آرامش، باشت، نه تنها کسی ازگرسنگی نمی ُمرددکافی وجود ن
  . و عزت نفس اعطاء می کردهويت ملی ،  طَمأنينه آسايش، بی بضاعت،

که در خدمت هر فرد " اولگ"های فصل خزان، پدرم هدايت داد تا به وسيلۀ موتر کهنۀ کی از روز هفت شام يساعت  
پذيرفتم و پس ازانجام چند بنده، بی چون و چرا . عاجل، عازم جالل آباد شومجام يک کارداشت، برای انفاميل قرار

جاده ها . کردم ده ونيم شب شد و من حرکت  خوردنی ساعت شور  شب،نمک غذای ُپر ِ رفرد و بزرگ و َصکار ُخ
، نه که پول بخواهد وجانم را گيرد نه از دزدي  پشۀ پر نمی زد و کمترين مزاحمتی نبود؛،طول راهميزدند و در"  هو"

 امنيت ترتيب، همينبه ...  که نداندچه می خواهدوانه يیيهيچ د که يک لقمه نان خشک بخواهد و نه ازاز گرسنه يی
  . در سراسر کشور تأمين بود پادشاهی مرحوم ظاهرخان، در دورۀ 
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آن « کنند که  میگاهی فکر، » تأمين بود امنيت کامل درسراسرکشور« ه فقيد  در دوران شا می پذيرندی که  دوستان
وبه بهای شکنجه وزندانی شدن  به ميان آمد امنيت درسايۀ ديکتاتوری که هيچ مخالفتی راتحمل نمی کرد،

  » ...که با دولت از درمخالفت پيش آمده بودند  اقشار مختلف جامعه تمام شدن سربرآوردگا
نکوهيده است که ديکتاتوری واستبداد ازمصادرکی نيست شدراين : عرض می کنم) باپوزش(  به حضور اين دوستان 

 هيچ ربطی به امنيت ِ هد، ولی به ميان آمدند نمی تبارزوطبيعی است که يک حکومت مستبد به مخالفان خود حق 
، به يقين می تواند جلوجنايات را قانون وتطبيق صد درصد وبی چون وچرای قانونموجوديت  . نداردديکتاتوری

ياخود نمی : است امنيت، عدم تطبيق قوانين دراستقرارعدم موفقيتِ  حکومت کرزی(بگيرد وامنيت را پايدارسازد
حکومتی که باروحيۀ قرن موجود، تحمل !) رفه يی  نمی گذارندش ويا جنايتکارانِ  ح عمل بيفتدخواهد قانون درساحۀ
 دسته های سياسی می شود وِ ندارد، ومانع جلسات واعتراضات دموکراتيکِ  احزاب را علنیمظاهره وشعارهای
دست به جنايت نمی زنند، درتارکيها ونقاط دوردست جيب مردم راخالی نمی کنند، انسان " که طبعامخالفان رژيم را

درهرحال ...  های دولت ومردم آتش نمی زنند منازل حمله نمی برند وبه داراييا به قتل نمی رسانند وبهرگناهی بی 
 ، مانند دوران ظاهرشاه، با اقتدارکامل مملکت ؛ ولی  اگرقوۀ ژاندارماست ديکتاتورسرکوب می کند، معلومدار

 نظارت دارد و می تواند اعمال دزدان و -ر مرکزوحومۀ شه-برکوچه وپسکوچه وجاده مسلط است وبرهمۀ نقاط 
اين جزء مهمترين وری واستبداد ناميد، تن را ديگر نمی توان ديکتايجنايتکاران رامطابق قانون درنطفه خنثی سازد، ا

يک حکومتِ بيدار،مسؤول ومقتدراست که خواهی نخواهی، برای حفظ نظم وآرامش وحفظ جان ومال مردم،  وظيفۀ 
نگذارندش بگيرد، چنان دستگاه ) مانند دولت جناب کرزی(؛ يااگرنگيرد يا نتواند گيرد... راگيردجلو جنايتکاران 

! غيرمتشکلِ  غارتگرانِ  ممد وهمدست گفت؛ بلکه غارتگر متشکلی است» حکومت « وتشکيل را نمی توان ونبايد 
       معلومدارمی انداخت، ه زندانو ب که مخالفانِ  دولت را شکنجه می کرد) صدراعظم(مرحوم محمدهاشم خان ... 

که ) صدراعظم(بود، ولی دردورۀ وی امنيت نيز برقراربود، همچنان در دورۀ مرحوم شاه محمودخان » ديکتاتور«
ديکتاتور ومستبد نبود؛ نوعی دموکراسی را ايجادکرد وحتی زندانيان سياسی را آزاد نمود، بازهم درسراسرکشور، 

بود؛ بعد، دردورۀ  درآن کشورامنيت اتحادشوروی که ديکتاتوری محض حکمفرابود، دردوران.  برقراربودتيامن
 باوجود دموکراسی وآزاديهای بی -درامريکا نيز.  برقراراستامنيتدموکراسی می بينيم که بازهم درآن کشور 

می بينيم که  ... مستقراست وچنان است کشورهند بادموکراسی کم نظيرش وسايرکشورهای آزادجهانامنيتبندوبار، 
به بهای شکنجه وزندانی شدن سربرآوردگان اقشارمختلف جامعه به ) علی رغم تصوردوستان (اين کشورهاامنيت در

انی، د ربطی به نحو نظامهای کشورها ندارد، بلکه مرتبط به کارامنيتشدکه استقرارپس بايد متيقن ! وجود نيامده است
؛ بنابرآن بايد اذعان رکان دولت وشعب امنی يک دولت استولتِ  امديريت سالم، تطبيق جدی قوانين واحساس مسؤ

 همۀ مشکالت اقتصادی وعدم انکشاف مؤسسات فص با و،شاهی زمان بابای ملتپاد ِ که دولت  کرداعترفداشت و
نشمند  داِ  ولی اگردوستان.، به حد اعلی بهره مند بودامنيتامتيازبرجستۀ  و َجّو جهالتی که محسوس بود، ازتعليمی ،

، حرفی ندارم، » می دانندديکتاتوری را زادۀ امنيت« خود پابندبوده )ذکرشدۀ(ما حرف مرا نمی پذيرند وبه عقيدۀ فوق 
 برای يکتاتوریداين برمی آيد که  از ... نيست،می بينم که درافغانستان ديموکراسی هست، اما امنيت" علنازيرا

  »!وریتزنده باد ديکتا... هوررا« : اد کنيميباشوق و هيجان فر  که درآن صورت بايد... ، جان استامنيتاستقرار
 به رژيم ،رژيم پيشينعمدۀ قبول کنيم که هرکار را)  روس وايران وپاکستانانمزدور (ِ موهوماتاين  اگردرهرحال،  

 ِ ت کارانيا به جناي شورای نظار ِ  شاهی به دورانِ دورانهای می گذارد، و بپذيريم که بد بختی های بعدی اثر
سؤال پيدا می شود ... کاری های دورۀ شاهی می باشد  حاصل بد ،مصيبت های امروز است، يايافته لا  انتقتنظيمی

... منتقل نشد؟  بود، چرا به سوی دولت فعلی کشورشاهی ان دورمهم ِ امتيازاتکه يکی از" دوران"آن  ِ  امنيتکه
رف بد  ِص:  تصميم گرفته است،نصيب ماکشورُپرادبار ومردم بدی ستردرستی ونادِ  انتقاالت نقل و"هيوالی" شايد

 نه امنيت، نه قانون، نه   انتقال دهد بعدی به رژيمقبلیقتال را از رژيم  ستانی ها وقتل وه رشو،بختی ها، نابکاری ها
نًا در اين مورد  که يقيمزدوان اجنبی !! را ...اخالق، نه درستی ها، نه خوشبختی ها و نه محبت به وطن و وطندار

  :  علت آن را اين نارسا بگويداجازه دهندد، نهيچ حرف منطقی ندار
قوانين حکمفرما بود : اول آن دولت، اين دليل آرامش و امنيت بود که در به ،زمان اعليحضرت محمد ظاهر شاهدر  

فهيم يان ربانی، سياف، قانونی، نظير آقا(النی تو اين قوانين تاحدی زياد تطبيق می شد و دزدان و جنايت کاران و قا
ًا به همين علت است که هواخواهان نيقي(؛ و ... نداشتند و چپاول راجرأت خالف رفتاری و چور) ستۀ شانو دار ود

 باالی  دولت های امريکا و برتانيه :دوم )!اهانت می کنند" بابای ملت" گروپ ها، به مرحوم مغفورنو نوکران اي
 مطابق ميل و پاليسی کشورهای خودشان،  به زعيم افغانستان هدايت دهند کهتا داشتند حکومت های کابل نفوذی ن

  >همين<! ... ندپليد استفاده ک  خود  از عناصردر ترکيب دولت
  
  
  


