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 2712/  70/  22 صالحه وهاب واصل

 

 «بابای ملت»پادشاه مخلوع افغانستان یا 
 به مناسبت هفتمین سالگرد وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ) بابای ملت(

 
عبدالتواب وهاب کالیگراف، دیزاینر و نقاش چیره دست کشور و صحبت پس از صحبت تیلفونی با جناب محترم 

ی )بابافتمین سالگرد وفات شاه اسبق کشور ها روی موضوعات مختلف، جر و بحث کوتاهی هم داشتیم روی ه
ملت( و مقاالت ذیربط در پورتال. ایشان در جریان گفت و شنود ما از مصاحبۀ شان که سالها پیش در فریمانت 

( داشتند یاد دهانی کردند که برای  San Francisco Chronicleرونیکل )کسانفرانسسکو  رنیا با اخبارکلیفو
من خیلی جالب و دلچسپ بود. خواهش کردم که اگر محتوای این مصاحبه را با خود داشته باشند بفرستند تا 

ای شت از هفتمین سالگرد وفات )بابادافغان جرمن آنالین به حساب بزرگ بتوانیم با دوستان و خوانندگان پورتال
ملت( شریک سازیم. نا گفته نماند که برای صرفه جوی جای در این نوشته از دو عکس که یکی مصاحبه بود و 

 یکی هم عنوان اخبار مذکور، من یک عکس ترتیب داده ام که امید است سبب سوِء تفاهم بعضی ها نگردد.

 خالصۀ ترجمۀ مصاحبه:
در صنف  1701زمانیکه هنوز عبدالتواب وهاب یکی از نخستین مهاجرین افغان در فریمانت امریکا، در سال 

هفتم مکتب بود، آخرین پادشاه افغانستان )محمد ظاهر شاه( از قدرت بر طرف شد. عبدالتواب وهاب با نگاه بسیار 
بود. " آقایی وهاب در شهر فریمانت  خوب به این دوره می نگرد. وی میگوید: " ظاهر شاه یک پادشاه خوب

نشر میکند. وی میگوید: ما در دورۀ سلطنت ظاهر شاه آزادی های « در راه صلح» اخبار آنالین را به نام 
 بیشماری داشتیم، همه خوشحال بودند و هیچ یکی افغانستان را ترک نمی کرد، او یک زمامدار بسیار خوب بود.

که درین جا در شهر فریمانت زندگی میکند و به شاه سابق افغانهای مهاجریست ز جملۀ بسیار محترم وهاب یکی ا
منحیث یک رهنما می نگرد و خواستار است تا  محمد ظاهر شاه یک دولت ثابت را در افغانستان بمیان آرد. که 

 پادشاه اسبق در بین مردمش است.  ،البته این خواهش وی هم بر مبنی و به اساس محبوبیت ظاهرشاه
این احتیاج مردم به شاه اسبق حاکی از ناراضی بودن مردم از دولت طالبان است. ظاهر شاه فعالً در بیرون از 
مرز افغانستان در شهر روم ایتالیا زندگی میکند، در حالیکه در دوره سلطنتش در کشور خود در یک فضای 

نونی را ایجاد کرد که وکالی پارلمان یک سلطنت قا 1792صلح ثابت زندگی کرده بود. محمد ظاهر شاه در سال 
 توسط اکثریت آراء در فضای آزاد انتخاب شدند و حاصل آن مطبوعات آزاد، و بوجود آمدن احزاب سیاسی بود.

حاصل   کهگردید اود خان، پسر کاکایش خلع قدرت سفر به کشور ایتالیا بود، توسط د حال ظاهر شاه زمانیکه در
 یزی بیست ساله بود.آن سقوط مملکت و جنگ و خونر

ساله، عضو اتحادیۀ زنان افغان در فریمانت میگوید: به طور خاص بهترین وقت برای یک  22زن  "خانم نعیم
زن  دورۀ سلطنت ظاهر شاه بود، درین دوره زنان میتوانستند همه حقوق شان را داشته باشند، ما قضات، وزرا 

انم خدر کابل هیچ نوع سّدی برای پیشرفت زنان وجود نداشت."  و خانم های نمایندۀ ملت در داخل شورا داشتیم و
که پدرش شاروال کابل بود گفت: " در افغانستان در دوران سلطنت ظاهرشاه بسیار آرامش و امنیت قوی نعیم 

بود و دولت هیچ نوع فاشیزم و بنیاد گرایی را نمی پذیرفت. شاه مذهب را در حریم مساجد حفظ کرده بود و با 
 ت ذیدخل نساخته بود."سیاس

همچنان که یکی از مهاجرین دیگر افغان است و در شهر  فریمانت زندگی دارد میگوید: " مردم  نیک بینمحترم 
به چشم احترام میبینند مثال مانند پدری که میتواند پسرانش را گرد هم جمع نموده به دوست دارند و ظاهر شاه را 

ظاهر شاه یک دِر امید خوب برای وحدت ملی در  :دیگر میگویند کهن وحدت دعوت نماید. بعض از مهاجری
مد از طرفداران اح ییک  بیکزادافغانستان بوده میتواند. مخصوصاً حاال که احمد شاه مسعود از بین رفته است. 
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تان سساله، جواهر فروش در شهر فریمانت میگوید: ) بعد از مسعود هیچ کس دیگر نمی تواند افغان 20شاه مسعود  
 را به وحدت سوق دهد به جز از ظاهر شاه، شاه اسبق کشور. 
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