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   کابل-»نذيری « عين الدين 

   ٢٠١٢ جوالی ٨
  

  

  ظاھرشاه ــ تُنُگِر امريکا و ناتو

و روزی چند را در بعد از ساليان مھجوری و زندگانی در غربت، بخت شگفت تا وطن عزيزم را زيارت کنم 

وقتيکه آدم بعد از سالھای سال به . اکنون ھم اين سطور را از مغز کابِل نو می نويسم. زادگاھم کابل جان بگذرانم

در وطن ما ھمه چيز تغيير خورده است و بارزترين و بدترين . گردد، ھمه چيز را دگرگونه می بيند وطن برمی

. و روش و منش و در يک کالم در فرھنگ وطندارانم می بينمتغيير را در دگرگونی طرز تفکر و کرکتر 

برد و انواع  سر میه وقتی آدم در وطن ب. شناختی ديگر اثری از ايشان نمی يابی افغانانی را که چند دھه قبل می

خواھد که قلم برداشته و ھمه چيز را يکه يکه و با تفصيل ھرچه  و اقسام بی سر و سامانی را می بيند، دلش می

تمام تر بنويسد و درد دل خود را با وطنداران دلسوز خود در ميان بگذارد، باالخص با وطندارانی که در اروپا و 

گزارشھای اين باب را . برند و از حال وطن و مردم خود خبر ندارند سر میه امريکا ظاھراً در عيش و نوش ب

روم که  دنبال نکتۀ خاصی میه فعالً ب. عدگذارم به فرصتی مسا خواھد، می که بسط و تفصيل ھمه جانبه می

  .دارد خود مشغول میه ين سه چار روز بافکرم را در

را کشف کرده ام، روزی نيست که در آن سر نزنم و » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«که پورتال آزادۀ  از وقتی

زمره و جديدالتحرير و ھر روز من شخصاً بدين نتيجه رسيده ام، که اگر کسی صفحات رو. مطالبش را نخوانم

. نوشوندۀ اين صفحۀ بی مانند را مرور نمايد، ديگر ضرورتی نمی ماند که به وبسايت ھای ديگر مراجعه نمايد

توان خواند؛ يعنی مطالبی را که در ھيچ جای ديگر قابل  را می» کاغذپيچ«در اين پورتال ھر روز مطالب نو و 

در تقديم »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«ه متصديان و گردانندگان پورتال جرأت و شجاعتی را ک. سراغ نيستند

. توان سراغ کرد دھند، در وجود ھيچ کس و ھيچ وبسايت و ھيچ نھادی نمی خرج میه و عرضه کردِن مطالب ب

 به اين  مرا مراجعهِ"صبح بخير"برم، ھيچ روزی نبوده که  سر میه از عرصۀ چند ھفته ای که در کابل عزيز ب

  . پورتال نساخته باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اگرچه من ذاتاً زياد نوشته نمی کنم و اھل کاغذ و قلم بسيار ھم نيستم و خوش دارم که نوشته ھای ديگران را 

کنم که ديريست که برای پورتال  بخوانم و بر اندوخته ھای فکری و معنوی خود بيفزايم، ولی با آنھم فکر می

  .باشم ين بابت قرضدار میاعزيز ما چيزی نوشته نکرده و از

از مطالبی که در اين اواخر در پورتال حتماً و بالناغه مرور می کنم، يکی سلسله گفتاريست از نويسندۀ نخبه و 

ھُم رسيده ٣٩نگارند و تا اآلن به بخش  کم نظير وطن ما، جناب موسوی صاحب، که در پيوند با آن شبنامه می

 خارق العاده ای که دارند تمام کوائف جريانات و رويدادھای سياسی جناب موسوی با حافظۀ توانا و. است

و چه جای خوشبختی . را يک به يک جلو روی ما می گذارند و کار بسيار ارزنده ای را انجام می دھند» ساما«

ست که ايشان بر گوشه ھای مختلف يک جنبش مترقی و سخت پر نشيب و فراز وطن روشنی می اندازند و ا

  .که ديگران قادر به انجامش نبوده اند و نيستند، به عھده گرفته اندکاری را 

قراری که شواھد حکايت می کنند، موسوی صاحب بحث را بسيار فراخ و پرپھنا طرح کرده اند، که به اين 

 ينرو صبر ايوب پيغمبر بايد داشته باشيم تا باآلخرهااز. حساب اين سلسله ھنوز به خم يک کوچه ھم نرسيده است

نشود که تا آن زمان حضرت عزرائيل عليه السالم به سروقت آن . ھويت آن شبنامه نويس لعين را فاش ببينيم

  !ملعوِن نابکار رسيده و داد و بيدادش را بکشد، بدون اينکه موسوی صاحب حقش را داده باشد؟ بر نبی صلوات

  :پردازم به مسألۀ اصلی می! به ھر تقدير

خواندم و در عين صفحه نوشتۀ کوبندۀ » يوسفی«نوانی آقای داکتر صاحب محمد اکبر وقتی خطابيۀ پورتال را ع

از نظرم گذشت، حدس زدم که بايد کار ناشايسته و ناکردنيی صورت » صاحبزاده«جناب داکتر صاحب صفی هللا 

ده برون انداخت و که نويسندۀ توانا و طنزپرداز موشگاف، جناب خالقداد پغمانی راز را از پر تا اين. گرفته باشد

من دلم اصالً . گلی را به آب داده است» افغان جرمن آنالين«فھميده شد که آقای داکتر يوسفی از طريق پورتال 

نمی خواست و نمی خواھد که به سراغ آن پورتال بروم، ولی حاال ديگر ناگزير بودم بدان صفحۀ انترنتی رجوع 

  .نمايمکرده و نوشتۀ آقای داکتر يوسفی را مرور 

وقتی آدم نوشتۀ داکتر صاحب يوسفی را با دقت ميخواند، به نکات فراوان قابل تأمل بر می خورد و من از ميانه 

ينکه نوشته ای تا اين حد پريشان و مغشوش را از کسی که خود را اگذشته از. کنم فقط به دو نکته اشارت می

  »محقق و عالم«ھت و افسوس  پذيرفت، چون يک توان بدون بُ   به حساب می آورد، نمی»محقق«و » دانشمند«

  .بايد با ديدی ھمه جانبه و عالمانه به مسائل برخورد بکند و نه چنان سرگردان و سطحينگرانه

  : مينويسد"ظاھر خان"آقای يوسفی در مقالۀ خود در زمينۀ نامگذاری 

نگ اول جھانی چشم بدنيا باز می نمايد،  فرزند آنھا در جريان ج١٩١۴اصالً خانوادۀ ايشان، وقتی در سال ... « 

رنگ سرخ را من برای جلی (».... را بوی تفويض مينمايند"محمد ظاھرشاه"پدر و مادر و اقارب، نام مکمل 

  )ساختن، انتخاب کرده ام

معقول و مرسوم . و چنين نامگذاری نه معقول است و نه مرسوم» کور ھم می فھمد که دلده شور است«اما 

که او را از ھمان اول کار  ، نه اين»ظاھرشاه« بمانند و يا »محمد ظاھر«ام کسی را در ملک ما اينست که ن

 را در وجود »شاھی و پادشاھی« منطقاً محمولۀ »محمد ظاھرشاه«چون ترکيب لغوی .  بنامند»محمد ظاھرشاه«

 چنين کاری را اجازه نمی با انصراف از بُعد منطقی و تداول نامگذاری در ملک ما، که. کند حاملش تضمين می

 را که به خروارھا در ھر کنج و کنار آرشيفھا آرميده اند، مد نظر بگيريم، در "ظاھرشاه"دھد، اگر فرمان ھای 

» محمد ظاھر«وقتی . گردند  نوشته شده است که با امضای خود شاه تسجيل می»محمد ظاھر«پای اين فرمانھا 
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المتوکل علی  «شد و با لقب» محمد ظاھر شاه« نامش افزود گشته و در عقب» شاه«بر اريکۀ سلطنت نشست نام 

  .درآمد» المتوکل علی هللا محمد ظاھرشاه«ت در ھيأ» هللا

، بايد حتماً »...علمی و عالمانه و محققانه و دانشمندانه و «می نامد و کار خود را » محقق«وقتی کسی خود را 

  .چنين يک نکتۀ ابتدائی را متوجه شده باشد

در تاريخ معاصر ماست که ھرگز وی را سزاوار » ظاھرشاه«کنم، کارنامۀ منفی  کتۀ دوم که بر آن مکث مین

  :و بگذاريد آخرين رول منفی ظاھرشاه را در تاريخ وطن بيان کنم. کلمات تمجيدی و ترحيمی نمی سازد

مام کارنامۀ سياه ظاھرشاه را از نظر من؛ اگر ت.  عنوان کردم»ظاھرشاه ــ تنگر امريکا و ناتو«نوشته ام را 

"تنگر بودن"ناديده ھم بگيريم، تنھا رول    . کافيست که محکوميت تاريخی او را مسجل کند»وی« ِ

 "عروس و داماد"در وطن ما از قديمھا رواج بوده است، که در شب ُزفاف پيره زنی مجُرب را در پشِت حجلۀ 

. ناميدند  می"تُنُگر"چنين پيره زن باتجربه را .  بياموزد»وسشاه و عر« را به »خانه داری«می گماشتند، تا رسم 

ھمين زن ھم بود که دستمال پرخون عروس را برسم خوشخبری و مژده به فاميل ھای عروس و داماد نشان می 

  . داد

 تواند که امريکا و ناتو برای توجيِه تجاوز بر افغانستان و اشغال آن به وسائلی نياز ھيچ کس منکر شده نمی

ھمان است که در پھلوی دسايس الحيل . ايشان را توجيه بدارد» ضد انسانی«و » ضد حقوقی«داشتند، تا اين کار 

فراوان ديگر، پيره مردی را که سالھاست در بسترھای گرم و نرم ايتاليا و فارغ از جنجال دنيا غنوده است، با 

 و "تنگر"عاملۀ خطير سياسی، رول گردانند، تا در چنين يک م کش و فش و بارنامه به وطنش برمی

آمدن ظاھرشاه به وطن، به چه معنی بود؟ آمدن ظاھرشاه به وطن . را برای شان بازی کند) حالل سازنده("ُمّحلِل"

و بعد صحنۀ . معنای اين را داشت که ظاھرشاه از دل و جان طرفدار حضور امريکا و ناتو در افغانستان است

، وانمود »رعايای وفاشعار شاھانه « ِ  »بارياب شدن«ور صحنه ھا ساختند و با تمثيل شروع گرديد؛ مجريان ام

وانمود کردند که گويا مردم افغانستان . باشند کردند که مردم افغانستان ھم از صميم قلب قبولدار اين شرايط می

"نمشروعيت بخشيد"خود را به نمايندگی از خود، برای " معززين"و " ريش سفيدان"و " بزرگان"  حضور ِ

  . فرستاده اند»بابای ملت«بيگانگان نزد 

 امريکا و ناتو »صحنه سازيھای مزورانه و فريبکارانۀ«و کسی که از الفبای سياست سررشته ای داشت، عمق 

  .را دريافته بود

  :و نکتۀ آخرين

بسيار پيش صرفنظر از نکات انتقادطلب ديگر در مقالۀ جناب يوسفی، بيان بی نمک و بی مزۀ قصۀ مشھور و 

وقتی اين قصه . ، کاريست که درخور شأن ھيچ محقق و دانشمند و نويسنده ای نيست»اوقی و کلۀ گاو«پای افتادۀ 

 خواندم، خدا شاھد است که پيش خود شرميدم و از خجالت رنگم سرخ "داکتر يوسفی"و داستان را از زبان جناب 

  .شد

 

  

 

 


