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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .آزاد  ل

 ٢٠١٢ جوالی ١٠

 

  محمد ظاھر

 آخرين پادشاه افغانستان
 

 لسان   که جز  لسان فرانسوی  از"محمد ظاھر"نام ه  جوانکی بی بند و بار و ھوسران ب١٣١٢ عقرب سال ١۶در 

  چند ساعت بعد از قتل پدرش محمد نادر غدار  که توسط جوان رشيد ،ھای ملی پشتو و فارسی آگاھی نداشت

 "ھاشم خان"خالف ميل )  نور المشايخ( استعمارانگليس ۀ توسط شخصی  پا بوس ونماينديافت،انجام  )عبدالخالق(

کوب افکار و آنوقت در سمت شمال مشغول سر داشترا  که خود ميل به سلطنت رسيدن "محمد ظاھر"جالد کاکای 

سالگی با حميرا دختر سر  ١٧ خان در "ظاھر شاه" . گرديدنصبمردمی توده ھای غيور آن ديار بود به پادشاھی 

 .ه بود خان وزير در بار وقت از دواج نمود"احمد شاه"دار 

 ۀرچھل سال دوچه خدماتی برای خود در  و طالبان چه نوع آدمی بود و "بابای کرزی"ببينيم آن جوانک آنروزی و 

 .اند ماندگی  کشور  انجام داده سلطنت ناميمون شان  در جھت  عقب

سف محمد يو" سردارۀغدار و خونخوار نواسمشھور به نادر "محمد نادر"پادشاه افغانستان پسرآخرين  "محمد ظاھر"

آبا و . باشد   می"طان محمد خان طالئیسل"دار معاش خور دولت انگليس پسر سر  "يحيی  خان" ۀ و کواس"خان

 توسط انگليس ھا در ديره دون ھند بر تانوی بود و باش داشتند  و چون فاميل بی استعداد و ھرزه "ظاھر شاه"اجداد  

دار يحيی نا گفته نبايد گذاشت گه سر. دند شان را به پيش می بر زندگی ھند بر تانوی  ۀبودند از مدد معاش و جير

به . باشدی  کننده قرار داد ننگين گندمک مءسان انگليس و امضاخان از جمله پابوامير محمد يعقوب خان داماد 

و " سلطان محمد خان طالئی"از لحظ نسب و ريشه خون دو وطن فروش معروف يعنی " محمد ظاھر"عبارت ديگر 

ش  در شھر . ه١٢۶٢حمل  ٢١  در "محمد نادر غدار". را ھمزمان در رگھايش داشت" مير محمد يعقوب خان ا"

  - سردار شاه ولی خان  - محمد ھاشم خان –سردار محمد عزيز خان . دنيا آمده بود با برادرانشه ديره دون ھند ب

تانوی به تحصيالت خصوصی ان و ھمچنان کاکا ھايش در ھند بر سردار محمد علی خ–دار شاه محمود خان سر

. . ھنگ ھندی برتانوی بزرگ شدند ی را ياد گرفته و ھمه در فروجدانی ووطن فروشی از بی ئھا پرداخته و درس
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سال بود و  ١٨گشتند و آنوقت نادر  کابل برون ھند بهاز ديره د  "ن خانااميرعبدالرحم" ۀ م با اجاز١٩٠١در سال

 "ناالرحمد عبامير"بردند و چندين بار به دست بوسی  شان در  باغ عليمردان به سر می ۀ اول بازگشت ھمۀر ھفتد

 در جريان اين رفت و آمد ھا بود که امير "حبيب هللا خان" و پادشاھی "ن خاناالرحمدعب"بعد مرگ . نايل شدند

محمد "نادر خان دختر سردار خواھر ) ب السلطانمحبو(بالی بود با ا که مرد شھوت پرست و ال"حبيب هللا خان"

 را "يحيی"فق شد نفود خاندان اھل رب بود موواج نمود و چون اين خانم خوش صحبت و خوش مش ازد"يوسف خان

 ھم اين خاندان به مقام ھای "امان هللا خان" و پادشاھی "حبيب هللا"بعد از مرگ . بار حبيب هللا  بيشتر سازد در در

 .دواج نمودان با دو خواھر امان هللا خان ازدار شاه محمو د خان و سردار شاه ولی خسرباال رسيدند 

 در چند مکتب "ظاھر" بعد از داشتن مقام وزارت حربيه سفير افغانستان در پاريس شد  "غداردرنا"که  در زمانی

ح درس خواند و  در دامان يک به اصطال) کوليژ دومونپی نی(و ) باستور) (اينه ژانسون ده سالی(فرانسوی   مثل 

بعد از  . ند   در جنوب فرانسه بودايشکه پدر و کاکاھ کرد در حالی زندگی می) دانيه لو(نام ه  فرانسوی  بۀخانواد

 خورشيدی به ١٣٠٩  ميزان ٢٠تاريخ ه  ب"ظاھر"  "غدارنادر"تصاحب قدرت توسط ..... دسيسه ھای انگليسی  و

در ھفده سالگی کفيل وزارت حربيه . کشور باز گشت و در تعليمگاه عسکری يک سال رفته و خود را مشغول داشت

يک . توانست صحبت نمايد که فارسی نمی در حالی .غانستان را به عھده داشتھمچنان وکالت وزارت معارف اف

محمد "دار  و سر" داوودمحمد" فوت نموده و دو خواھرش با سردار "حبيب هللا کلکانی"برادرش در زمان پادشاھی 

  . ازدواج نموده بود"نعيم

که بعد از قتل پدرش پادشاه  داشت تا اين  را بلد نبود پست ھای فوق را ی ديگراين جوانگ که جز فرانسوی لسان 

اين . داشت .) …المتوکل ( نمره پليت موتر شان دارای نقش محراب و منبر طالئی به رنگ سرخ بود  و لقب . شد 

ياش بود و جز شاه خود کامه و عم پاد ١٩٧٣ م تا ١٩٣٣ از سال، که پاد شاه افغانستان شدزادهجوانک ديره دونی 

ده . که ده شفاخانه آباد نکرد  پادشاھی خود با وجودی۴٠او در جر يان !!!!!  بلد نبودی ديگرھمين شغل عياسی کار

 مردم محروم و مظلوم ما درصد٩٩.  نفوس وطن از نعمت بر ق محروم بوددرصد ٩٠.  سرک آماده استفاده نشد

 انقالبی  ممنوع ۀبيتعليم و تر.  گرديد  کوب میرقی به فوريت سرمتجزئی ترين جنبش  . سواد نگھداشته شده بود  بی

غالم نبی خان " و "زابلی" شخصی آقای ۀھای ھنگفت به خزان ثروت.  دھقانان ما وابسته به زمين شده بودند  .بود

شی ھای شد کمبود مصرف عيا نام چادر ملکه اخذ میه مورين بأ که از معاش میپول .شد  و امثالھم ريخته می"ناشر

  .کرد ظاھر شاه تکميل می

که جا و مکان ابتدائی  در حالی!! زيادی انجام دادو روحانيون کشور خدمات فاميل  – برای خود و ھم طبقه ھايش 

نمودند  از فارم ھای شخصی  اخل ارگ تينس بازی میوجود نداشت جناب شان در دھم برای ورزش کاران وطن 

 سر ...، پغمان، فرخار، و بادآ جالل ،ھای شخصی شان در شمالی   باغھای گلشد و بوی شان گوشت برايش تھيه می

يف ما ار تعفن و بوی دريای کابل به صد ھا  نوع مر يضی  ھم زمان روزانه ھزاران ھموطن شرساخت مستش می

  .شدند دچار می

 آجر لذت ۀ نمودن آھو در  در جناب شان با سيد کيان  ساالنه حد اقل دو بار ميله و خوشگذرانی داشتند  و از شکار

ز کابل کشان در مر را در فراھم آوردن شرايط عياشی  "رحيم جان غالم بچه"نام ه کی ب البته نقش آدم. بردند می

  ھمچنان ھمين شاھکار ھای غير انسانی جناب ظاھر بود که پست فطرتی .فتتوان ناديده گر وواليات کشور نمی

 !!!!  نشريه شوراء ئرج است١٨، که در شمارۀ قی ترين شاه ياد نموديث مترح  از او من"ببرک"وطنفروشی مثل 

قی  بايد متر"ظاھر"ھای مشابھی داشتند  شان کرکتر و  شخصيتۀ بلی برای آدمی مثل ببرک و دارو دسته اش که ھم
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 بود ؟؟ می

 شاه و "ظاھر"سانی   غير ملی و غير ان، آشکار،نوشته چيزی را که نبايد فر اموش کنم  خيانت واضحدر اين 

يک : طور مثال ه ب!!!!! قه افگنی شان بين قوم ھای باھم برادر و برابر افغانستان تفر: که  خاندانش بود و آن اين

فتن به خدمت عسکری معاف داشته  و بزرگان آن قوم را با دادن رتبه ھای بلند باال خوشنود از رخصوص را ه قوم ب

ين سر اد زيادی از ھموطنان ما که دو سال  برای خدمت عسکری می آمدند  تا ازنگھداشته بود و ھمچنان يک تعدا

شد و آن جوانان ما که مردانه  می) نفر خدمت(نام ه ھای صاحب منصبان عسکری ب  خانهۀزمين دفاع نمايند روان

مه را تبديل  نموده و جان دھند  ھدفاع وطن و نواميس ملی شان در مقابل بيگانگان ،حاضر شده بودند از خاک

 نوکر خانه ۀداشتن به سويرا از تفنگ بر  شانۀ؟؟ ووظيف!!!!ساخت به نوکر خانگی صاحب منصبان عسکری 

 با ،سانندرا به بيرون و يا مکتب بر  اطفال شان، صاحب منصب را جارو نمايندۀ مجبور بودند خانآنھا. تنزيل دادند

را  ھای شان  لباس، چوب بشکننانند،ده و پس بياورندنانوائی برخمير را به . را بشويند ھای شان آفتابه و لگن دست

؟؟ اکنون به معيار ھای تفکراتی و !!!!!!شويند و خالصه بايد تمام کار ھای آن خانه صاحب منصب را انجام دھند ب

 ).ملوکانهذات (عملی مردم کشور ما يک تعداد اين اعمال را شايد خيانت بدانند  و يک تعداد ھم عطوفت و مھر بانی 

 "ببرک"و يا آدمک ھای مثل ) خاندانی(ھای به اصطالح   شاه فقط آدم"ظاھر"از موجودی مثل    می بينيموقتیحال 

؟؟ در دفاع خدمتگذارانه نشسته  !!!!"محمد اکبر يو سفی"ين اواخر ھم داکتر صاحب ار   و دھاوخلقی ھا و پرچمي

 در دستگاه جاسوسی و خادمی "ظاھر شاھی"دستر خوان اند تعجب نيست چون ھنوز ھم اعيان و اشراف دور 

 افغانستان  ۀ  شايد رئيس جمھور آيند"مصطفی جان"مخصوصاً شايعاتی موجود است که .  قدرت دارند "کرزی"

  !!! و غالمی برای غالمان را پيشاپيش به سينه زنند یدارر تعدادی الزم افتاده تا سنگ وفاب!! باشند 

ازظاھر شاه دفاع ) ھمه ميدانند او چکاره بود( "رحيم غالم بچه"آدمی مثل وقتی ين است که فقط سؤال بر  انگيز ا

 کشد؟؟ اين ديگران چرا ؟؟؟؟؟ کند چون خجالت می نمی

 

 

 


