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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ اگست ١٠
  

  واقعيت ھا را بايد از زبان بينوايان بيدار ضمير شنيد
  

از پنجاه و پنج ـ شصت سال است و در که سن شان باالتر  آنانی. ھنوز از دوران حکومت ظاھر خان زياد دور نشده ايم

دوران حکومت ظاھرخان، خود يا پدران شان با شاه و شاھزاده ھا نشست و برخاست نداشته اند و زبان ھای شان را 

دانند که شاه به عنوان شخص درجه اول کشور طی چھل  بسته است، می اين خانواده نبذل و بخشش ھای مادی و معنوی

  . به کشور و مردم بی مھر و بی پروا بوده استسال حکومتش چقدر نسبت

زنند و به خدمات وی به خاک و دلسوزی اش به  به سابقۀ کسانی که امروز از صداقت و شرافت و نجابت شاه سخن می

دانند، مختصر نگاھی بکنيد و ببينيد که اين ھا  کنند و دورۀ چھل سالۀ حکومت وی را دورۀ طالئی می مردم افتخار می

کردند و به کدام قشری در جامعه  ن شان چگونه ارتباط ھائی با شاه و شاه بچه ھا داشته اند؛ چگونه زندگی میو پدرا

  ! تعلق داشته اند

انتظار از اين انسان ھا که نقدی بر زندگی وی بنويسند و به جنبه ھائی منفی حيات و دوران کار وی ھم بپردازند، 

  .انتظاری است بسيار بعيد و کودکانه

فتيم که چنين شاھی بايد از  اخوانيم، بی محابا و ناخواسته به اين فکر می ن شاه را میابرخی از مدافعۀ قتی دفاعيو

 ھا؛ و اء خطۀ لغزش ھا و مصون از ھمۀويژگی ھای قدسی و آسمانی و الھی برخوردار بوده باشد؛ پاک و بری از ھم

  !نقد از او گويا نقد از خدا و پيامبر است

که دوران پادشاھی ظاھرخان آرام ترين دوره ھا در تاريخ کشورما بوده است، اما نقد ما، اگر توجه شود به شکی نيست 

کرد، کاری نکرد که بتوان آن را با کار  ھمين دليل ھم است که در اين دوران آرام و طوالنی که او بايد کار می

  .  زمامداران سائر کشورھا در آن دوران کار ناميد

مندان واقعی به ه ردن به واقعيت ھای زندگی مردم در دوران حکومت ظاھرخان مستلزم آن است که عالقدست پيدا ک

مانند محققينی که با تعھد به کار خويش در پی تحقيق و يافتن حقايق اند، نه به مانند کسانی که از قبل به خوبی و بدی 

کنند، به محالتی در   و ھمه جانبه فيصلۀ صادر میزمان، بدون تحقيق وسيعاز يک شخص، يک رويداد يا يک دوره ای 

کشور سفر کنند و پای صحبت ريش سفيدان صاحب احساسی که در آن دوران کمی روشن و بيدار بودند، بنشينند و به 

با کسانی بنشينند که نه اصحاب ائديالوژی ھا به سرحد تعصب بودند و ھستند، نه . قصه ھای غم انگيز آن ھا گوش بدھند

ن اين خانواده قرار دارند و نه غرض داشتند و غرض ازمرۀ فرزندان اعدامی ھا، زندانی ھا، تبعيدی ھا و مخالفدر 

زنند، از آخور شرق و غرب سر  دارند، بنشينند؛ که بھانه ای برای شان نباشد که اين ھا که خالف شاه حرف می

با مردم ... گويند توطئه است و و ملت ھستند و ھر چه میبرآورده و مزدور اين و آن اند، عقده دارند، يا خائن به ملک 
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  ۀ محروميت ھا را ديده و ھمۀعام، غريب و غيرسياسی بنشينند؛ با غمکشيده ھا و محرومين فلک زده ای که خود ھم

  .ناراحتی ھا را تحمل نموده اند، بنشينند و به درد دل شان گوش بدھند

ول و مستقل و ؤد قناعت شان را بدرستی فراھم کند، يکبار، مانند يک انسان مسو اگر صحبت با اين چنين انسان ھا نتوان

متعھد به انسانيت و راستی، برای يک لحظۀ کوتاه، کارھای شاه محبوب خود را از جنبه ھای ديگری نگاه و بررسی 

  . کنند

ا خدمت و خيانت يک نخست برای تثبيت خدمت ھا و خيانت ھا در يک کشور، خواه خدمت و خيانت يک پادشاه باشد، ي

ی وجود داشته باشد ئبايد معيار ھا... وزير، يا خدمت و خيانت يک والی و مستوفی، يا خدمت و خيانت يک  روشنفکر و

  . و ھر کاری با آن معيارھا سنجيده شود

 آھن وجود در عصری که حتی ھمسايه ھای ما ھزار ھا کيلومتر راه آھن داشتند، در تمام کشورما يک کيلو متر راه

 سال بعد از دوران شاه امان هللا خان، شخصی که کمابيش نيم قرن پيش از سقوط ۴۴ سال بعد از استقالل و ۵۴نداشت؛ 

برخی از حومه . شد ظاھرخان آغازگر ايجاد راه آھن در افغانستان بود، اثری از نيم کيلومتر راه آھن در کشور ديده نمی

يک در صد مردم کشور به . ـ ھفت سال پيش از سرنگونی ظاھرخان برق نداشتندھای شھرکابل، پايتخت کشور، تا شش 

وضعيت آموزش و پرورش چنان بود که اکثر مکاتب در خارج از واليت کابل و . آب آشاميدنی صحی دسترسی نداشتند

اطراف به داکتر اکثريت مردم . مراکز واليات حتی ميز و چوکی نداشتند، راه و سرک در اکثر نقاط کشور وجود نداشت

 خر و ماله و قلبه و داس و ،و دوا و بيمارستان دسترسی نداشتند، زراعت به شيوۀ دوران بابای آدم و با استفاده از گاو

شاخی و بيل بود، در تمام شھر کابل، تا اخير دوران پادشاھی محمدظاھرخان، تنھا يک کودکستان وجود داشت، آن ھم 

 شاه هتوجه و عدم توج... ی و ايادی شان، توليد صنعتی به حد شرم آوری ناچيز بود و برای فرزندان فاميل ھای سلطنت

  . به ملک و ملت، گپ بسيار وسيع و کالن و مھمی است

ارزيابی کار ھای کرده و ناکردۀ ظاھرخان در بعد داخلی، بايد به وسعت کشور و تعداد مردمی که در آن دوران در 

گونه ای از آن کار ھای شده و ناشده متأثر اند، صورت بگيرد، نه از ه  که فعالً بکردند، و مردمی کشور زندگی می

روی سخنان چھار تا قصرنشين و ھشت تا انسانی که با قصر نشين ھا سرو کار داشتند، يا ده تا سناتور و بيست تا والی 

ر داشتند، يا صد ـ دو صد تا مير و و جنرال عزيز کردۀ نادر شاه و ظاھرشاه، که بنابر ملحوظاتی مورد تفقد خاص قرا

 ی قابل ترحمی که امروز میو يک مشت انسان ھاملک و ارباب و خان و چند تا روحانی وابسته و متعلقين شان 

  ! کنند؛ و ضمير مردگانی که امروز به زبان اين ھا تبديل شده اندءاخواھند حق نمک را اد

دانند، جھان او را مردی  ردی اليق و جدی و پرکار و قابل افتخار میدر بعد جھانی، خالف نظر شاه پرستان که او را م

حرف ھای دو تا ژورناليستی را که در موقع بازديد ھای رسمی و . داند نيرومند و جدی و پرکار و قابل افتخار نمی

 مجالت غيررسمی وی از کشورھای غربی و شرقی به امر دولت و حفظ فرماليتی ھا گزارش ھائی در روزنامه ھا و

  .کردند، نبايد مدار اعتبار قرار داد نوشتند، يا تبصره ھائی در راديو و تلويزيون می غالباً دولتی می

 از ايرانيان از او ه ای شاه، با ھمه استبداد و خشونت وی و نفرتی که تعدادی قابل مالحظاوقتی به زندگی محمد رض

پنج عنوان کتاب، قبل از سقوط و بعد از سقوط و مرگش، ھم توسط بينيم که بيشتر از بيست و  کنيم، می دارند، نظر می

نوشتن ده ھا کتاب در بارۀ شخصی نشانۀ اھميت و . ايرانيان و ھم توسط غير ايرانيان، در بارۀ وی نوشته شده است

وان کتاب دستان شان تقاضا دارم، برای نمونه دو عنه  شاه پرستان و قلم بۀدر مورد ظاھر خان از ھم! شھرت وی است

را به من معرفی کنند که توسط ژورناليستان، نويسندگان، مؤرخين و يا سياستمداران غربی يا شرقی يا خود افغانان 

  !نوشته شده باشد
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. شود که پاکستان، آنگاه که از ھند جدا شد، حتی پول کافی برای خريد ميز و چوکی برای دفاتر خويش نداشت گفته می

قلف و (فقير چند سالی نگذشته بود که تمام بازارھای ما را از تار و سوزن و ميخ و قفل و قفلک ھمين پاکستان ناتوان و 

و زنجير و دستگير و چپ راست گرفته تا آرد و برنج و روغن و تيل و نمک و تکه و بوت و رنگ و قلم و کاغذ ) قلفک

 ناخن و لب سرين و سيخگ و گيرا و ابون و رنگسو کتاب و کتابچه و گوگرد و سگرت و عطر و پودر و شامپو و 

ديگر ساخت اين ۀ روغن موی و انواع بازيچه ھای اطفال و برس و مويک و رنگ تعميراتی و دوا و ده ھا قلم امتع

  قابل تعجب و قابل شرم نيست؟ !! کشور تسخير نمود؛ حتی تار و سوزن و گوگرد

شتر مردم عادی ما در شھرھا ھمانگونه که از مادر زاده بود، شايد نصف بي اگر کاالی کھنۀ به اصطالح امريکائی نمی

فراموش نکنيم که ما بيست و . رفتند شده بودند از منازل شان خارج شده به مکتب و مدرسه و سر کار ھای شان می

  !ھشت سال پيشتر از پاکستان استقالل خود را گرفته بوديم

کنيم که مگر برای پاکستان و ھند و ايران و  ال میؤ اين ھا ساز! گويند ملک آباد کردن کار آسان نيست شاه پرستان می

  ده ھا کشور ديگر در سرتاسر جھان، مانند افغانستان، يا عقب مانده تر از افغانستان، آباد کردن ملک شان آسان بود؟ 

م اروپا را بنگله ديش يکی از فقير ترين کشورھای دنيا است، اما توليدات پوشاکی اش، مخصوصاً، ھمين اکنون تما

  .يد آبينيم، ھمه از بنگله ديش می  میاچھل ـ پنجاه در صد لباسی را که در جان مردم در اروپ. تسخير کرده است

نگاه کنيد که چگونه با يک سياست حساب شده، ھم عرب (!) ھا" دال خور"در عرصۀ سياست خارجی، به ھمين کشور

  !  که ھم اکنون ما و جھان را به فرق آب داده استکشوری! دوشد، ھم امريکا را و ھم چين را ھا را می

بسياری از سياستمداران ھوشيار و دورانديش دنيای توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافتۀ آن زمان به اين باور بودند که در 

بنابراين . خصوص خود شان نمی توانند بی طرف بماننده وضعيت آن وقت جھان و امکانات و موقعيت جغرافيائی ب

توانستند ممدی در راه آبادی و نيرومندی  تصميم گرفتند سرنوشت خود را با کشورھائی پيوند بزنند ـ خوب يا بد ـ که می

  .آن ھا شوند و در سختی ھا در کنار آنھا باشند

رھبران اين کشورھا و کشور ھای مانند اين ھا، در آن برھه ای از زمان نبض جھان را در دست داشتند و به درستی 

  ! ثبيت نموده بودند که چه بايد بکنند و چه بايد نکنندت

نازند، چه ارمغانی برای ما آورده  ی که بعضی از ظاھرشاه پرستان به عنوان يکی از افتخارات شاه بدان میبی طرفي

  است؟

 داشتند، با سياستمداران کشور ھای دور و نزديک ما در منطقه و جھان، آنانی که وضعيت ھمسان يا نسبتاً ھمسان با ما

 درک عميقی که از خود و جھان داشتند می دانستند که در آن شرائطی دشوار و جھان پرآشوب، و با آن وضيعت بد

نام ه  و گوشه گرفتن و کاری با کار جھان نداشتن، باءی که آن ھا داشتند، زيستن در انزواقتصادی ـ سياسی ـ امنيتی ـ فني

  .بی طرفی، سودی به حال شان ندارد

طورمثال، به امريکا می رفت، خواھرش به شوروی می رفت و با ستالين به گفت و ه اوجود اين، اگرمحمدرضاشاه، بب

  ... ھمينطور سياست مداران پاکستان و . داشتند کردند و ھم موازنه را نگاه می ھم سياست می. گو می نشست

رش ضعيف، صنعت وجود نداشت، کشاورزی مردم عقب مانده و فقير، اقتصاد ضعيف، فرھنگ ضعيف، آموزش و پرو

به شيوۀ بسيار بسيار ابتدائی، تجارت محدود به چند نوع پيداوار طبيعی، معادن به دليل نداشتن توان فنی و مالی دست 

 ـ که در سال ھای آخر عمر حکومت شاه از آن ءناخورده، از تمدن دور، حکومت مطلقه، دموکراسی و تفکيک قوا

 اين حرف ھا، آيا واقعاً ما به بی ۀبا ھم... نمايشی، ھمسايه ھا دشمن، کشور محاط به خشکه و شد ـ  حرف  زده می

  طرفی نياز داشتيم؟ 
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ھيچ شاھی مطلقه ای، ميل ندارد مردم بيدار شوند و . شاه ميل به اصالح و تغيير جدی و فوری در کشور نداشت

شاھان به چنين چيزی تا . حکومت يا سلب اختيارات شاهتغيير مردم، يعنی، حداقل، مشروط شدن . کشورش تغيير کند

برخورد حکومت ھای شاھی از زمان عبدالرحمن خان به بعد با مردمی که در پی . دھند مجبور نشوند، تن در نمی

 هآزادی و ترقی خواھی و ارشاد مردم، در چوکات ھای غير از حرکت ھای روشنگری چھل ـ پنجاه سال گذشته علي

ھمه به توپ بستن ھا، بگير و ببند و به زندان افگندن ھا و تبعيد کردن ھا از سوی . ديد را در نظر بگيراستبداد بودن

" گو"حکومت ھای مستبد و خودکامۀ شاھی برای آن بود که مردم بيدار نشوند؛ روشنگری به نظر اين پادشاھان، يعنی 

  ! خوردن و تنبيه شدن

مردم بايد گرسنه . دانند، نمی خواھم تکرار کنم اشم خان را چون ھمه میداستان گرسنه نگھداشتن فيلمرغان توسط ھ

خود بلرزند تا قدرت و ه خود را نداشته باشند و از ترس به باشند، نادان نگھداشته شوند، وقتی برای فکر کردن ب

  !پادشاھی تداوم پيدا کند

زن ديگری را در سرپل دست و پا بسته به . ندد اسب نعل کردندر زمان ھمين شاه دلسوز و مھربان زنی را در غور مان

پوليس شاھی ھم در .  در دوران اين پادشاه محبوب و مھربان زياد اتفاق افتيده استااز اين قضاي... درون تنور انداختند و

جای خان و ملک و ارباب و رئيس ه گرفتند و ب پول شان را می.  دست شان با مجرمين يکی بودانود و نه در صد قضاي

اين دو واقعه . ساختند نمودند و برای شان دوسيه می  انسان ھای غريب و بيگناه را بازداشت می،و وکيل وزير گنھکار

  . گرفت نمونه ھائی ھستند از اجحافاتی که در سراسر کشور ما در دوران حکومت ظاھرخان صورت می

افغانی و آزادی زن از اسارت در افغانستان قرار تنھا کابل نيمه متمدن و نيمه آزاد را معيار و مثال پيشرفت و تمدن 

  .ندھيد

برای چند روز به دوـ سه محل در مناطق مرکزی يا غرب و شرق و شمال و جنوب کشور، به عنوان مشت نمونۀ 

نيد و بپرسيد و ببينيد که واقعيت يخاطر دارند، بنشه خروار، سفر کنيد و با مردم محل، آنانی که آن زمان ھا را ھنوز ب

 و يکی دو تا اءزندگی در دوران حکومت شاه، آنگونه نبوده است که چھار تا والی زاده و جنرال زاده و پسران وزر

خصوص احمدشاه که سر پدر را ھم خاريده بود،  ه جای انداز و شريک شراب و زنبارگی ھای شاه و شاھزاده ھا، ب

  .کشند برای دلخوشی آن ھا به تصوير میدست مزدور شان امروز ه کنند، و پنج ـ ده تا قلم ب قصه می

در دوران صدارت داکترعبدالظاھر، درجريان يکی ـ دو سالی که خشک سالی و قحطی غير قابل تصور بود، مرده ھای 

که مردم نسبت نداشتن انرژی و توان نمی توانستند آن ھا را به قدر  مردم را نه تنھا در کنار جاده ھا، که در قبر ھائی

  ... مردم اوالد ھای شان را می فروختند و . خوردند بکنند، سک ھا میالزم عميق 

که مردم  جای اينه ، که بعد ھا وزير زراعت شد، پسرخواندۀ شاه، باءکنم ميراکبررض والی غور يا ھلمند، فکرمی

اين که امنيت شھر را خاطر يک لقمه نان به مرکز واليت آمده بودند، پناه بدھد و کمک کند، به بھانۀ ه گرسنه ای را که ب

که معاونتی به آن بدبخت ھا بکند از مرکز واليت به دشت و بيابان  زنند، توسط پوليس و ژاندارم بدون اين به ھم می

  . بيرون کرد

 عبدالظاھر خواھند از واقعات دلخراش سال ھای خشک سالی و قحطی کشور در دوران حکومت داکتر کسانی که می

داشته باشند، بايد با مردم آسيب ديدۀ آن دوران مستقيماً در تماس شوند و از زبان آن ھا خان اطالع درست و دقيق 

 ت میس دوشود، که گفته می بودند و او را چنان اگر واقعاً مردم از شاه راضی می! بشنوند که شاه برای آن ھا چه کرد

  !!  کردند خ استقبال نمیداشتند، به يقين از نمايندۀ شاھی که او را دوست داشتند، با سنگ و کلو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

سخن يک ھموطن ھزارۀ بيسواد و خوش قلب و از جھان بی خبری را که والی و ولسوال منطقه يا يک شاه پرست ديگر 

کرد، نبايد تعبير به محبوبيت سرتاسری شاه در ميان  خطاب می" بابا"دھانش گذاشته بود و او ظاھر خان را ه آن را ب

  . مردم کرد

 نديده بودند که زندگی خود را با زندگی مردم جھان مقايسه کنند و در فکر بدبختی و عوامل بدبختی مردم ما جھان را

در کدام يک از منابع اصلی و اساسی دين !! ؛ بس و ھمين"شاه سايۀ خداست"به آن ھا گفته شده بود که ! ھای خود بيفتند

ا روحانی نمای شاه پرسِت بی خبر از خدا و قرآن و ـ قرآن و حديث ـ چنين سخنی را کسی ديده است؟ سخنی که چھار ت

اگر شاه از ديد اسالم  سايۀ خدا بود، چرا پيامبر و . کردند  آن را ساخته بود و مردم بيچارۀ ما ھم آن را باور می،پيامبر

اگر ما معتقد به . امروز در جھان کمابيش سی تا شاه وجود دارد. خلفأ راشدين با شاھان، يعنی با سايه ھای خدا، جنگيدند

  يک خدا ھستيم، اين ھمه سايه از يک خدا از کجا شده است؟   

وقت و حوصله کنيد و برويد پای صحبت چند تا ھزارۀ آگاه و باخبر و دردمندی که ھنوز سياست زده نشده اند، نه 

 ر نوشتۀ شان تکرار میکمونيست اند، نه نوکر پاکستان و ايران، آنگونه که برخی از افغانان آن را طوطی وار در ھ

خوانند، بنشينيد و از آن ھا  می...  را بی شرمانه نوکر ايران و روس و امريکا و چين و پاکستان ویکنند و ھر مخالف

بعد از آن، سری به درۀ اشرف و درۀ آجر . بپرسيد که وضع ھزاره ھا در دوران حکومت ظاھر خان چگونه بوده است

 شاه در آن ھا قرار داشت، بزنيد و ببينيد که تفاوت زندگی اين شاه مھربان و مردمی با که تفريحگاه ھای... و جلريز و

  ! کرد، از کجا تا کجا بود آن بدبختی که او را بابا خطاب می

سفر کنيد، به يکاولنگ و لعل و سرجنگل و ... به دره ھای پنجشير و اليشنک و الينگار، به دره ھای کنر و نورستان و

... يرداد و شيخ آباد و بھسود و پنچاب و بُرَجيِگی و چخچران و کوگان و سائر محالت  اطراف باميان و پنجاب و دايم

. سفر کنيد و با مردم  بنشينيد و از مردم بپرسيد که در دوران حکومت ظاھرخان بر آن ھا چه و چگونه گذشته است

لمند و نيمروز و به غوريان و زنده جان و کرخ و ھمينطور به دالرام و به  نوده و اطراف فراه و زرنج و زابل و ھ

درزآب و المار و به رستاق و شغنان و درواز و واخان بدخشان و به مناطق پشتون نشين جنوب کشور، به شرق و شمال 

کردند، چه قصه ھای  سفر کنيد و بشنويد که مردمانی که آن زمان ھا در اين مناطق زندگی می... شرق کشور و 

  !کنند ردناکی از آن دوران میتراژيک و د

کردم، از ھرات از راه پشتون زرغون و  باری من، زمانی که در آب ھای تحت االرضی، سروی آب و خاک، کار می

. به چخانسور و باميان و از باميان به درۀ صوف و سمنگان و مزارـ با اسب و موتر و طياره ـ رفتم... لنگر و کوگان و 

  . شوند کنم، باور کنيد که موھای سرم استاده می کردند فکر می ن دره ھا زندگی میحال، به مردمی که در اي

از امروز و بعد از جنگ ھای به اصطالح مجاھدين و طالب و خرابی ھای تازه نيست که مردم در باميان، در مغاره ھا 

خواست،   از فرانسه چوب میدر دوران اين شاه مھربان که برای تعميری در شکارگاھش در درۀ آجر. زندگی می کنند

داد،  دانست، اما کاری برای آن ھا انجام نمی ديد و می بابای ملت اين را می. بردند مردم در ھمين مغاره ھا به سر می

  . ھمه را برای ناقلين تقسيم نموده بود. زيرا جائی درکشور باقی نمانده بود که به اين زمين و زمان زده ھا بدھد

پرسيد که عزيزم، اين  کردند، نمی صدا می" بابا"شاه را ... ه مردم، از کسانی که به امر والی ويکی از ميان آن ھم

دانی که تو و امثال تو دراين مغاره ھا، در اين عصر و زمان، تنھا  بابای مھربان تو چه کمکی به تو نموده است؟ می

ر بابای تو، بچه ھای شھزاده احمد شاه و شھزاده د که آيا نواسه ھای ديگپرس مغاره نشين ھای جھان ھستيد؟ و ھم نمی

کنند؟؟ يا در طويله ھا، مانند  ، ھم به مانند تو و امثال تو در غارھا زندگی می...نادر، ھمين مصطفی ظاھر موجود ما، و

ۀ ی که باميان منطقدبرند؟؟ در تمام واليت، باوجو سر میه تو، ھمراه با گاو و خر و بز و گوسفند و سگ و پشک ب

  !توريستی بود، پانزده ـ بيست تا دکان وجود نداشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

داد، به يقين که آن خانواده تا اخير  اگر ھمين شاه دلسوز پول يک سفرش به درۀ آجر را به يک خانوادۀ غارنشين می

 و ءمنظور ھمان پولی است که يا از جيب اربابان و خوانين و وکال. کرد عمرش از بسياری از بدبختی ھا نجات پيدا می

شد، يا  برای شاه مصرف می... سناتورھا و برخی از روحانيون خر پول و غافل از خدا، مثل سيد کيان، و والی ھا و 

  !!نام خزانۀ دولت در اختيار شاه و شاھزاده ھا قرار داشته از جيب مردم بينوا و بدبختی که ب

کنيم که مگر برای ترکيه و ھند و  ال میؤين ھا ساز ا! گويند ملک آباد کردن کار آسان نيست برخی از شاه پرستان می

  ايران و پاکستان و ده ھا کشور ديگر اين کار آسان بود؟ 

ده ھا ھزار افغان به نام . رسيد چھل سال بعد از حکومت ظاھرخان ميزان باسواد ھای ما به ھفت ـ ھشت در صد نمی

کردند و به   آبادی و توسعه داشت، وطن را ترک میکه ملک ويران خود شان احتياج به نيروی کار غيرماھر، درحالی

  .  نانی برای خود و فاميل ھای خود دست و پا کنندۀرفتند تا لقم می... پاکستان و ايران و کشورھای عربی و

د وتعجب آور اين است که اين کار در آخرين سال ھای حکومت وی و در دوران رياست جمھوری مرحوم محمد داو

  .گرفت ی ھای کشور به او به ميراث رسيد، صورت میخان که ھمه بدبخت

 و »چنداول« و »بارانه« و »عارفانوعاشقان « و »ھندوگذر« و »تخته پل« و »آھنگری« و »بابای خودی«کوچه ھای 

ھای آن " کنارآب"، و ... و»سراجی« و »انارفروشی« و »خوابگاه « و »قصاب کوچه« و »خانهارک« و »باغليمردان«

به خانه ھای بدون نقشۀ دامنه ھای . وی کوچه پس کوچه ھای تنگ اين محالت سر نموده بود، به ياد بياوريدرا که بر ر

شيردروازه و آسمائی درشھر کابل، مرکز کشور، يک کيلو متر از ارگ شاھی دورتر، نگاه کنيد و به مشکل آب و برق 

ورتر از ارگ شاھی، که سبب شرمساری ھمۀ افغانان به دريای کابل، سه صد متر د. اين مردمان در آن ايام فکر کنيد

توانست باشد؟ بدون کمی تأمل و  اگر حال مرکز چنين بوده باشد، حال سائر مناطق و محالت چگونه می. بود، فکر کنيد

  ! ال ميسر نخواھد شدؤضمير، جواب درست اين س

درد را ھم تنھا ! سوار بر مرکب شاھانهکند، نه شخص  کند که راه را پياده طی می خستگی راه را کسی احساس می

  !تواند احساس کند، نه ھر انسان سرحال و سبکبالی دردمند می

ھمه از خيرات سر پادشاه و پادشاه . کنند، مختصر نظری بيفگنيد که امروز از ظاھرخان دفاع می به گذشتۀ اين ھائی

  . زاده ھا بی نياز از ھر چيزی بودند و ھستند

نند زحمت آن طفل ھفت ساله ای را که روزانه يک و نيم تا دو ساعت سر خر يا با پای پياده از توا اين ھا کجا می

گشت، احساس  رفت و يک و نيم تا دو ساعت بر می روستای خود تا نزديک ترين مکتب دھاتی به محل زندگی خود می

 دريافت حقيقت ھستيد، برويد يکبار پای اگر شريفانه در پی. ھمۀ اين اطفال امروز از پنجاه سال به باال ھستند. کنند

  ! صحبت ھمين ھا بنشينيد و باری به خاطرات اين کودکان مصيبت کشيدۀ ديروز ھم گوش فرا دھيد

رساند و از زخمی  پادشاه اسپانيا، خوان کارلوس، يک روز بعد از تصادم يک ترن در اين کشور خود را به شفاخانه می

بيماری و با عصا و لنگ لنگان، ولی شاه ما رفتن به دلپرسی مردمی را که دو صد کند؛ با کبر سن و  ھا عيادت می

به ! دانست ھزار تن از عزيزان شان را از دست داده بودند و خود شان ھم سخت در مضيقه، برای خود کسر شأن می

  چه دليل بايد او را مھربان و قابل افتخار خواند؟

ھزاده احمد شاه که رئيس مادام العمر مرغ بيضه طالئی ھالل احمر بود، گفته خود پادشاه که به ھر صورت، وقتی به شا

: خاطر وظيفه يکبار به ديدن و به دلپرسی مردم قحطی زدۀ غورات برويد؛ گفته جای پدر و ھم به شد که شما بايد ھم ب

ست وزير مريض بود و ناچار نخ! من برنامه تفريحی دو ھفته ای سفر به باميان را ھفته ھا قبل طرح کرده ام، متأسفم

  !کرد، که کرد بايد آقای صمد حامد، معاون نخست وزير، رنج سفر را تحمل می
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آن نوع ! مردم ما، در آن زمان و آن شرائط، به پدر و پدر کالن مھربان، اگر بپذيريم که او مھربان بود، نياز نداشتند

داد و ھم مردم را  خود تکانی میه بود، بايد ھم ب  مھربان میاو اگر واقعاً !  ميخورده مھربانی به درد ما نه خورد و ن

  . کرد وادار به تکان خوردن می

مھربانی او بايد در وجود يک پادشاه نيرومند و جدی و با اراده و سخت کوش و با قدرت و قوی و واقعاً مترقی متبلور 

خواھم مھربان باشم، و زندگی  که من می نام اينه که به ھيچ کار مردم کاری نداشته باشد، ب شد، نه در وجود انسانی می

 و زنان دلفريب سياه موی و سياه چشم در داخل و زنان اءو شعر" دلقکان"را در تفريح و گشتن و شکار و در حلقۀ 

  ! کبود چشم سپيد اندام موی طالئی در خارج سپری کند

 ندی نياز داشت که با کار سخت کشور را آباد میافغانستان ما در آن دوران به يک مرد سختگير و سخت کوش و نيروم

ديد و فرق بين شمال و  به مردی نياز داشت که ھمه را به يک چشم می!!  ظاھرۀساخت، نه به يک خاله يا يک عم

 شد، نه اين گذاشت و با اين کارش مانع از تشتت و اختالف ميان اقوام می جنوب و شرق و غرب و مرکز افغانستان نمی

خصوص، سبب ه کنم که ھمين پادشاه، ب من بازھم تکرار می! ا به يک چشم ببيند و ديگری را به يک چشمکه يکی ر

  . اصلی بسياری بدبختی ھای امروز ما و کشور ما است

 بی قاعدگی ھا و بی نظمی ھا بايد نصيب ما شده باشد؟ در ۀال من اين است که چرا ھمؤ، س"بابا"و اما در مورد لقب 

در ترکيه يک . محمدعلی جناح: در پاکستان يک قائد وجود دارد. مانديال: ی يک قھرمان ملی وجود داردافريقای جنوب

در . ابراھام لينکن: در امريکا. گاندی: درھند يک پيشوا و قھرمان وجود دارد. مصطفی کمال: وجود دارد" پدرترک"

لمانی محبوب ترين سياستمدار ھمه دوران ھا ا اين شخصيت بزرگ ٢٠٠٣لمان آدناور ـ درسال ادر . پطرکبير: روسيه

. سس افغانستان معاصر بودؤشود، حقش بود؛ زيرا م احمدشاه درانی اگر بابا ناميده می... در اين کشور شناخته شد ـ و 

  ولی ظاھرخان چه کرد؛ و چرا؟ 

  چرا بايد ما يگانه ملتی باشيم که چندين پدر داشته باشد؟
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