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 Political سياسی

 
  رھا.س
 ٢٠١٣ جوالی ٣٠

 پادشاھی که بدون عقل به چوکی پادشاھی رسيد
  

  " است آنملتی که از تاريخ پند نگيرد، محکوم به تکرار"

بايد از نظر دور داشت، ولی چيزی را که ن. نيستای نقد خود ھمان شخص انتقاد از موضع گيری فرد مشخص، به معن

  .ندافراد نيز با توجه به موضع گيری ھای شان، قابل شناخت ا: اينست

از قلم " افغان جرمن آنالين"  در سايت٢٠١٣/٠٧/٢٧ را که اکنون از نظر گذراندم، مقاله ای بود که به تاريخه اینوشت

به نگارش در آمده وبه نشر !" پادشاھی که بدون خونريزی سقوط داده شد:"تحت عنوان»  کريمعبدالمنان«  به نامیفرد

 برخاسته است که، جنايت ھايش ھنوز باھمان تيرگی ینويسنده با تردستی مغرضانه، به دفاع از شخص. رسيده بود

پادشاھی » بابای ملت«: نايت کاران سر جۀيا به گفت» ظاھر شاه« . سياه تاريخ ما قرار داردۀاوليه، در نمائی از صفح

ترقی، درافکار وکردارش نھفته بود، نه کوچکترين دست آورد انسانی برای  بود که نه کوچکترين آشنائی با مدنيت و

 اما اين. نه توانست خود را از قضاوت تاريخ، نجات دھد در پستوھای ظلمت، داشت وشده نگھداشته  ملت رنجديده و

ھا کسی ھم اگر که تن  اينابا اشتھای تمام از آن نماد بربريت وجھل وجنايت، ياد می کند و گو»  کريمعبدالمنان« که، آقای

بوده، آن شخص تنھا در تاريخ افغانستان بوده که به فکر چوکی ومقام نبوده، مزدور نبوده ودرنھايت، خادم وصادق ملت 

مرضی جناب شان وھم کاسه بودن با خائنان يا  ض ومی توان آن را به پای ليست غرمی تواند باشد، نھ» ظاھر شاه«

  .پابوسی خائنان، ننوشت

  : خود می گويدۀنويسنده در سطر اول نگاشت

} به وطن{بوطن» روم«در » تبعيد« سال از٣٠که پس از قريب  شش سال از وفات شخصيت نامدار وطن گذشت،"

آيا ھمه افغان ھا اعليحضرت محمد . }نمود{ملت را کمائی نمودند» بابای«لقب } به حق{وبحق} برگشت{برگشتند

، چه }می انديشيد{ وطن ومردم خود چه می انديشيدندۀ خوب شناخته بودند، که دربار}واقعاً {ظاھر شاه را واقعآ

  "}چه می توانست انجام دھد وچه انجام داد{ ، چه ميتوانستند انجام دھند وچه انجام داده اند}می خواست{ميخواستند

که  ولی اين. ئيدأ، می گذرد، درست است وقابل ت»بابای ملت« : خود شماۀيا به گفت.... يک" ال از وفاتشش س"که  اين

» عبدالمنان کريم« شما جنابۀمی شود که با دوسطر نوشت، ن»روم«نوش درو برگشته بود يا از عيش » تبعيد«آيا او از

می تواند حرفی نيز ن" لقب بابای ملت را کمائی نمودبه حق " که او در مورد اين. آفتاب درميان دو انگشت پنھان شود

کرد، " کمائی"را » قھرمان ملی«لقب ) ؟(به حق» مسعود«باشد، زيرا کسب اين لقب از نوع لقب ھائی است که 

به » ترکی«را کمائی کرده است، » قھرمان«به حق لقب» دوستم«کرد، " کمائی"را » شھيد ملی«به حق لقب » مزاری«

بارگاه «داشت، » حکومت«کرده بود وچون " کمائی"را »  شرقۀفکر شرق وفرزانروشن«و» ان انقالبقھرم« حق لقب
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نه، بلکه دشمن » بابای ملت«تو : ت اين را نداشت که بگويدأکسی ھم جر... داشت و» ارتش«  داشت،» وحرم سرا

  .وخائن به ملت ھستی

 بلی مردم به خوبی دوست ودشمن خود را می شناسند نيز روشن است که» بابای ملت« ودر مورد شناخت مردم از اين

» بابای ملت« واز اين قبيل چيزھا، ندارد، فقط کافيست تا سه دھه جنايت اين» ختم قرآن«ودرک می کنند واين نياز به 

چه می خواست انجام دھد وچه انجام " »بابای ملت«نيک می دانند که بلی اين  را به خاطره ھای خود بياورند و

بابای «تاريخ، بسيار به وجه احسن از  درکنار آن، مردم ما و! »عبدالمنان کريم«بلی، جای ھيچ نگرانی نيست آقای ."داد

در . شان، ھنوز مردم ما را در آتش فقر وجھالت می سوزانند» بابای ملت«) ؟(خود شناخت دارند وخدمات شايان» ملت

آسانی بر چشم مردم ما خاک  برايت توصيه می کنم که به اين دور ماندی،» بابای ملت« اين باره اگر خودت ازشناخت

خت  شناۀاز داير» بابای ملت«کن تا نگرانی ات به يقين تبديل شود که بلی، آن » تورق«يک کمی تاريخ را  پاش ون

را، فقط خود جناب عالی است که با تراوشات ذھنی خود، می خواھد سياه . مانده استمردم وخاطرات مرد ما، بيرون ن

  .سفيد جلوه دھد

  ..."را نياموخته بودند،» پادشاھی«ايشان در طفوليت ونوجوانی، شغل"

» پادشاھی«در طفوليت ونوجوانی، شغل"  که در صورتی» عبدالمنان کريم« آقای» بت«سؤال مطرح می شود که اين

  کی قدرت تکيه زند؟ ساله، تاج پادشاھی را برسرنھاده وبرچو١٩پس چه شد که نوجوان " را نياموخته بودند

  ؟»عبدالمنان کريم«چون پادشاھی حق خدائی وآسمانی آن خانواده بود، مگر نه آقای . جواب خيلی آسان است

زمانی که سرنوشت يک ملت برای کسی مھم نباشد، به آسانی می تواند اين سرنوشت را به بازی گرفته وقربانی ھوس 

 پادشاھی حق آسمانی کسی نباشد، برسرنوشت ملت احترام گذاشته شود وکه   خود کند وگرنه درصورتیۀھای شاھان

دارد که  آيا امکان -!!دنمی شومشمول انسان نبا سنجۀ سلطنت ه انسان ھای فقير ھرچند ک - ملت نيز در شمار انسان برود

   ساله زمام قدرت وسرنوشت ملت را به دست گيرد؟١٩ران ذگجوان خوش

  :اين موضوع را به خوبی حل می کند» ان کريمعبدالمن«اما گفته ھای آقای 

، در آغاز »اعليحضرت محمد نادر شاه«پدر،» شھادت«، بعد از »خانواده «ۀحوادث ناگھان وشرايط جامعه وفيصل"

  "}گرديد{، به اين مقام منسوب گرديدند»جوانی«

 ۀھم تنھا دوران روشن وصفحيک بار دموکراسی نسبی را برای افغان ھا، شاھد است که آن تاريخ معاصر کشور ما،

در اين دوران بود که ملت طعم آزادی . می باشد» امان هللا خان«زرين تاريخ ما، دوران شاه آزاده وغيور ملت ما، 

و زعيم ممکلت را، صرف به معنای » رعيت«مناسبت بين  ، چشيد و به صورت نسبیوبرابری وارزش ھای انسانی را

وتاپای جان به » برده داران«و» برده ھا«ر وباھم برادر، درک کردند  نه مناسبت بين مناسبت بين افغان ھای باھم براب

مشھور به » ظاھر شاه«با اين حال چشم پارگی به طاقت ده می خواھد تا کسی پيدا شده و دوران سياه. ارج نھادندآن 

» ظاھرکل« ترازو به نفع ۀھم پلگاھی  ، مقايسه کرده و»امان هللا خان«را با دوران شاه آزاده ومردمی» ظاھر کل«

  :سنگينی نمايد

اعالن وبه شکست مواجه شده بود، در وقت مساعد وبه » اعليحضرت امان هللا خان«نھضت زنان را که در وقت"

  ."ھوشياری خاص براه انداخت

  ردونــاه گــن تا مـان ماه مـمي

  تفاوت از زمين تا آسمان است
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اعالن وبه "» امان هللا خان« که در دوران "نھضت زنان" اً ات آيا واقع» ملتبابای «اين ! »عبدالمنان کريم«آقای 

 از پا ، از ھم پاشانيد وکامالً "خاص"حماقت يا با جھالت و" با ھوشياری خاص به راه انداخت"،"شکست مواجه شده بود

  در آورد؟

 که توسط "نھضت زنان"آن به فرض، ما سخن شما را گل گفته، قبول کرديم ولی سؤال اين جاست که پس کجاست 

خاطر جناب شان آزرده  که  یآيا می شود درصورت  به راه انداخته شده بود؟ و"با ھوشياری خاص"و» بابای ملت«

  را نام ببريد؟" نھضت"وشامل در آن " نھضت"گذشته از تشکيالت نھضت، فقط يک نفر تربيت شده در آن  شود،ن

 آبادی کشور، يک تصوير را از تالش ھای تحقيقاتی در کشور، }به{ عظيمنمونه عالوه از توجه} به عنوان{بعنوان" 

ديدار » آی خانم«از } باعالقه مندی خاص{ا از نظر می گذرانيم،که باعالقمندياص}اضافی{ار» ارکيالوژی«دربخش

  ."}نموده است{نموده اند

، نام "به آبادی کشور"را » ابای ملتب«" توجه" اگر راست می گوئی يک نشانی از،نه، به طور نمونه" به عالوه:"اول

توجه " ۀنمون »بابای ملت«چون مطمئن ھستيم که . باز خواھد ديدی ببر وآن وقت ما اگر گفتيم که چطور يا چه کار،

  .ساختن در ايتاليا» بولبرينگی«ھای » قصر« به جز خيانت وفروش کشور وبه جای آن شته ندا،"عظيم به آبادی کشور

حرف زده است،ما خواھش داريم که اگر امکان دارد يک بار به طور بسيار » ارکيالوژی«اين جا ازجناب شان در : دوم

، بيان دارد ودر ضمن، »آی خانم«از  ،»بابای ملت«را تعريف نموده وارتباط آن را با ديدار» ارکيالوژی«خالصه،

  .چه می دانست» ارکيالوژی«از» بابای ملت«بگويد که 

 حرف می زند که گويا با اين کار،» آی خانم«از» ظاھرشاه«چنان با افتخار از اين ديدار» ريمعبدالمنان ک«آقای: سوم

»  خداۀساي« بايد قدر اين منت گذاری را بدانند که قدم ھای ملکوتی» آی خانم«زمين به آسمان باال شده است ومردم ھای

 پاس نباشند، بايد به طور حتم خاک زير نادازه بيش از انمطمئن ھستم که اگر آن مردم .  شان گذاشته شده استۀبرمنطق

  .تنعم کرده باشند شان،» ۀپياو«و» جو« چشمان خود ساخته وباقی مانده را بانان ۀرا سرم» بابای ملت«قدم ھای 

 می اً چه بوده است، اين را حتم» آی خانم«از ديدار از» بابای ملت«می گويد که منظورن» عبدالمنان کريم«آقای: چھارم

 قيمتی می باشد که درساخت ۀ سياحتی ودر ضمن ومھم تر از آن، دارای منبع عمدۀيک ساح» آی خانم«د که داني

که کرد وھدف ديدار نيز ھمين بود وگرنه پشکی  - شاه، در ايتاليا، کمکی زيادی کرده می توانست» بولبرينگی«قصر

  -می گرفت رضای خدا، موش نجھتخاص  ، که کوچکترين ھدف خدمت به مردم را نداشت،»ظاھر شاه«مثل 

جناب ) ؟( پرمحتوایۀخود را بشناسد، خوب است که يک بار مقال» بابای ملت«که خواننده بھتر بتواند جھت اين

 ۀبخواند ومن در اين جا خواستم تايک معرفی خالصه، از مقال" افغان جرمن آنالين"را در سايت » عبدالمنان کريم«

يا »  خداۀساي«من کور، که اگر خواسته باشم صد خدای ناخواسته، به ساحت مقدسمذکور، به عمل آورده باشم وچشم 

، »کتاب مقدس«را، که ھمچون» عبدالمنان کريم« جنابۀ گران وروشن فکرانۀاھانت کرده باشم يا نوشت» بابای ملت«

  !توبه نعوذباهللا .م است، به نقد بکشدر دلم شيرين شده

 

 


