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 زیر و رو کردن داستان های کهنه
 بی فایده برای روشن شدن حقایق

 

رحمت حق پیوسته اند معطوف ه که ب یدانم چرا عامی و دانای ما تا هنوز همه توجه خود را به اشخاص نمی
 دارد.نحوی ارتباط به این رفتگان ه کشانیدن موضوعاتی اند که ب ثو پیوسته در صدد به بح گردانیده

ی گرچه کارنامه ها .دیگران در فن قهرمان سازی سبقت جسته خود ساخته های خویش را بر مردم تحمیل می نمایند
گذشته  وقایعدر تذکار بعضی ولی نقش مستقیم داشته  هم پاشیدگی وحدت ملیبعضی در بدبختی های کنونی و از

نه ذکر  توانیم و نه اشتباهات شان را ترمیم می ، زیرامتصور نیست کشورکدام خیر و عافیتی در روزگار فعلی 
 . اثری دارددر گوش های ناشنو شان نیکویی ها و خوبی های 

لحاف  آگاهانه و یا نا آگاهانه درین را تقبیح می نمایند ولی خودآن پسندیده همه ن را  گرچه کیش شخصیت پرستی
های شرائط و  در تحلیل اصلیلت اایشان را از رس ه کنان در وصف دلبران می سرایند کهدچنان مستانه عرب پیچیده

گاهی هم اصل فراموش گردیده به  بدور می سازد.که اهمیت بسزا دارد  و پیدا کردن راه بیرون رفت احوال کنونی
 گردیم. مشغول می یاتعوفر
 

مخصوصا  در  یک فرد های برازندگی ها و شایستگی احساسات شریفانه، ،پسندیده ، خصائلنیک شخصیت یقینا  
و بررسی احوال  است ولی در کل منظر اجتماع و ستایش دانیقدر  ،موقف زمامداری و رهبری قابل توصیف

پیامد های دورۀ کاری و تأثیرات و  ،هت قضیه پنداشته شدهجباید بحیث یک الحظات ماین  یمربوط کارنامه ها
 در نظر گرفته شود. بحثپهلوی حیث مهمترین ه ب ارمغان آن برای مردم 

 

غیر از عیال خود نخوابیده از ه ب اروپاییاگر شخصی پنج وقت نماز ادا کرده، شراب ننوشیده و با کدام دختر زیبای 
زمامدار  حیثه ، ولی توجه اصلی در آنست که بپنداشته می شودکامال  مسألۀ شخصی  کهاست  اوجملۀ محاسن 

در دامان خود پرورده که با عالمی  را کار تاسرمردان بزرگ همت، متقی و بسی جامعه . برای افغانستان چه کرده
شناسایی  مقام رسمی و یا قرار نداشتن در مقام زعامتبر پایان بودن  بنا محدودیت ها از راه اصلی عدول نکرده و

را نوکر افغانستان پنداشته  خود ذواتی در خدمت این وطن بودند کهو از ایشان کمتر ذکر خیر صورت گرفته نشده 
، اکثریت از طبقات نادار کشور بوده هر یک با لیاقت، درایت، فهم و دانش مسلکی و آوردن بهترین اربابنه چاکر 

بدون  شهادتنامه ها از مؤسسات شناخته شدۀ خارجی، بدون هیچگونه پیوند خانوادگی با طبقات ممتاز جامعه و
وزیر، والی، معین  صدراعظم، ثحیه تملق و بوت پاکی هریک در مواقف خود ب خبر چینی، پیروی از رسم ملعون

بدبختانه با تغییر  . و رئیس برابر به صالحیت و امکانات مالی کشور مصدر خدمات بس بزرگ و ماندگار شده اند
، ، کنار برده شدهمغضوب قرار گرفته قبلیم بنام وابسته بودن به نظا اشخاص چنیننظام این ارزش ها مد نظر نبوده 

  آرمان خدمت به وطن را با خود زیر خاک برده اند. اند و هبه نیست شد محبوس و یا سربه اتهامات دروغین یا 
 .هو یا رشوه نستاند زیسته ولی مال بیت المال ندزدیده آفرین به فردی که در فقر و تنگدستی

  

 کارنامه هایش چگونگی دور زمامداری و وو رهبر  مامدارز موقفدر  راص اشخا که نیت برآن رفته باشد اگر
 منزه از تأثیراتعالمانه باشد که  و ، همه جانبهفاضالنه، مسؤوالنهقرار دهیم قضاوت ها باید عمیقا   همطالعمورد 

ایدیولوژیکی و عقده های  های و خصومت ها بدبینی یا ، عواطف وشخصی یا خانوادگیوابستگی ها و امتیازات 
مورد بر تأثیرات آن در جامعه  و بایستی به ارتباط خیر و شر افغانستان مربوط  موضوعات کلیه و باشدشخصی 

 رسی قرار گیرد. 
 

گویم که برای من وکالت خود با کمال صداقت می ه من ب ؟چه باید باشدکنونی شرائط  انگیزۀ نوشتن و ابراز نظر در
 بذل و طمع قدرت دارم و نه تمناینه  .وجود نداردحال دگرگون وطنم با تمام غصه ها و آالمش  زانگیزۀ دیگری ج  

در قلمرو بی درد سر قناعت راه خود پیدا نموده هر نوع وابستگی که اصل رسالت بلند کردن ندای حق را  .خلعت
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. من برای در بیان واقعیت نه محافظه کارم و نه ترسو  .مدان بلکه حرام و گناه بزرگ می ،غش بسازد مکروه نه
 ،این وطن گذشته های دور طول تأریخ و دیروز و نه چهل سال پیش بلکه درملتی می نویسم که نه امروز نه 

به فداکاری و  ،به غیرت شان ،و زعما قرار گرفته به شهامت شان  ممورد بهره برداری حکا ،هرنامی که داشته
ی حفظ در برابر وطن خود براشرافتمندانه و صادقانه را  ین خود. ملتی که بکرات و مرات د  ایثار شان بازی شده

در ستم  ه واستقاللش، عزت و آبرو و ناموسش ادا نموده ولی در ختم کار کنار رانده شده و صدایش خفه گردید
یا سازمان های حزبی و یا قوماندان های تنظیمی با عزت، کرامت  و ،ها اسیر گردانیده شده انددربار یحلقات پیوند

با نهایت خوشدلی و خوش باوری ناجی خود  را گروه. ملتی که یک فرد و یا یک و سرنوشت شان بازی نموده
شناخت واقعی شرائط زحمت  اصال   یا آن گروه به اعتمادش خیانت نموده عقبش ایستاده آن شخص وو در پنداشته 

  و ، جهالت زادۀ بیسوادی، فقر علم و دانشکمبود ها ،نا رسایی ها ،خصوصیات، معرفت با مردم و عینی کشور
ۀ هوس های بیجا  و چبازیبخود نداده و مردم را دینی را در زندگی شان  حلقات و عنعنوی نفوذ عمیق مؤسسات

 یا و قرار داده یا گروه خود خود ندآرزوی دیرین بقدرت رسی ای و نا عاقبت اندیشانه و غیر واقعی پردازی ها خیال
 ،سیاه روزی زج  برای مردم ارمغانی  که در نهایت امر هنسخه های توریدی را برای عالج درد هایش تطبیق نمود

در قهقرای بحران و نابودی مردم را تنها و بی سرپرست مانده و  چیزی نداشته وریختن خون  و بدبختی و ویرانی
 آدم کشی ها و ویرانی ها بدون پرسان و جویان ،ها ییناروا ،و یا در برابر همه نابکاری ها راه خود گرفته و رفته.

ونیت راهی دیار اغیار شده کنار با کمال مصزمان  ابر قدرت برندۀبادار شان با  و سازش فقدر اثر توا و مؤاخذه
 شده بودند. تارک میهن قبال   شان و استبداد که از ظلم اقامت گزیدندکسانی 

 

نظر  و مخصوصا  در افغانستان ودهب عهده داررا  یک مملکتیک دور تأریخی گی گردانندمسؤولیت هر زمامداری 
 البته  شخصی بوده است، نتصامیم زادۀ تفکرات، احساسات و اندیشه های چنی بیشترحاکم های به خصوصیات نظام 

آنقدر نقش متبارز نداشته و راستگویان و صداقتمندان توسط متملقین و جاه طلبان  داشته اند که در کنار مشاورینی
پله بین بوده  . متباقی بیشتر گروهشده کنار برده شدندشک و تردید زمامدار علیه شان بر انگیخته  وتخریب گردیده 

، یا ر شاه و یا رهبر کسالت مزاج داشتند. اگددا یا مشورت می مطابق مزاج رهبر و یا پادشاه سخن میراندند و
اد که امروز شاه، سردار و یا رهبر سر د و یا بد خو بود ناظر قریب بدیگران هوشدار میا  خشن و بد سلوک تعیطب

و  عنانی بوده که هر کس باید کمال احتیاط را بخرچ داده در سخنحال نیستند و این خصوصیات دربار های مطلق ال
 د.مشوره طبع سلطان را مکدر نساز

  

دند و با نفوذ در دربار ها بعضا  گماشتگان اجنبی زیر نقاب روشنفکر و ترقیخواه و عیاران صادق جا گرفته بو
 روانی که باالی زمامدار پیدا کرده بودند در عقب پرده طرح های استخدام کنندگان را به مرثۀ اجرا می گذاشتند.

 سازمان اتخاذ میگردید،از مقام رهبری عالی تر  مهم تصامیمو فلسفه های جمعی ی نظامی در رژیم مولود کودتا
ای دیگری تعیین گردیده و امور جهای داخلی دلقکان و گوتک های شطرنجی بیش نبودند، سرنوشت مملکت 

 ی مشاورین مملکت محور صورت می گرفت.اعقاب نممربوطه زیر دیدگان 
 

محمد  شهید با ذکر این مطالب در چند روز گذشته من مقاالت متعدد را از جمعی دوستان در مورد آخرین مالقات
هیأت رهبری شوروی در صدر هیأت رئیسۀ  و اعضای  برژنف  دیونیل باود رئیس جمهور وقت افغانستان ؤدا

درین مورد رد تند و بعضی افواهات شایع شده را متشنج را به تحلیل گرفکرملن خواندم که گزارش این مالقات 
نهایت  برایم و تحلیل اوضاع  ارائه شده روایتز دو سید عبدهللا کاظم ا حلیل مقایسوی عالمانۀ داکترنمودند. البته ت
 به آن مؤافقم. که ی ام قرار گرفتدلچسپمورد  آموزنده بوده و

  

 گرانی باورم بسوی روایات داکتر ،عبدالجلیل جمیلیصمد غوث و محترم  محترمدو شخصیت،  هربه با حفظ احترام 
توجه به پلوماتیک بوده کمتر در گفتار اغراق نموده یآشنای رموز د ،صمد غوث بود که دپلومات مجرب و کاردان

  مطلب دارند تا به مطرح ساختن خویش.
 دانستم. عاری از فایده و مالحظات و پرسش هایی داشتم که روی کاغذ آوردن آنرا ضیاع وقت

کدام گره کشای مشکلی نبوده  ونیست برای من حائز اهمیت خاص ضیح یک واقعۀ گذشته که قبال  اتفاق افتاده تو
 شد. ،و آنچه نباید می شد نه به حال و نه به آیندۀ افغانستان سودی می بخشد آن یاد آوری از کند، میدردی را دوا ن
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با تمام جوانب آن یک بحث تحقیقی و تحلیلی را ایجاب هجری شمسی  ۴۲۳۳سرطان سال  ۳۲اما در کل کودتای 
 قرار دادن منافع افغانستان توسط خوبی ها و شایستگی های رهبر کودتا باشد.می نماید که فارغ از تحت الشعاع 

 

در پورتال پیرامون این موضوع هاشمیان  هللا داکتر سید خلیل محترمخوش بختانه که نوشتۀ بیحد تحقیقی و تحلیلی 
این مقاله  که قبال  در مجلۀ آئینۀ افغانستان طی چندین شماره به نشر رسیده بود. معزز افغان جرمن آنالین نشر شد.

و در آن  بودهست که کار مؤسسات عالی تعلیمی نزد من به سویۀ کاغذ های اکادمیک یک ریسرچ یا تحقیق علمی ا
مالحظات  باشد. می و مخالفت با دیگری یکی از کمال دقت بکار رفته که منزه از موقف گیری و طرفداری

، مستدل و مقنع سؤواالت بسیار منطقی مانت داری تقدیم خواننده گردیده. آوری و با نهایت ا بصورت مستند جمع
. این پسندیده ترین شیوۀ بیان واقعیت و روشن ساختن یک حادثه است. انصافا  داکتر هاشمیان در تهیۀ شده مطرح

ن سخت باورمند به همچو تحقیقات در مسائل سیاسی، اجتماعی و این کاغذ تحقیقی زحمت زیاد را متقبل شده اند. م
که اتکا مطلقا  به نظر شخصی نبوده بلکه برای روشن ساختن موضوع اسناد، ارقام و نظریات  اقتصادی استم

 .حظاتم را درین مضمون یافتمو مال من جواب بسی سؤواالت گردد. متفاوت جمع آوری می
 

 پایان
 
 
 


