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 13/80/4814                                               مایار                                           احسان هللا 
 

 دگرگونی در چرخ زندگی اجتماع افغانی 
 و ابتالء با مصیبت ها

 

ه از خواب بیدار شدم و بدر شمال ایتالیا  ای کنار دریاچهدرهوتل مجلل  م1790از روزهای بهار سال  در یکی
سرحدی در وجودم احساس خوشنودی می نمودم که گوئی جهان را با همه زیبائی هایش تنگ در آغوش دارم و 

ک مرد جوان و لذت در برندۀ با وجود وِزش نسیم صبح بهاری لیک گوارا ناشتایم را با اشتهای ی. کنم کیف می
و پروگرام کارم  اطاقم که پیشخدمت هوتل روی میز با ضمیمۀ یک شاخۀ گل تازه تهیه کرده بود، صرف کردم

خاصم نوشتم و در صدر یادداشتم ریزرف کردن سیت درطیاره االیتالیا که یک هفته بعد به  را روی روزنامچۀ
 . طیارۀ آریانا، گنجانیده شده بود فرانکفورت پرواز داشت و ازآنجا به کابل با

دانستم که  ، نمی"خندد  سنجد و خدا می انسان با فکر می" فحوی ضرب المثل آلمانیه اینکه ب از بی خبر
دیروز سرنوشت در زندگیم دگرگونه رقم زده شده بود، خوش و خوشحال به دفتر توریستی پهلوی هوتل سرزدم 

در آن زمان . تالوی گذاشتم تا برایم به روز موعود سیت ریزرف کندو تکت خودرا روی میز دخترک زیبای ای
کمپیوتر آنقدر مارکیت جهان را تسخیر نکرده بود بلکه از کتابهای قطور چندصد صفحه ای روی میز برای 

با دیدن . خواهد پاسپورتم را ببیند دخترک ضمن پالیدن در کتاب به من گفت می. ریزرف کردن استفاده می شد
چی جواب دادم لیک  تان کودتا شده است؟ بیاد ندارم کهرتم و نام افغانستان گفت خبر دارین که در وطن پاسپو

میدانم که به یکبارگی تاریکی عبوس جای تأللؤی روشنی را گرفت و جهان آنهمه زیبائی را که حاکم در ذهنم 
 .بود از دست داد

 . همه را فسخ کردم و به فرانکفورت برگشتم که با مؤسسات ایتالوی داشتم هائی مختصر کالم مالقات
کابل از َسرگرفت و ما مسافرین به  را از کابل به فرانکفورت و چند روز بعد طیارۀ آریانا اولین پرواز خود

 .وطن برگشتیم
های  در ترمینل میدان هوائی مردها با بروت. دراین مدت مختصرغیابم چهرۀ کابل عبوس و مسخ شده بود

خشن با نفرت با من پیشآمد نموده و مانند اینکه ازاین خاک نباشم پاسپورت مرا ورق زده و ضخیم و صحبت 
 .بکسهای مرا زیر رو کرده مرخصم نمود

گذشتم و با عبور از جاده ها  الشهای سوختۀ تانکها روی سرک می رفتم از برابر منزل میه با تکسی که ب
دانستم که با کی و در کجا مربوطم، لیک بدون تأمل  نمیگرفت و  لحظه به لحظه بیگانگی در وجودم جای می

 کوچک و نم و بایست ازاین لجنزار خانوادۀدانستم که من در این محیط مختنق زندگی کرده نمی توا می بیشتر
یک روزی که بی نهایت زیبای خزان بود خانوده  1790سپتامبر44به روز مختصر کالم . خودم را نجات بدهم

پسر و یک دختر به یک نفر معتمد که با پول گزاف ابتیاع گردیده بود و نصف  بر همسرم و دوام را که مشتمل 
بود، سپردم و خودم به تنهائی وطن شده گذاشته  پول را به دست داشته و متباقی پرداخت آن در پشاور قرار

 .عزیزتر از جانم را ترک کردم و تا امروز از نبود آن خاک ناراحتم
از وطن و دوستان طوالنی است و آنرا به گفتۀ معیری به رشتۀ جوانی خریده ام که امروز آن  افسانۀ بعد فرار

 .ندارند رفته ها دیگر وجود
خواستم هر آن َشی در ماحول زندگی ام قرار دارد و زندگی  در زندگی از طفلی یک انسان کنجکاو بودم و می

 .ام را احتواء نموده چرای آنرا بدانم
داشنی و خجسته ام،  ها ایکه از خود میکردم یکی آنهم همان بود چرا در افغانستان نظام دوست الؤس از جملۀ

 نظام شاهی بهم خورد؟
کنند مطابق به وضع  هائیکه درآن محیط زندگی می من معتقد بودم و استم که هر خطۀ از خاک جهان و انسان

شود تا مردم در آن جامه  امش لباسی قیچی میآن جامعه و رفاه مردم آن نظامی به حساب عامیانه نظر به اند
در میهن ما رایج بود باید تغییرکند  1949که ازسال  یدر صلح وصفا و آرامی زندگی کنند، پس چرا یک نظام

 .که مایحصل آنرا امروز به چشم سر می بینیم
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چون بیم . جوابی شنیده ام من این سوال را در طول زمان حین باریابی از پادشاه محبوبم در تبعید پرسیده ام وهم
از خودنمائی داشتم و دارم که بدون سند مؤکد از صحبتهای خود در این رابطه یادی کنم لذا چیزی درباره 

 . ننوشته ام
های تأریخی روزی روی میدان می برآید، لذا بدون کوچکترین تصرف یکی از مهمترین گفتگو  چون گزارش

گزرانم تا خود ازآن خواسته  ی انگلستان از نظر خوانندگان گرامی میهای اعلیحضرت را با خبرنگار بی بی س
 .را استنتاج کرده بتوانند های خود

 
 :اینک شما و گفتگوی اعلیحضرت با خانم مینه بکتاش

خانم مینه بکتاش از بی بی سی با  1304مطابق به یازدهم سنبله  4882به روز جمعه  دوهم سپتامبر 
 :کر استذصی داشته که در بخش چهارم آن سوال و جواب ذیل صافتگوی اختاعلیحضرت محمد ظاهرشاه گ

 شما بعد از کودتا با داوودخان تلفنی صحبت کردید؟: مینه بکتاش" 
بسیار . ول نکردمبهر پیشنهادی که کرد که یک نزدیکی واقع شود، ق. بلی، چندبار: اعلیحضرت محمدظاهرشاه

شاید اوهم . به هر صورت خدا بیامرزش، پسرکاکایم بود. می پیچیدمودرا در لحاف بیمار خغلط هم بود چرا 
داوودخان مرد خودخواه بود اما هیچ وقت فکر . د بگویم که داوودخان خائن نبودایاین را ب. عشق به وطن داشت

من همیشه احترامش را دارم و به حیث صداراعظمی که چندوقت . دمی نبودآخیانت باوطن را نداشت، چنین 
من چندین بار . وب کارکرد، اما هیچ وقت عفو نمی کنم اش به خاطر کودتائی که به همین شکل کردبود خ

البته از  من. اما بهر صورت خدا ببخشیش. یدبرایش پیشنهاد کردم که دیگر خسته شده ام، شما جوانان پیش شو
 ."خوب هم دارم تداوودخان بعضی خاطرا

دید و تفکر ما اوضاع  تأریخ میهن ما بدون حاکمیت از احساسات دراین سطور مؤثق از  مرور از مطالعۀ بعد
 . چند دهۀ اخیر را از نظر تان بگزرانید

توانند گواهی دهند که بعد از راهیابی نظام جمهوری و دسترسی  تعداد بیشماری از زنده ها شاهد هستند و می
ای زادۀ آن کشور و هموطنان ما سر به ه انسان هزار باند سخیف خلق و پرچم در کشور تا امروز هزاران در

 .را کشتند ها بنام کفار هموطنان خود را بنام مسلمان کشتند و مسلمان بیخدایان همسایه های خود. نیست شده اند
چند نفر در بیرون سرحدات افغانستان چی در ایران و یا پاکستان منحیث رهبران جهادی استخدام گردیدند و 

. ها را به دست شان سپردند تا ازآنها کار گرفته و خود در معیشت و ارفاه زندگی کنند یک تعداد بیشمار افغان
 جنگیدند و در میدان مردم اصیل و آزادیخواه افغان علیۀ دولت دست نشانده و استیالگر اتحادشوروی مردانه وار

ن مدت خون نشد و طفل رهبران بنام جهادی درای لیک بینی. و گمنام از جهان رفتندهای رزم کشته شدند 
ها مبدل گردانیدند و خود  زمانیکه افغانستان آزاد شد، رهبران بین خود افتادند و افغانستان را کشتارگاه انسان

 .بحساب عامیانه در تپۀ خیر نشستند و در صدر کشور جای گرفتند
انسان نیست و  هزارصدها  یرفتن زحمات از جملۀدوست عزیز و دانشمندم آقای رحمت هللا آریا با قبول و پذ

کشته شده اند، لیستی ترتیب داد ... نابود شده، مخلوق خداوند، صرف پنج هزار نفرشان را که زیر نام اشرار و
 . تا شاید انسانی در ادارۀ کنونی افغانستان پیدا شود و بگوید چرا؟ و کی کرد؟ اما صدائی تا امروز باال نشد

م که با در نظرداشت کمی تأنق اظهار نمایم که ما هیچ گونه حق نداریم این بندۀ خدا معتقد! خوانندگان گرامی 
زندگی یک انسان که خداوند وی را در جهان خلق نموده سقط کنیم و این عمل خودرا در لفافه های سیاسی پیچ 

 . دهیم و ادعا نمائیم که ما به حق این عمل مشمئز کننده را به جا آورده ایم
رابر این ادعاهایم بد و رد گفته و به عنوان همان اشخاص تنگ نظر و کوته اندیش  مطمئنم که بعضی ها در ب

پیش از پیش میگویم که گفته های شان نزد من ماهیت آب شاور حین غسل کردن را دارد که از فرق َسرم 
 .میریزد و به نوک پنجۀ پایم اختتام می یابد

انگلستان، ممالک اسکندیناویائی، هالند، کمبودیا، برونی، حتی  شاهی در ظام خجستۀمن ایمان دارم زمانیکه ن
رگ، لیشتن شتاین، موناکو و غیره اعتباردارند چرا در افغانستان قدر و منزلت نداشته وکسمبوشهزاده نشینان ل

از روزیکه آن نظام شاهی از بین رفت باستثنای چند روزکی و آنهم محدود در جمهوریت اول، روز . باشد
را قربان کردند امروز رول دائی ای  آن کشوریکه نیاکان ما در قلع آنها زندگی خود ا ندیدیم و هرخوشی ر

صفا را تأمین گردیده و  ها صلح و مهربانتر از مادر را بعهده گرفته و ما بازهم افتخار میکنیم که بین افغان
 .دهل شادی را به گردن انداخته ساز شادیانه می نوازیم
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 .م به توضیح عنوانیکه در باال تعیین نموده اممراجعه می نمای
آهنین افغان امیر عبدالرحمن خان و فرزندش امیرحبیب هللا خان چندنفر  گرچه در دوران پادشاهی رادمرد

ها در خارج از کشور با دستآوردهای مودرن زمان تربیه شدند، اما در زمان پادشاهی امیرامان  محدود از افغان
شمشیر ترجیح داده شد، لیک نسبت به عدم توازن بین هردو به نفعش تمام نشد، یک تعداد از  هللا خان قلم باالی

فارغ التحصیالن مکاتب افغانی را به اروپا و همچنان یک تعداد از اناث افغان را به ترکیه جهت فراگرفتن 
 . علوم مدرن فرستاده شد

زمان پادشاهی  پاشید و رکودی در میان آمد، لیک دراین پروسه درطول نه ماه پادشاهی حبیب هللا کلکانی ازهم 
نادرشاه، با مراعات از وضع حاکم در کشور و بازگشت خانم ها از ترکیه، دوباره آغاز  اعلیحضرت محمد

در زمان پادشاهی اعلیحضرت محمدظاهرشاه طور گسترده گسیل محصلین افغانی به اروپا و امریکا . گردید
 .بودشکل عادی را به خود گرفته 

در داخل کشور پوهنتون کابل که زادۀ تفکر و دوراندیشی اعلیحضرت محمدنادرشاه شهید بود در طول پادشاهی 
ها به جامعه  وجه احسن انکشاف نموده و هزاران فرزند افغان در مرور ساله اعلیحضرت محمدظاهرشاه ب

 .را اخذ نمودند و مقام خود هعرضه گردیده و در ادارات دولت جا
ها  شد و افغان شکلی تکوین نمود که به وجود متخصصین خارجی کمتر ضرورت احساس میه ب سالتراین 

 . توانستند حوی خودکفاء در امور پیشبرد کار شمرده شده میه نچی تعلیم یافته های خارج ویا داخل ازکشور ب
در یک چوکات مقید و در پهلوی تربیۀ قوای بشری در ادارات تا سقوط نظام شاهی رتب اردوی افغانستان 

منصبان اردو در روزهای جشن استقالل از طریق رادیو  ترفیع و تقاعد صاحب. سختگیر مراعات می گردید
منصب اردوی شاهی افغانستان دقیقاً عدالت در ترفیع مراعات  یک صاحبگردید و در مورد هر  اعالن می

رشال، به مرحوم سردار شاه ولی خان، فاتح کابل و تا جائیکه به خاطر دارم بلندترین رتبۀ نظامی، ما. میگردید
احراز رتب بلند عسکری . سترجنرالی به خان محمدخان، وزیردفاع افغانستان تفویض گردیده بود و بس

 .منصب را در جامعه تثبیت کرده مورد احترام بود شخصیت صاحب
قبل ( ورق ترخیص دیده شود) شمسی 1342دارم که بعد از ختم دورۀ خدمت مقدس عسکری در سال  به خاطر

ک تعداد دیگر از باالحصار کابل با حضورداشت لوی درستیز اردوی شاهی افغانستان و ی از جشن استقالل در
را باالی کتاب آسمانی مسلمانان، قران  اردو هر یک از ضابطان احتیاط دست راست خود افسران عالی رتبۀ

مبارک، َعلَم " های  پاک گذاشته و زیر سایۀ بیرق
بنام خداوند سوگند " سبز سرخ شاهی و سیاه سرخ و

کردند از وطن و تمامیت آن و پادشاه افغانستان  یاد می
 .کنند با قربانی جان خود دفاع می

 طول تأریخ افغانستان باراول عدۀ اما به یک بارگی در
قلیلی از افسران همان اردو که در مراسم تحلیف مانند 

اک گذاشته بودند در برابر بنده دست باالی قران پ
همان پادشاه و آنهم در غیابش که بایست بیشتر از وی 

کردند، بغاوت کردند و دروازۀ راه بدبختی  دفاع می
هارا در میهن و ملت معصوم بسرحدی کشودند که تا 

آن خاک و مردم رخت بسته  آرامی از امروز صلح و
ر دیگ خورد که باره نظر نمی کمترین روزنۀ امید ب و

 .در آن خاک پاک راحت و آرامی به وجود آید
ترفیع و تقاعد در کشور چنان بهم خورد که یکی و یک بار افسر جفاپیشه و نه صادق به  بهر صورت آن سلسلۀ

سوگند از مقام مأدونی به آمریت ترفیع نموده و به گونۀ نسبت به عدم صداقتش حائز تقدیر و مکافات گردید و 
 . نش و وفادار به میهن و شاه بایست مطیع و فرمان بردارش گرددمنصب آمر مسلما صاحب

برهم خوردن سلسلۀ مراتب اصول اردو به جائی رسید که امروز ما در افغانستان شاهد بدترین ساختمان و 
 .بینیم تشکیل اردوی زمان شاهی افغانستان را به چشم سر می
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ک تعداد محدود افسران نت به نظام و خاک توسط یخوانندگان گرامی متوجه شده باشند که غدۀ سرطانی خیا
که کسی به  را خلق نمودهمغز شوئی شده در اردو ریشه دوانده و یک نوع سردرگمی و سوء اداره  پائین رتبۀ

 .  تواند اردو اعتماد کرده نمی
هور، زندگی در قاغوش عسکری نگذشتانده به امر سرقوماندان اردو، بنام رئیس جم کسیکه یک روز را در

 د که با این نحوءآن سوء استفاده میکند و فکر میکنبلندترین رتب نظامی را تصاحب میکند و از ارزشهای 
 .ندساختمان از افغانستان دفاع می ک

 .گردیم به تشکل و سیستم عنعنوی اداره درافغانستان بعد مرور مختصر در رابطه به اردوی افغانستان بر می
قریه و قریه دار آغاز و مروج بوده که درعین توسط َملِک  نات میهن ادارۀ کشورمطابق به عنع داخل کشور در

 . کردند زمان منحیث ممد و همکار روابط مردم را بین عالقه دار و ولسوال تا باال تأمین می
طوریکه درباال در ساختمان اردو طور اختصار دیدیم در نظام اداری نیز مانند اردو هستۀ ساختمان از ادارۀ 

علیۀ ملک قریه که بهترین وجه از ساختمان نظام . دهکده و قریه تا باال در شهر ها نیز بهم خورده است
کرد، جوان بی کس و کوی که در جنگ تربیه شده  دیموکراسی و عنعنوی سالم در کشور قبیلوی نمایندگی می

 .ه جانشینی وی می شماردبود با قوت الظهر تفنگ قدعلم می کند به ریش ملک می خندد و خودرا مستحق ب
دست به امروز که وطن ما با بزرگترین چلنج زندگی و مرگ  .کند این مثال در رده های باال نیز صدق می

توانند خودرا شریک در ادارۀ کشور  یخن است گروهی که در واقعیت دکانداران بازار جهاد شمرده شده می
به زعم خود چرخانده و ادعای را مانند یک طفل در دنیای سیاست  تراش نموده و حامیان ساده لوح خود

 . اشتراک در قدرت را باالیشان می فروشد
جهان نظامی وجود ندارد که والی یک منطقه به حمایت کاندید نامؤفق خود علناً یک کودتای نظامی را  در

ارد و دوست بیگانه را برای اعالم کند، مرکز قدرت و چند والیت کشور را مربوط به خود و گروهش بشم
 .عالج موضوع دعوت نماید

کند و کاندید  عطانور خودمختار بلخ کودتا اعالن می. متأسفانه این مثال زنده در افغانستان ما قابل تطبیق است
ریاست جمهوری با یخن باز و موهای ژولیده مانند یک دیوانه در یک شعبۀ از ادارات دولت با چند نفر از 

این . کنند ود درآمده عکس رئیس جمهور برحال را پائین می آورد و دوستانش زیر لگد پاره میهمکیشان خ
 .کند شود و در وطن ما آب از جایش حرکت نمی عمل شنیع دو بار تکرار می

با این شکل سازماندهی در اداره به غیر از یک تعداد خیلی محدود که در مسند اصلی خود قرار دارند، متباقی 
مور کشور زیر فشار قدرت به کسانی سپرده شده که اصال مردم و خاک نزد شان کوچکترین اهمیت ادارۀ ا

نداشته بلکه منافع شخص و قبیله و قوم نزد شان مقام ارجح داشته و در حراست آن در برابر هر نوع مخالفت با 
 .نندک یقدرت تفنگ و پول قدعلم می نمایند و شخص و یا اشخاص مخالف را نیست و نابود م

در اخیر به عنوان آقای اشرف غنی احمدزی اکیداً توصیه میکنم که نامۀ سرگشادۀ آقای اسمعیل یون را که 
د و اگر راه دیگری وجود نداشته باشد و قدرت بلند نشر شده مطالعه کنامروز در پورتال افغان جرمن آنالین 

یش از یک تعلیم یافتۀ افغان به پیشگاه بث د، منحیهای داخلی و خارجی را نداشته باشکردن و تحمل فشار 
 که برداشته نمی د و سنگیمردانه وار مراجعه و عرض حال کنچهارملیون رأی دهندگان و اعتماد کنندگان 

را منحیث یک وطنپرست تعلیم یافتۀ افغان در تأریخ افغانستان مردخیز  د و نام خودتواند بوسیده به جایش بگزار
 پایان.  ثبت کنید

   
     
  

 


