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 9/11/4112                                                                                  احسان هللا مایار          
 

 حق را نمیتوان برای همیشه مکتوم کرد
 

افغان ما در مورد نامگذاریها و اعطای القاب بلند باال، نوشته  آگاه و دانایدوستان گرامی، اهل این اواخر در 
بوده که میتوان در  ده اند که هرکدام آن به نحو خود قابل قدر و اهمیتتدوین نمو ،های به جا و با حق ثابت

 . دگیری نسلهای آیندۀ افغان ثبت گردتأریخ معاصر کشور جهت انتباه 
 زمان طالب العلمی مدر ذهناگهان نآن با خود می اندیشیدم که چنین شد در اطراف این موضوع خاص و چرای 

 .خطور کردتب عالی نجات و مک
هفت امان هللا خان، پادشاه علم پرور و مترقی افغان تهداب مکتب امانی را گذاشت و در بازگشت از سفرامیر

 .معلمین ورزیدۀ آلمان اداره و تدریس مضامین مدرن زمان را بعهده گرفتند ،ماهه خارج از کشور
امیر، شهزاده رزند ف. بازدید میکردازآن و بارها بدون احوال قبلی  تۀ خاص داشجوان به مکتب امانی عالقشاه 

در پهلوی فرزندان مردم عام خاص تشریفات  و بدون کدام بوده  ، دراین مکتب شاملولیعهد آینده ،حمت هللار
 .زیر نظر معلمین آلمانی و افغان تدریس می شد

نموده بودم که این زمان  داخل شدنم دراین مکتب، بنام تعدیل شدۀ نجات،در یکی از نوشته هایم اشارۀ به 
و شکست در جنگ آلمان نازی بوده که بعد ازآن ادارۀ مکتب و به اروپا مصادف به بازگشت معلمین آلمان 
 .تدریس مضامین به افغانها سپرده شد

شاگردان مکتب نجات بصورت نسبی خوشبخت بودند که عدۀ از محصلین افغان و تکمیل شقوق شان با کیفیت 
لی ع، داکترخان ان، مانند داکتر محمدیوسفافغ محترم هایشته بودند و این شخصیتگعالی از آلمان به وطن بر

، داکتر الف خان و غیره ، داکتر عبدهللا خانخان غالم فاروقداکتراستاد غبدالغفور برشنا، احمد خان پوپل، 
نمانده، برعالوۀ مأموریت شان در دولت تدریس شاگردان را طور افتخاری  محترمانیکه اسم شان در خاطرم 

 . رفع می نمودند آنرا  آلمانی خلق گردیده بود، تا اندازه ایبعهده داشتند و خالئیکه نسبت نبود استادان 
 (داکتر پوپل و استاد برشنا بعد از یکدیگر مدیریت مکتب را بعهده گرفتند) 

چون در سیاست حکومت وقت توجه خاص به مکاتب و مراکز درسی قرار داشت، لذا بعد از ختم جنگ جهانی 
دوم  وزارت معارف در صدد استخدام معلمین از اروپا شده که در این زمینه محترمان عبدالمجیدخان زابلی و 

 .الدین شنسب خدمات قابل قدری انجام داده انددپلوم انجنیر امیر
ناممکن بوده لذا آقایون زابلی و شنسب تصمیم گرفتند تا استخدام اتباع آلمانی نسبت وضع قیود فاتحین جنگ 

 .معلمین اطریشی را که لسان آلمانی در آن کشور رایج است استخدام کنند
هنکل، داکترکولر، داکترایلمر، داکتر زیملر، داکتر  استادان اطریشی که مشتمل بر پنج مرد، پروفیسورداکتر

فغان ما شاگردان را نسبت نارسائی به لسان و سویه درسی  که گیلی و یک نفر زن داکترس خانم کولدا، بودند
 .ندما به آسمانها کشانید

مان بمکتب می آمدیم و شبانه در منزل تا ز 53.1-43.1بار اول بود که ما باید بعد از ظهر نیز از ساعت 
زنده رسال ااستادان ما لجام را سست ننموده و مارا به هدفیکه میخواستند در ظرف چه. خواب کار میکردیم

 . ندرسانید
وی در هفت لسان زندۀ جهانی بشمول جاپانی و چینائی تسلط . پروفیسرهنکل ُمِسنتر ازهمه مرد عجیبی بود

 . کردمی و با کیفیت خاص مارا در ادبیات آلمان رهنمائی  داشت
در مورد یوهان ولفگنگ فون گویته، فریدریش فون شیللر، گریلپارسر، بین هم  شاگردان ما بعد از دوسال 

بار یکی از درامه ها را به لسان  هینریش هینی و دیگر بزرگان بدون کدام مشکل بحث میکردیم و سال یک
 .آلمانی در صحنه تیاتر مکتب استقالل به نمایش می گذاشتیم

وتهولد افراهیم ام نویسندۀ و شاعر بزرگ آلمان، گسال تدریسی صنف دواردهم، در بل از ختمقخاطر دارم که به 
درام چنان بین اراکین دولت این . را در صحنۀ مکتب عالی استقالل بنمایش گذاشتیم، بنام ایملیا گالوتی لیسینگ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_haq_ra_nametwan_baray_abad_maktoom_kard.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_haq_ra_nametwan_baray_abad_maktoom_kard.pdf
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و در مطبوعات وقت  چند بار آنرا به نمایش بگذاریم و مردم شهر مورد دلچسپی قرار گرفت که مجبور بودیم
 .تبلیغ گردیدای مثبت در مورد هتبصره 

انی بودند که بایست چندین اشعار شان را حفظ میکردیم و پروفیسر هنکل مارا با گویته و شیللر از جمله کس
 . شنا میکردآرهنمائی و مکتب سیاسی زمان با اشعار این بزرگان آلمانی 

تا اینجا گزارشات از حافظه است و در اینجا از مغز مولود بشر، کمپیوتر و انترنت استفاده کردم و دو عنوان 
 .است Sturm und Drangو دیگرش  Aufklaerungآلمانی، را برایش دادم که یکی آن در 

. که سرآمد جهان بوده و هنوز هم استته وشو درام های ندر این دو بحث خاص گویته اشعار زیبای سروده 
د زیر عناوین باال مطالعات بیشتر نمایند که تفصیل آن از حوصلۀ این مقال نکسانیکه عالقه داشته باشند می توان

 . خارج است
اینکه خوانندگان گرامی با من شریک در افکارم شده بتوانند اینک توضیحات هر دو مکتب باال را طور برای 

 .ود از محتوی آن مستقیماً مطلع گردندتلخیص از مغز کمپیوتر خدمت عرض مینمایم تا خ
 

بوده که این  مربوط به قرن هفدهمروشن فکری ترجمه کرد  پریود میتوان آنرا که  Aufklaerungمکتب 
 .نهضت توسط فیلسوفان ذیل در اروپا پهن گردیده است

Originating around the 11th century, it was mainly sparked by philosophers 
such as Francis Bacon (1554-1545), René Descartes(1595-1551), Baruch 
Spinoza (15.4–1511), John Locke (15.4–1112), Pierre Bayle (1521–
1115), Voltaire (1592–1111), Francis Hutcheson, (1592–1125), David 
Hume (1111–1115), Cesare Beccaria (11.1-1192), Immanuel Kant (1142-1112) 
and Isaac Newton(152.–1141).[.] Ruling princes often endorsed and fostered 
these figures and even attempted to apply their ideas of government in what 
was known as enlightened absolutism 

 :سطر اخیر ترجمه سه در نهایت این مکتب چنین نتیجه می گیرد که
حتی کوشش میکردند و این چهره هارا پرستاری نموده و  قرار گرفته  تأئیدمورد عموماً حاکمیت شهزاده ها " 

  (.بپذیرند) شهرت داشت، استعمال کنند  ،" حکومت مطلقۀ روشنفکرانه"حاکم شانرا که بنام م  که ساختمان نظا
طوریکه در باال  11قرن  شهزاده نشین های به عقیدۀ این بندۀ هیچمدان نظام شاهی افغانستان با ساختمان نظام 

در اثر درایت و کفایت خانوادۀ  و از طرف بزرگترین متفکرین زمان بنحوی پذیرفته شده بود، اشاره شد به آن 
هانه و یا غیراز آن، از طرف جامعۀ سنتی افغانستان، آگاپباده شده که و احفادشان یحضرت محمدنادرشاه علا

و انکشاف در امور زندگی قدمهای مهم خودرا گردیده که این دید منبعث به امن در جامعه  بودپذیرفته شده 
توافق شده  یک نوع همزیستیبین قوای حاکم و رعیت، بهتر بگویم مردم باالی میتوانیم که فته گ .گذاشته بود

 . بود
محکوم ننمایند، بل یک بار اوضاع  11قرن ا و نظام را ب وضع میهن نده را نسبت به مقایسۀاست که بامید 

بزرگ را از از شهر های و یا کمتر تری مکیلو 21-1.افغانستان، در دایرۀ و قصبات  ءزندگی مردم را درقرا
 مقایسه شده میتواند و یا خیر؟ 11و  11و ببینید که آیا امروز نیز وضع عام ملت با قرن  نظر بگذارید

در رابطه با " نشنل جیوگرافیک مگازین" مشهورجهان راجعه به کتابخانۀ کوچکم و کلکسیون مجالت مبا 
یکی آنرا بیرون کشیدم و تصادفاً  مرتبند، بدون کدام تمهید 1991الی اواخر سال -19.4که ازسال افغانستان، 

 . و ماه نومبر بود 1951مربوط به سال 
 :که از نظرخوانندگان گرامی گزارش می یابدس را انتخاب کردم آن دوعکازبین 

 
 
  
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Hutcheson_(philosopher)
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightened_absolutism
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 عکس اعلیحضرتراین د

 شاه را می بینیم کهمحمدظاهر 
 یکی از شهزادگان که احتماالً با 

 .پغمان گرفته شده استدر 
 عکس اعلیحضرت را به اگر 

بدون عکس شهزاده  ،تنهائی
لباس ملی، با رهبران با  ملبس

مقایسه بیستم  جهانی قرن
 ،ظاهر درنمائیم، متیقنم که 

 تفاوتیگونه هیچ، بدون ازکاله
اس پوشی و محیط بلطرزبین 

 .کرده نمی توانیمکشف  آن
 
 
 
 
 
 
 

در عین زمان این عکس اما 
مجله همان راپورتر توسط  نیز

افغانستان محالت در یکی از 
 .گرفته شده است

ع  بحث در باره چی نونمیدانم 
ادعا کرده میتوانم که اما  نمایم

هیچ گونه افغان  این خانوادۀ
با  بودن، از انسانغیر ،شباهتی

 خانواده های قرن بیست
و در طول  اروپائی نداشته

 .نخواهد داشتهم  بعدی نوقر
را ندارد  ادعایم معنی این اما

تنها در زندگی طرز  که این
استثنائی  افغانستان و حالت

 د، بلکه در ممالک قرار دار
و بعضی ممالک همجوار 

طرز تفاوتهای  پبشرفته این
همیشه زندگی وجود داشته و 

 .وجود خواهد داشت
 .و بسبوده  11با دکترین مکتب قرن افغانستان  تماعیجاز وجود ساختمان ابنده مطلبم 
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 .می نمائیممرور بعدی طوریکه در باال بدان اشاره شد روی مکتب دومی مختصر  مبحثدر 

 
Sturm- und Drangzeit 
Die jetzt folgenden Jahre bezeichnet man als "Sturm- und Drangzeit", in der 
man mehr das Gefühl betonte als den Verstand, wie in der vorhergegangenen 
Aufklärung. Goethe schrieb jetzt sein erstes Schauspiel, 
 

طرح گردید از چی نوع تفکر م 11که در قرن  م مکتب بعدیبینی قدم اول مطالب باال را ترجمه نموده و میدر 
 .سیاسی دفاع می کند

 "طوفان و تقال، فشار، تأئید و یا مضیقه" ، شتورم و درنگ، یاد شده که در دری میتوان آنرا ممکتب بنااین 
 .میدنا

" درنگ" در لسان آلمانی زیرلغت من . کنار آمده نتوانستم " درنگ"  در قاموسانه جم چهار گابا ترمتأسفانه 
 .یک چیزک دیگری احساس میکنم

شتورم و " سالهای بعدی را بنام :" دگوی ده به ترجمه پیش رفته که میصورت اکتفا با این معانی نموبهر 
 ،"اوف کلرونگ " تعقل دارد، طوریکه در گذشته در مکتب یشتر از ات وزن بمینامند که در آن احساس" درنگ

 ...در این پریود پارچه تیاتر اول خودرا نوشتویته گ .روشنفکری مطرح بود
 
Der abgeklärte Klassiker 
Mit Goethes Reise nach Italien (1115-11) begann seine "klassische" Periode. 
Die Dramen dieser Jahre wie "Iphigenie" und "Torquato Tasso" betonen nicht 
mehr allein das Gefühl. Vielmehr soll das Gefühl vom 
Verstand gebändigt[2] und veredelt[5] werden. So soll sich der Mensch zu 
einem sittlich[5] immer vollkommeneren Wesen entwickeln. 

 
 :میخوانیم که" و یا روشن شده انا،کالسیکر فهمیده، و یا د" این مبحث زیر عنوان در 

      و" افیگینی "  اهای این سالهدرام . شدن وی استیکر سآغاز پریود کال( 11 -1115) گویته به ایتالیا سفر 
که احساسات بایست مهار  ی کندمد ییتأ، بلکه وار نمی باشداالی احساسات استب یبه تنهائ" تورکواتو تاسسو" 

منحیث یک انسان  ودارای اخالق نیکو شده انسان بتواند این پروسه با  تا بگیردبخود و یا نجابت  صالتاشده 
 .تکامل و یا تکوین کندمکمل 

ق از نظر میعو لیک  هادسرا بسیار 11و  11مکتب قرون دو 
گذشتاندیم و باجازۀ خوانندگان محترم یک حاشیه روی نموده 

 .بعدش روی جمعبندی نظرم مختصر مکث مینمایم
 

پیش در تلویزیون یک فلم مستند آخرین روزهای  شبچند 
 .زندگی خانوادۀ رومانوف، تزار قبل از انقالب شوروی را دیدم

س پهلو مربوط به خانوادۀ رومانوف، نیکوالس، تزار روعکس 
در یکاتینبورگ، جائیکه در  1911جوالئی  11میباشد که بتاریخ 

 .نددشسکی کشته کوف یوروای ، زیر قوماندۀندتبعید بود
آتش کردن گروه هفت یا نه نفری را با تفنگچه دیدم ایکه لحظه 

 .داود و اعضای خانوادۀ وی از نظرم گذشت ناگهان صحنۀ قتل خانوادۀ شهید محمد
 :مختصر خانوادۀ بر میگردم به جمعبندی گفته های باالو بود  از یادبعد 

 
 
 

http://www.derweg.org/mwberdeu/goethe.htm#f4
http://www.derweg.org/mwberdeu/goethe.htm#f5
http://www.derweg.org/mwberdeu/goethe.htm#f6
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړ: یادونه

 

میالدی را به عقب گذاشته و مکتب دومی که عبارت  11ول حاکم قرن دید بنده افغانستان و مردم آن پریود ااز 
 .را در حال پیمودن است 11قرن  " طوفان و تقال، فشار، تأئید و یا مضیقه" : دوران

و و تا امروز به حال تکوین آغاز گردید  .191لیک روزی آمدنی، سال  ،ی نافرجامادورۀ تأریخی با کودتاین 
 . نرسیده استقرار 
م از برق کابل با دوست عزیزم مرحوم بدرالدین شرفی، سابق رئیس تفحصات اجباری دارم که بعد از تقاعدبیاد 

نظام نا خوش آیندگان  در وزارت معادن وصنایع، سه نفر م غالم دستگیر نوری، سابق رئیسپترول، و مرحو
 .نمودیمالیت قطغن سفری به وسردار محمد داود جمهوری 

از تونل سالنگ میگذشتیم چند نفر را دیدیم که مشغول تراشیدن اسم اعلیحضرت محمدظاهرشاه از کتیبۀ وقتیکه 
فته تیرشدیم و بین هم گفتیم عجیب است اینها چیزی نگاز ترس انداختیم نظری . دنمرمرین ادخال تونل می باش

 .می خواهند صفحۀ تأریخ بتراشند
و احتمال دارد تا مدتی بیشتر ازاین  تا امروز همان تراشیدن و اضافه کردن درتأریخ کشور دوام داردوز رازان

 .دوام کند
ظاهرشاه وزحمات شباروزی سردار شهید محمدداود اعلیحضرت محمد که در زمان پادشاهی ای هوائیمبدان 

 .می گرددار گردید باید بنام حامد کرزی مساعم
 .یردامریکائی باید لقب مارشالی بگیار استخبارات  ،فهیمقسیم 

مسعود بین هزاران قوماندانان مردم افغان باید به فرمان حامدکرزی قهرمان ملی نامیده شود و برادرش احمدشاه 
 . پرداخته شود این زمردزمتیازاتش در پهلوی خباید به حکومت هدایاات صادر کند تا ا

اکتفاء می نمایم و همه این داد و گرفت را به مکتب دومی "  فحوای حیف از ضیاع وقتمبه "  همین سه مثالبه 
و یا  انا،کالسیکر فهمیده، و یا د" و میدانم که پریود سوم اعنی  محول می نمایمم  11قرن یاد شدۀ طوفان 

 . مدنی استآ "روشن شده
 .آمدنم را میخواهم با یادی از خانوادۀ رومانوف بنیاد گذارماستدالل 

 انوادۀخبقایای  ازآن  ال و یا بیشترسف بعد از هفتاد دیدیم که بوریس یلسین، رئیس جمهور روسیه فدراتیما 
و  ندآوردبا اعزار یک پادشاه ( هفتاد سال بنام لیننگراد یاد میشد) به سن پیترسبورگ یکاتینبورک  تزار را از

و رئیس جمهور کاله خودرا از  نددفن کردام ظور احترشلیک توپها بمندر کاتدرال سن پیترسبورگ بعد از 
و ار ه نام ملت روسیه از اعلیحضرت تزبمن : " سرکشیده در برابر قبر تزار زانو زد و با صدای رسا گفت که 

 ". معذرت می خواهمخانوادۀ شان 
سیده و دروازه قرن ر11 یوهان ولفگنگ فون گویته قرن سوم  ۀروسیه بنابر داشتن فرهنگ عمیق به دوربلی 
 . به روی شان باز است 41

دنی روز موعود زیبا و روشن از آفتاب در افغانستان آمآن . دارم که حق را نمیتوان برای ابد مکتوم کرد ایمان
می کامل به وجود ت با او میپیوندد و انسان بو نجامهار میشود ساسات حتب سوم اکمحکم حتمی بنابر است و 
و اگر در جهان نباشم کوچکترین اهمیت ندارد،  شور حاکم میشودمرحلۀ تکامل باالی اوضاع کآخرین  قآید و ح

 من هللا التوفیقو . آرام خواهد بوددر فضای صلح و برادری و برابری در میهن رنجورم  ملیک روح


