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 11/20/0211                                                                          احسان هللا مایار    
 

 ستاره ایکه در افق پهناور افغانستان درخشید
 

 سرگردان در جهان بودم و استم.  ،راه و طریقی برای نجات افغانستانم یجوو  در جست سالها
جوانی ام در کوچه های پشاور سپری شد و میدانستم که چو حلقه شد تا به دری رسم. افسوس که آن 
همه تپ و تالش مرا به مدینۀ آرزویم نرسانید و بار ثانی در زیارتگاه خاکم متوطن شده نتوانستم و 

گانگان بانتظار اختتام چند صباحی از زندگی خودهستم تا در ویرجینیا زیر پارچه هنوز دردیاربی
خاکی که بنام قبرابتیاع نموده ام برای ابد سپرده شوم. پدرم که درطول عمر عشق به آبادی وطن 

در پهلوی پسر جوانمرگش، عزیز، در پشاور به خاک  داشت در نیویارک چشم از جهان بست و
 انتظار ندارم که در سرنوشتم ازآن آزاده مرد روز بهتری در انتظارم باشد.سپرده شد ازاینرو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 تمثال فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت با نواسۀ شان سردار محمد نادر نعیم

 

کند که در آن نهفته های  چند سطر باال یک جهان سرنوشت عضوی از ملت افغان را حکایت می
 توان آنرا در ذهن کس دیگری تزریق نمود. نمی مکتوم است که

همان لحظات آغاز سهیم شدن در مبارزات در راه آزادی افغانستان تشخیص این عاجز بندۀ  از
توان تنها و تنها در پناه قشر روشنفکر افغان وطندوست که  خدا همان بود که افغانستان را می

را  ه در جامعۀ افغانستان امتحان خودچاکری را مردود شمارد و در رأس آن یک شخصیت ایک
 داده باشد، نجات داد و چاره ای دیگر وجود نخواهد داشت.

 

ه ریخ افغانستان شناسائی نمودکه وجود شانرا بزرگترین سرمایۀ تأآن شخصیت بزرگ افغان را 
بر ترجیح دادن مفاد  بنا 0221اثر توطئۀ سیاسی دست اندر کاران پروسۀ بن در سال  بودم در

خصی و خدمتگزاری بیگانگان و معامله کردن منافع ملی در برابر ارزش های واالی کشور، ش
ریخ معاصر کشور نقش نمودند و ناجی به بابا مقام شانرا در تأ آن بزرگوار را از رهبری و

 افغانستان را دستخوش بزرگترین بحران سیاسی، اجتماعی و ملی گردانیدند. 
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موزائیک های ابتدائی وحدت فقید سلطنت امیرعبدالرحمن خان امروز ملت افغان که از زمان 
ظاهرشاه، بنابر گفتۀ ملک فهد، پادشاه  ملی قلم زده شده بود و در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد

شد به تکوین رسیده بود، چنان به هم خورد و از  عربستان سعودی، "پادشاه پادشاهان" نامیده می
ۀ آن به خواستۀ خدا و یک مرد دلسوز افغانستان و ملت افغان هم پاشیده شد که بازسازی دوبار

 میسر است و طریق دیگری وجود نخواهد داشت. 
 

های بس وحشی ایرا با حوصله و صبر ایوبی سپری  ریخ وجودش طوفانستان در طول تأافغان
آنکه  زیرخاکستر و توده های خاک وطن ما مردی سرباال کرده که وطن مارا قبل از نموده و از

 در پرتگاه نیستی بلغزد نجات داده است.
 بنام افغان لیک نوکر یاینطرف که افغانستان ما توسط یک قشره بمیالدی  1791از سال نحس 

چکمه های روس منحوس به خاک و خون مالید، هر  و  را زیر پا صفت که غرور نیاکان خود
مردمان وطن پرست افغان خجالت راست قدرت را بدست گرفتند جز اینکه برای  آنکه از چپ و

 ریخ کشورسترش امنیت نشانه ای از خود در تأآوردند دیگر متاعی در راه اعتالی وطن و گ بار
 به جا نگذشتاند.

نعیم، نامزد  نادر لیک امروز طوریکه در عنوان این نبشته مشهود است مصاحبه ای آقای محمد
 رمن آنالین شنیدم وان جپورتال ملی افغ ریاست جمهوری افغانستان را از طریق پخش آن توسط

تأمل در ذهن خود به خود بالیدم و اذعان نمودم که شکر خدا در افغانستان ما  ه ایبدون لحظ
 افتخار نمود.باید کنند که به وجود شان  سرباال می یهنوز هم شخصیت های

تواند،  ده میشمرده ش ریخیی در دست داشته باشد یک بیانیۀ تأگفتار آقای نعیم بدون اینکه یادداشت
زیرا گفته های وی از عمق ذهن و قلبش و با صالبت تام برای نجات کشور بوده و این عاجز که 

 خواهی ندارم برای آقای نعیم از صمیم قلب تبریک می نمائی و خود هیچگونه تالشی به خود
 حیاء نموده است. درریخ افغانستان ارا دوباره در تأ گویم که نام نیاکان خود گویم و شادباش می

 مصاحبۀ وی که با متانت لیک متواضع مانند پدرکالن مادری وی، مرحوم اعلیحضرت محمد
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شاه، به نکات مهم و جاندار چگونگی حل معضله های بغرنج افغانستان اشاره نموده و در  ظاهر
 نیونرا با مردم، علی الخصوص با سهمگیری جوانان، بزرگان و روحا همه جا کیفیت کار خود

افغان قائم بندی نموده است. از دید این هیچمدان راز مؤفقیت یک رهبر به سه اصل پیوند دارد 
 که عبارتند از: 

  ،اتکاء به خداوند 
 ها  عشق بدون سرحد به خاک افغان 
 .و در نهایت پیوند ناگسستنی بدون تبعیض و امتیاز با ملت افغان 

 
 
 

شاه  نادر را از نیکۀ خود اعلیحضرت محمد که اسم خود نعیم نادر اینکه آقای محمد خوشنودم از
 کسب نموده در مصاحبۀ خود در چوکات این سه اصل صحبت نموده است.   

جود ندارد که آنرا یچ روش سیاسی ای در جهان واینطرف هه ملت افغان از سی و اند سال ب
که با مکر و حیله و هزار و یک فساد دیگر ملت معصوم افغان  یتحمل نکرده باشد. چهره های

را از بنیاد و ریشه بیجا نموده و تخم نفاق را بین اقوام مشترک المنافع پاشیده و با گفتار میان تهی 
و غرض آلود آبیاری نموده که امروز بین اقوام ملت یک بیگانگی مدهش جای یگانگی را گرفته 

ت دلسوز در رأس یک حکومت منزه از کثافات فساد و رشوه و ماالمال که تنها و تنها یک شخصی
 تواند و بس.  از پایمالی حقوق فردی اتباع مملکت، نجات داده می

دانم که در افغانستان شخصی بنام  روم با خوشنودی می خوابم، زیرا می امشب که به بستر می
ال کرده که امروز و یا در یک فردائی با نادر از میان خاکستر و خرابه های افغانستان سر محمد

ها وحدت ملی، برادری و برابری را دوباره احیاء  منحیث یک خدمتگار صادق خاک پاک افغان
ز تواند. بامید آنرو خواهد کرد که این خود سنگ تهداب اصلی و سالم انکشاف یک کشور بوده می

 و با توکل به خداوند الیزال.    ختم
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