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  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

۸۱/۴۱//۴۱۸          وحید عمر
             

 شاه جوان و نیرنگ کالن  ،افغانستان
 

 استقالل افغانستان ی هفته بزرگداشت از استرداد به بهانه
کاه نداد روق ل،اد، در یاح اا،مااه مااه رمناان، انیباار م ی،ا  جاان ده تان را             ام، جاای   این مقاله را در پغماان نوشاته  

 .های نادار را به غم و ماتم نشاند ها تن دیار را قخم  ساخت و خانواده گرفت، ده
کدد و حاور و غمماان  کاه در     ر، راهش را به جدت باق م که این فاجعه را آفرید، گیته شده بود که این کا  شاید به کس 

ام سااعت  ل،اد خه،اه     که من ایستاده  مالی مسبد در ندد متری جای . شود دنیا نصی،ش نشد، در آخرت برایش میسر م 
 دانام کاه   مان هرگان نما    . گیت این روق که بر سر ما آمده، اق نامسممان  و ناشکری ماسات  او م . خواند نماق جمعه م 

تار اق آن باغ،اان پغماان  اسات کاه ایان موعخاه را خاموشاانه گاو            تار و پابداد   ن  کس  در دنیا بر اساسات اساالم، لاایم  
 .کدد م 

تار اق   در همین پغمان، نندیح به اد سال پایش، ش رنشایدان آراساته و روساتاییان ناه ندادان آراساته، ندداادمتر دور        
 .های دولتش را بشدوند د تا اق شاه جوان و پرشور افغانستان، برنامهکه انیبار در آن والع شد، جمع شدن من و جای 

شاه جوان با ل،اس مادرن در جرگاه پغماان رااهر شاد و اق ماردم خواسات باا وی در آغااق ج ااد اک،ار، همااام شاوند تاا               
ای کالنا  اجارا   ها  ایان مبما ، لارار باود کاار     . رکاا  سااقد   افغانستان را به ترل  و تعال  برساند و با ترکیه و اروپا هام 

تصاوی  شاودت تماام ات،اا      ( نامه دولت افغانستان نخام)لرار بود در این جمسه، اولین لانون اساس  مدرن افغانستان . کدد
ها را آقاد کددت تعمایم و تربیاه را اج،ااری بسااقدت مکاتا  دختراناه را        سان بساقدت برده افغانستان را در مقابد لانون یح

هااای اج،اااری و قیاار ساان را اق بااین      شااان بااه مکتاا  تشااویا کدااد و اقدوا      تادن دختاارانباشاااید، مااردم را بااه فرساا   
دارای  و مباقات غیرلانون  را مدع کددت حاا ممکیات شیصا  و آقادی شاغد و پیشاه و بیاان       ۀ شکدبه، مصادر . ب،رد

هاای  کاه    باودت آرماان   های نامانوس  برای مردمش در ایان مبما  باه ارمغاان آورده     شاه جوان آرمان.... را تنمین کدد
 .بیدم  ها م  تر اثری اق آن ام، کم در پغمان امروقی که من در آن نشسته

در مسابد عیادگاه کاباد، باا ل،ااس نخاام  رااهر        . پغمان، اعالم ج اد اااغر کارده باود    ۀشاه جوان ندد سال ل،د اق جرگ
 ماادر  یكادم تاا كاه ل،ااس اساتقالل را بارا         ممت عنین من، من این ل،اس سرباقي را اق تن بیرون نم»: شده و گیته بود

مان خاودم و مممکات خاودم را اق     »: نددی بعد اق آن، شاه جوان در جمع مردم باا افتیاار گیتاه باود    « .وطن ت یه نساقم
های ج اان، آقاد   بعد اق این کشور ما، ماندد سایر دول و لدرت. لماظ داخم  و خارج  کامال آقاد و مستقد اعالم کردم

شاود کاه در اماور داخما  و خاارج  افغانساتان مداخماه          یح سر موی اجااقه داده نما    ۀهیچ نیروی ، به انداق است و به
مااا . دلیااا همااان کااار شااده بااود« .نمایاد و اگاار کساا  بااه ندااین امااری الادام نمایااد، گااردنش را بااا ایاان شمشاایر خاواهم قد    

ای استقالل و تمامیت ارضا  ماا را ت دیاد کداد و       انهاستقالل گرفته بودیم و شمشیر شاه جوان در کدار  بود تا اگر بیا
 .یا در امور ما مداخمه کدد، گردنش را با شمشیر بنند

. های  اق یح کشور دوسات در مقاابمم آهساته در حرکات بودناد      آمدم، لهار موتر همین یح ساعت ل،د که من پغمان م 
ها مارا ت دیاد فکار کدداد و باه رگ،اار        ظ کدم تا م،ادا که آنمتر را اق آن کاروان حی من مب،ور بودم که فاامه تقری،ا پدباه

هاا   هار روق ااد  . است  در ررف دو ماه گذشته، هناران راکت اق جان  همسایه شرل  به افغانستان پرتا  شده. ب،ددند
باه   هاای ماا را   شوند تا کودکاان ماا را بکشادد، مکاتا  ماا را بساوقاندد، قن       وحش  و تروریست به کشور ما فرستاده م 

ساییر همساایه غربا  ماا باه مبما  سادای افغانساتان         . رگ،ار ب،ددند و ما را ناذارند تا قناده بماانیم و نیا  راحات بکشایم     
 .کدد که افغانستان ن،اید فالن پیمان را با کشور دیاری ب،ددد رود و ت دید م    م

ای   برای افغانستان، اتمادیه رساانه  شود که شود و فیصمه م  در سیارت همسایه غرب  ما در کابد، مبمس  برگنار م 
نندیح به اد سال بعد اق استقالل  که شااه جاوان   . ای که همسایه غرب  برای خود هرگن نساخت ساخته شودت اتمادیه

لمعااه تااا لداادهار و نورسااتان و شاا،رغان و اق گماارگ ماارقی تااا ار         بااه ارمغااان آورده بااود، دساات مداخمااه اق اسااالم    
 .بر خالف است همچداندر غالف و تدبیر ما  همچدانهای ما ش ود است، ول  شمشیرجم وری دراق و م ریاست

پغماان، باه ایاران و مصار      ۀشاه جوان ل،د اق جرگ. شاه جوان تد ا مرد شمشیر ن،ود، مرد اراده و تدبیر و عمد نین بود
بیااموقد و ارمغاان  باه ماردم     و ترکیه و اروپا رفته باود تاا پیشارفت عمام و هدار و اادعت را اق نندیاح ب،یداد و اق آن         
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سیرم به خار  خاا  بارای مدیعات شماسات و     »: ل،د اق رفتن به اروپا، در جمع  اق مردم گیته بود. افغانستان بیاورد
 .تان دفا  کدید و یح ممت واحد باشید ب ، اگر نیامدم به یاد داشته باشید که اق وطن

هدایات من گو  دهید و به خرافات عقیده نداشته باشایدت مهاابا    سر ن،رید، به حکمران یا پادشاه مست،دی به ۀتمت سمه
رفتار نماییدت در مقابد قنان اق مدارا و ترحم کار بایرید، شاما هماه اق یاح کشاور هساتید و      (  )اوامر خدا و پیغم،ر
را بااه مکتاا   تاان   انااد، بیشااتر اق یاح قن نایریااد و اطیااال  باشاایدت قناان ماندااد شااما حاا دارنااد و انساان    باا هاام بارادر ماا   
اق ااد ساال ل،اد     کمتار  شااه جاوان نیانی   « .مصارف برساانید   تان را در راه تعمیم و تربیه اوالدتان به  بیرستید و ثروت

شااه  . ی همساایه ا ی خاود باود، ناه اق خاناه     شااه، دماوکرات خاناه   . تامین حقوق قنان را اق خانواده خود  آغاق کرده بود
 .شان حرف قده بود و کار قنان و حقوق مساوی در آن روقگار اق اهمیت تعمیم و تربیه

شاان را باه     هاا دختاران   ام، تاا هداوق یاح تعاداد قیااد خاانواده       نندیح به اد سال بعد، در پغماان  کاه اماروق مان نشساته     
نامانوساا   ۀو اقدوا  قیار ساان و اج،ااری پدیااد   میااروددختااری باه پوهدتااون   کمتار فرساتددت اق ایاان ولسااوال    مکتا  نماا  

ام، در ولساوال    کاوه  کاه مان بار آن نشساته      آنساوی  در نددکیمومتری. کدم هیته ل،د را در ذهدم تصویر م ندد . نیست
شاان باه رگ،اار      شاان ناوناه در مقاباد نشامان     ۀ اند تا ب،یدداد کاه افاراد مسامی قنا  را اق لریا       ها نیر جمع شده غوربدد، ده
کاه رگ،ااری را نراار      مرد وحشا  بعاد اق ایان   . رندمی،افرلش ها بر  با حبا  نشسته و گموله بیچارهقن . بددند گموله م 

شدن خود به ب شات موعاود را    کدد تا داخد نندیح ندد گموله به فرلش شمیح م  ۀرود و اق فااممیکدد، به نندیح  م 
گویداد ایان قن بااد    ماا . کداد  کساا  اق میاان اهاال  لریاه ایاان اامده را در تمییاون همااراهش ث،ات ما        . تنامین کارده باشاد   

 .اخالق و قناکار بوده است
کدد بپرسد که ک  این قن را در حال قنا دیده، ن ار نیر شاهد کباست، آن مردی که گویاا ایان    مالی مدهقه جرات نم 

ت نادارد بپرساد کاه ایان ماردان، کا  هساتدد و اق کادام مولا           ئا کسا  در لریاه جر  چهی. بستر شده کباسات   قن با او هم
کدداد و   ماردم مماد تماشاا ما     . اناد   را داده« حاد شارع   »لناوت و ته،یا  ۀخود اجاق دولت ، لانون  و یا شرع  برای

 .مدتخر هستدد تا قن بمیرد و جسد  را دفن کددد
شااه  . شاود  اه جوان ول  نه نددان پرشور و نشاا،، در غننا  در جماع ماردم رااهر ما       پغمان، ش ۀسه سال بعد اق جرگ

دیدا    های کالن مرد مالی لدگ و دیاران وی را باه المااد و با     مال. شاه جوان تکییر شده است. جوان در تکمی  است
ا اق کاباد باه لدادهار    ر« دشامن خادا و رساول خادا    »اهلل شاده اسات و شااه     یکا  دیاار خاادم دیان رساول     . اند ممکوم کرده

اناد کاه گشاودن مکتا  بارای        ای قیااد اق رعیتا  کاه باه شااه بیعات کارده بودناد، حاال پذیرفتاه           عاده . فراری سااخته اسات  
اناد کاه    ای پذیرفتاه   اند کاه آقادی بارده و رای و بیاان المااد اسات، عاده        ای پذیرفته دختران در افغانستان الماد است، عده

قیار سالال باردن    م هساتدد و اعتادال، روشاداری و    هاای شارعیت و اساال    افغانستان سام،ول مالی لدگ و مالی کور در 
 .ها مترادف به کیر و الماد است موضع آن

باار شااه جاوان اق     ایان . را اق افغانساتان طارد کدداد   « مدمارف »اناد تاا شااه     مردم عمیه شاه جاوان باه لیاام فارا خواناده شاده      
 ۀخواساتم کاه دور   مان ما   »: گویاد  بار شاه جاوان ماایوس اسات و ما      این. ندنمیندرس و تعمیم و آقادی و برابری حرف 

دیاار ساوق دهام، بایاد مداادی دوسات  و وحادت و         ماردم را باه جداگ عمیاه یاح     ایدکاه  جاای   شااه  مان نداین ن،اشاد و باه     
یداح مان   آییاد، ا  بیادم کاه شاما باه جداگ ل،یماوی گرفتاار ما          ناون اکداون ما    . سعادت و اخوت تمام مردم افغانساتان باشام  

نداار رسایده    ام در پااره  یاح اودر قاده .... خواهم میدان را به مردم افغانستان اعم اق موافقان و میالیان خود بااذارم  م 
مان   ۀول  مان مارد ایان کاار نیساتم و تواای      . میدهددنشسته و جدگ خانا  را در همیدباو دیار برادر روحان  من در 

د، اتیاق کدیاد، اساتقالل خاود را نا داریاد و وطان خاود را باه دشامدان خاارج           به شما این است که با همدیار کدار بیایی
من فردی اق شما هستم، اگر شما سعادتمددید، عین سعادت و مسرت مدست، ول  اگار نداین باه خااگ و خاون      . نسپارید

اناد  مییوری را های گریان ابیاات والا  الهاو    شاه جوان با نشم« .بغمهید، موج  بدبیت  و مالل دایم  من خواهد بود
 .بددد اهلل برای همیش اق افغانستان رخت سیر م  امان  و با گیتن ف 

 جدگ تو امی و امی تو جدگ است
 من به لربانت این نه نیرنگ است

 تا تو نشدوی نامم میروم
 اگر اق نام من ترا ندگ است
مان هماه   . ناام بارد تاا هداوق اداماه دارد     یاباد، ولا  نیرناا  کاه شااه جاوان اق آن        جا خاتمه ما   داستان شاه جوان در همان

اهلل غااقی،   سرواادای شااه اماان    ها را درست نود و سه سال بعد اق آقادی افغانستان و پدباه ساال بعاد اق مار  با      این
 .نویسم در کدج عنلت م 

هار  مراد   -هاای جادی هام مرتکا  شاد      عیا  باودت او خهاا    که شاه جوان اشت،اه نکرد و شیصیت کامد و با   نمیاویممن 
بر رواهر و . حرکتش تدد و آتشین بود همین رواق . به مقصد برسد در یح ش است مییوا،ر بود و  جوان دیار ب 
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اهلل شدیدیم، فقط اشت،اهات او بود، عی  شااه را گیتایم    ما در مورد شاه امان آنچه ت ول ...ها تمرکن بیش اق حد کرد نمایه
 .ول  هدر  را نایتیم

ماا ناه تد اا    . برای افغانستان نوین و مرفه باشد، ول  ما او را طرد کاردیم و اق خاود رانادیم    ال مرتوانست  شاه جوان م 
ماا باا یاح نیرناگ کاالن      . عداوان یاح ممات هایچ درسا  اق گاذر روقگاار نیااموختیم         که با شاه جوان جیا کردیم، بمکه به
گذشات نندیاح باه هشاتاد و پادج ساال اق آن        بدبیت  در ایان اسات کاه باا    . خود قدیم ۀمواجه شدیم، با ت،ر بیاانه به ریش

خاود را تعریا     مراال هاای  های گریان اق ماا رفات، هداوق هام      ندگ شد و با نشم ۀروقی که نام شاه جوان برای ما مای
 .گذرد، ادامه همان نیرنگ است امروق بر ما م  آنچه.دانیم ایم و افتیارات خود را نم  نکرده
جد،ش روشان  ما ممکوم به بادعت شاد،   . افتیار به فدای ابدی ممکوم است او و ب ال هستیم و یح ممت ب  الاو  ما ب 

ۀ ما نه اق ن نت روشان  ثمر بردیم، نه اق جد،ش مشاروطیت، ناه اق دها   . جد،ش مشروطیت ما ممکوم به کیر و الماد
و ثماره دموکراسا  و    روشانیت و مشروطیت ما را انارین به یغما برد ۀثمر. دموکراس ، نه اق ج اد و نه اق مقاومت
 .در این میان ما وسیمه شدیم، ما خود برای سوختن خود هینم شدیم. ج اد و مقاومت ما را پاکستان و ایران

بارای پشاتون و پدبااب  و سادده  و ساراییک       . اناد  تعری  ما اق خو  و بد، تعریی  است که دیاران برای ما القا کرده
قباان و تارگ و     بارای ایرانا  فارسا    . والیقاار بوتاو باان  دموکراسا  و با      پاکستان ، عما  جدااق لایاد اعخام اسات و ذ     

اهلل پشاتون اساات و   امااا بارای مااا، شااه امااان  . ای ره،اار انقاال  و با    آذری، خمیدا  باان  انقااال  اساالم  اساات و خامداه    
احماد،     حساین الرحماان و لاضا   ولت  ام،ت اق مدافع پاکستان باشاد، بارای ماال فناد    .... ح و کات  هنارهمسعود تاج

اسالمیسات   روحاان  ماا دوسات دارد پاان    . پاکستان مقدم است، ول  در ام،ت مال و روحاان  ماا افغانساتان مقادم نیسات     
 .تاجیکیست تا افغان و متع د به افغانستان پشتونیست و پان ترکیست و پان باشد، و روشدیکر ما پان

 .دین، باید عمیه او م،ارقه کدیم  است و سردار داوود ب  احمد برای ما گیت که بوتو مسممان والع  ولت  لاض  حسین
تار اق شااه    تار و کام تقاوا    تار اق بوتاو باود و عما  جدااق اناریان       تر و با تقاوا  من هیچ شک  ندارم که سردار داوود مسممان

ان  دموکراسا   بوتاو اماروق با   . اهلل یاح شااه طردشاده و اق یااد رفتاه      ول ، جداق امروق بابای لاوم اسات و اماان   . اهلل امان
یح سال است کاه باا   . قرداری امروق ره،ر مستقد است و کرقی مندور بیاانه. است و سردار داوود، سردار دیوانه

حاضار هساتم لسام بیاورم     . ام ها مواجه شده ام و با قرداری بار ای ندارم، ول  با کرقی بوده جم ور کرقی رابهه ریی 
 .ی استتر اق قردار  تر و مستقد  که کرقی مسممان

من هیچ شک  ندارم که فساد و نامسممان  در الهاور  . تر اق الهور و ت ران است من هیچ شک  ندارم که کابد، مسممان
هاای فهاری و ط،یعا  هساتیم و مان باا اعتقااد         ماا مساممان  . و ت اران باه مراتا  بیشاتر اق کاباد و مانار و لدادهار ماسات        

باا ایان هماه، ماا همیشاه      . کشادد میهساتیم کاه باه ناام اساالم ماا را        آن اائ  تار اق   شدت مسممان  کدم که ما بهمیکامد، دعوا 
الرحماان و   ماالی کاور و فناد   . االحتارام و تکاریم   های شرل  و غرب  ما واجا   ایم و همسایه الب اد و تکییر بوده واج 

یی  هساتدد کاه بار ماا     ها ابنار ایان نیرناگ بانر  تاار     این. بیددد که مالی لدگ دیده بود حقان  به ما اق همان عیدح م 
خواهاد توساط    خواست توسط مالی لدگ، ما را مسممان بسااقد و اماروق آن دیااری ما      انارین م  آنااه. اند تممید شده

 .مالی کور ما را مسممان بساقد
گاذاریم، عاامالن نیرناگ بانر  و      ولا  هار گااه  کاه لادم  باه پایش ما         . های  به پیش ماندیم ما در ده سال گذشته، لدم

هاا ایان    حادالد در ااد ساال گذشاته، ماا باار      . شوند تا دوبااره ماا را باه گاودال بادبیت  بساپارند      میکار  شان دست به  عمال
سامهه   ۀهاای  اق گونا   باق هم قمنمه. بار نین همین است ی خ،یره را پیمودیمت برداشت اکرریت داخم  و خارج  این دایره

 .شدویم را اق دور و نندیح م  ۱/۴۱خام بعد اق سال دوباره طال  بر افغانستان، جدگ داخم  و فروپاش  ن
. ایان دایاره را بایاد شکسات     اید،اار دانداد، ولا     باق هم احتماال ساقو، و تکارار حرکات ماا در دایاره خ،یراه را نااگنیر ما          

ر گرایانااه میااان نسااد نااو افغانسااتان د  بارای شکسااتاندن ایاان دایااره، نیاااق بااه بیااداری، تباادد و م،اارقه روشاادارانه و مماا    
اماروق در افغانساتان ناه نخاام شااه  اسات و ناه شااه         . ممور افغانستان امروقی داریم، ولا  کسا  بایاد آن را آغااق کداد     

ها همچاو شااه جاوان اق نساد ناو       ها و هنار جاست که آیا ناممکن است که اد  ال در اینلس. تواند ر ور کدد جوان  م 
 ه کددد و این بار راه فرار خود را ب،ددند؟افغانستان ر ور کددد و با این نیرنگ تاریی  م،ارق
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