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 صدراعظم نیاز آخر بود ادی ناریبه مناسبت سم
 حضرت شاه محمد ظاهر )رح( یسلطنت اعل

 

 آن فاجعه انیز
 (قیشف یسال ها پس از شهادت محمد موس)

 

هر برهه،  انیبحران که در پا لیاز تحم یو مرج ناش هرج
 کند، ما یم فیرا در سوگ ملت افغان، تعر سمیتنوع آنارش
 نیبرد که نوع نگرش بر ا یگذشته م یبه تداع یرا در منظر

 میستر ییثبات افغانستان در جا یمایکند س یمنظر، ثابت م
 ن،یسرزم نیا نیشده بود که فرزندان بزرگ، آگاه و راست
 میرو یدور نم داینگارنده گان فصول عمران و تمدن بودند. ز

 میدیکه د مینینش یما به سوگ م یشهدا ادیبه  یو از شرح
مقال  حیاز نخبه گان افغانستان، توض یبا قربان ،یلیبحران تحم

ملت  یو معنو یماد رازه  یش یفرار مغز ها را در ازهمپاش
رساند که در  یم نیقی نیبزرگ افغان، چهار دهه است به ا

 کیرونق افغانستان، فقط  یاهل کار، دعوا برا فینبود ط
 .مدعاست

مردمان اهل  یثابت کرد خال یبه خوب ر،یسال اخ 11از  گذار
 شیصرف ب یکه دعوا یدهد در بستر یکار، هرگز اجازه نم

 راتیاز خ یفقط بخش ،ییکایمرادالر  اردیلیصد م کیاز 
 دوستان ریشده است که تفس دیناپد یبود، در ته چاه یجهان
 زیگر ینو برا روششان،  یها یدر ندانم کار یوقت ،یغرب

کردار آنان در  جه  یدهند نت یم هیشود، اعالم یها م تیاز واقع
 .وقت و اموال بوده است اعیافغانستان، ض

وارده بر مردمان اهل کار در افغانستان،  بتیمص یفاجعه  از
کرده است که اگر ماندند مهاجر  لیآن افغانان آگاه و تحص چهره   میشوم، ترس یها استیس ثور، قواره   8ثور تا  ۷از 

انستان افغ نظامشود که سال ها پس از آن فاجعه،  یم یتداع یدر حال ما ادیبزرگ، به  قیمانند شف ستند،یشدند و اگر ن
 .است دهیرس «ییکجا چیه»به  ،ینظم در عمران و سامانده یراب

 شیستا حیدر توض «یُمرده پرست»ماند که به قول عوام  یم یما افغانان، به رسم انیبود در م ادی یفرهنگ عادت
 شه،یاند شود، یو جبران نم میدار عهیحداقل اگر ضا ک،یو تفک نییرسد که از تب ینم یبه همان جوهر ت،یشخص شیک

ماحصل  م،یرس یم قیشف یمحمد موس دیشه یبه بزرگ یمرد بر کارنامه   یحفظ و تبارز کنند که وقت یادگارانیکردار و 
کشور و  یها یازمندیدرک ن یانسان بزرگ و مصلح، برا کیجامعه است که از  یها ازیدقت، برآورد همان ن نیا

خوش قبل  یشوند که از گذشته ها یوصل م یخاطراتخوش و  خیما در جهت رفاه و ثبات، به همان تار ریملت، مس
 .میاشتاز هفت ثور د

 یآگاه و صاحب شان، همان روال اریافغان بس کی کارنامه   یدر بررس قیشف یمحمد موس دیشه تیشک، شخص بدون
 نیکه در ا ییشود، اما نکته ها یم ادوارهی ادبودیبزرگ افغانستان، در زمان  یها تیست که در پردازش به شخص

 شیدرانیخالق و خ یبشر یها تیظرف ه  یارا ثیح زما ا یکه سهم تبار ینروند، در حال ما ادیاست  ستهیفرصت ها، با
 یاسیاست که برخورد س تیاهم زیحا ارینکته بس نیا دیهمواره محفوظ خواهد داشت، ق ،یرا در راس افغانستان متعال

 .ملت ما را گرفتند بانیثور، گر ۷پس از  یخیتار نیخون اتیدر تجرب و اهل کار، نه همان ست که شمندانیبا اند
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 ه  که در تجرب یبه مرام و اصول یاز وفادار یبه احزاب و سازمان ها، با دگم ناش وستنیدر پ «یدربست» یها شیگرا
 یگرفت که در کشور یاز افغانستان قربان یاز همه، از آن قشر شتریب م،یثور داشت ۷پس از  نیننگ یها تیحاکم

 .مختلف است اتیاز ماد یاقتصاد گرانتر از محاسبه   یسوم، بها یایمحاط به جغراف
ه از دست کوتا نیکه ا قتیحق نیبند نشد. ا ییبه جا زیها دالر ن اردیلیکشور، در م یسامانده یدست ما برا یکوتاه

 یماند، در زمان راثیمان م یبرا ،یاسیس تیر حاکمدر آموزش هزاران اوالد وطن، در انداز ه یمهم انسان یها وندیپ
از  یکس یساخته اند تا در بازار آزاد و سود، وقت ییها نهیزم ر،یسال اخ 11که در فقط  دینخواهد رس یبه فراز دست
مقال فرار مغز ها، همچنان در حال  هیاز مرکز، در توج زیگر مینیب یشود، م یم دیکشور، مستف نیا یفرصت ها

 ن،یونخ اتیشوم تجرب راثیشوند و اما از م یملت پرورده  م نیا یریدستگ یست که برا ییکاست و بُرش از دسته ها
و  یشغل تیرساند که در نبود امن یم گریهزاران افغان د ینخبه گان، سر به ماجرا اعیآنان در تداوم ض اتیح ه  یبق

 .برد یاهل کار در افغانستان را در تداوم بحران ناتمام، به درازا م عه  یکار، ضا
ل، سوانح نامه، از تولد تا اج ینباشد که از شرح زنده گ یاست همان ستهیبا ق،یشف دیشه یبه بزرگ یتیاز شخص ادبودی

 میروند که از ترساز دست ب ییآن، اگر عواطف، اشک تمساح نشدند، در هر سال، فرصت ها انیو در پا میبخوان
رصت ف اعیتفکر، ض کی عه  یفرهنگ برسد که ضا نیشان به ا یها ییحفظ دارا یمردم برا کیهشدار در تحر ع،یفجا
ثور،  ۷اگر پس از  ،یاسیدر ثبات موضع س یو اقتصاد یست که با کردار انسان آگاه، همواره به صالح اجتماع ییها

که  میاموزیب یدهد: از بزرگان یم ادیها  قیخوش ما در ادوار شف یماضنمونه دارد، همان خاطرات خوش اند که در 
 .«شد، مردن اش آسان کجاست دینام چو جاو»اما  رفتند،هرچند 

در  ه،یبو تر میتعل ضیملت افغان بود و است که از ف تیثیالگو و نماد آن قشر با شان و ح ق،یشف یمحمد موس دیشه
و  یاجتماع ،یاسی( و حاصل حضور سشهیبهره ور بود )کمال و اند یکه از لطف اله دیبه افتخار و جاه رس یحال

او  گاهیرساند که جا یافغانستان را به اثبات م تیعست، آن واق یچند بُعد تیعام، اگر شخص فیاو، در تعر یفرهنگ
 یو فرهنگ یرونق مدن او، کارنامه   بقا را گرفت که در امثال یمغز ها، آن شانس ما برا اعیفرار و ض فاجعه   امدیدر پ

 .ثور بود ۷افغانستان تا قبل از 
است تا گم کرده در منظر  یاهیاضطراب، س ییتنهایهنوز در وهم ما در ال ق،یشوم بحران، سال ها پس از شف ه  یسا
آنان در آزمون ملت و مملکت،  یکه هست میملت افغان را فراموش کن یآن فرزندان واقع ن،یو قهرمانان دروغ اکارانیر

قوط، س نیتا ا میسقوط، مشفق ندار بیاز اوج اش، در سراش سبود که چهل سال پ یصعود بر قله ا ریارقام باال در س
 .نماند شیهم
ک ش یکرده، اگر در جمع او، خالصه نشود، ب لیافغانان تحص ینابود فاجعه   یدر تداع قیشف یمحمد موس دیشه ادی

 دیبا یم گرید یملت، سال ها نیا اگر در شانس فرزندان نخبه   اع،یض نیا میدان یماند که م یسوگ ما م به یتیدر کل
فاجعه، در سوگ  نیکند. از ا ی( تبارز نمینسل ما )نسل قربان ی، در حداقل سال ها«بزاد یفرزند نیمادر، چن»تا 

 !م؟یکن نیگاهان )زمانه ها( نفر نیدر کدام اعیکدام ض
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