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5 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

  ۱۴/۱۱/۲۰۱۶           احسان هللا مایار
 

 ؟به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 

 )پیشگفتار(

ایجاب می کند تا از رمل انداز رویهمرفته در مطالعه  بعضی مقاالت نشر شده در سایت ها بر عالوه  داشتن سواد 

 و فالبین استمداد جست تا به دریافت حقایق دسترسی پیدا کرد.

در این اواخر انسان از مطالعه  بعضی نوشته ها بحدی سر در گم می شود که حتی فالبین هم راه و چاه را از هم 

ز یکی آن هم نام ببرم زیرا خود را با تفکیک کرده نمی تواند. نمونۀ این نوع نوشته ها زیاد بوده که نمی خواهم ا

خرس در جوال انداختن و ضیاع وقت دیگر 

نفعی نداشته می گزارم هر کدام به زعم خود 

خود را در جهان افسانوی و ماحول خود بپیچاند 

و وصف پهلوان زنده بودن را برای شان 

درخواست نموده، بر می گردم به اصل 

 دو اثر دوست نهایت گرامی وموضوع. 

محترمم مرحوم سید شمس الدین مجروح که در 

اثر خدمات شایسته  محترم سید فضل اکبر، 

 برادر زاده  مرحومی نشر شده و زیر عنوان 
 :م(۱۹۸۵سید شمس الدین مجروح، رادمرد فرهیخته و صادق افغان )پشاور،

 

به دسترس عالقمندان گذاشته شده است، « مجموعه  مقاالت علمی، سیاسی و اجتماعی»و « سر گذشت من»

 وشتهنی نیاز از توصیف بوده که با غنای نهفته در این متاعیست که از دید توضیح رویداد های معاصر میهن ما ب

 ها با یقین کامل متمم ارزش ها و شناخت واقعی اشخاص در ساختار سیاسی و اجتماعی شده می تواند.    

سیاق کالم مرحوم مجروح زیبائیی خاص دارد، در هر اثر وی خواننده را متوجه به ارزش های اخالقی و 

چگونگی پیش آمد انسانی، که امروز با تأسف طور چشمگیر زیر پا دیده می شود، می گرداند و دشمن خود را 

 . نیز مورد دو و دشنام قرار نداده بلکه کرامت انسان بودنش را مراعات می کند

را در « لنگر زمین»پاچا صاحب، با این لقب جناب شانرا مخاطب قرار می دادیم، به گفته  مروج عام حیثیت 

برهه  قیام و مبارزه   آزادیخواهان افغان داشته و از قشر روشنفکر و ملیگرا در پشاور نمایندگی می کرد. زندگی 
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ن، دسته جمعی با اشتراک دوستان و یا به تنهائی، در محیط خانواده  وی کیفیت خاص داشت؛ هر بار که خدمت شا

هار چ»می رسیدم با تبسم ملیح در چهره و محبت پدرانه پذیرائی می شدم. در تابستان باالی کت به حساب ما 

باالی دوشک نشسته و تکیه به بالشت می نمود و ما در یک حلقه، باالی چوکیهای منجی قرار گرفته و به « پایي

 ش داده و باهم بحث می کردیم.صحبت های وی گو

پاچا صاحب عادت داشت تا بعد از ظهر هر روز حتی در تابستان گرمای شدید تابستان برای یکی دو ساعت در 

مصادف نمی گردید بلکه لباس « پیرهن و تنبان»جاده های پشاور قدم بزند و هیچ گاه وی را کسی ملبس به 

 در بر داشت. معمول پطلون و پیرهن، مانند فوتوی باال، 

تار و پود حیات پاچا صاحب از یاد افغانستان و مردم آن بافته شده بود و در راه آزادی افغانستان مانند یک سخره  

تا اخیر زندگی پایدار بود. در طول مبارزات آزادی خواهی میهن عزیزم خداوند متعال را « سپین غر»عظیم 

ان سر و کار داشتم و خدمات ناچیزم را منحیث خدمتگار سپاسگزارم که با بزرگترین شخصیت های افغانست

افغانستان به نظر قدر و محبت ارزیابی می نمودند که پاچا صاحب یکی از مهمترین اشخاصی بودند که تا اخیر 

 عمر شان با هم رابطه داشتیم و از نظریات شان بهره می بر داشتم. 

مذاکراتی که با  «قیام ملت افغان»در اثر نا چیز بنده زیر عنوان 

دوست گرامی و مردانه صفتم پاچا صاحب داشتم طور مرتب نگاشته 

شده که تکرار آنرا لزوم نمی بینم، زیرا مطلبم در این نوشته ثبت 

بخشی از خاطرات آن بزرگوار است که در این برهة حساس 

خوانندگان حقیقت جو را به شناخت رویداد های واقعی در میهن 

کند. مدتی قبل دو اثر، یکی از مرحوم اسدهللا  مشترک ما یاری می

خان سراج و دومی از مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی، را در سایت 

نشر نمودم که خوشبختانه در حلقات مختلف « آریانا افغانستان»ملی 

 انعکاس به جا نموده که در عین زمان باعث تشویقم گردید.

آغاز نمایم و ختم آنرا با « سخنی چند با خوانندگان»روح را از این بار در نظر است تا خاطرات پاچاصاحب مج

خنی س»قبل از آنکه نقل قول را از اثر پاچا صاحب  پایان دهم.« نظری به اجمال گذشته»اقتباس بخش اخیر آن 

و « یاد فریاد»آغاز کنم در نظر دارم که مقدمه ای گویا از اثر دیگر وی که زیر عنوان « چند با خوانندگان

انجمن نویسندگان مجاهد »م در پشاور توسط ۱۹۸۵جموعه  از اشعار پشتو ودری را داراست و در سال م

طبع و تکثیر گردیده و یک جلد آنرا مرحوم پاچا صاحب به بنده اهداء نموده یک شعر پشتو و هم « افغانستان

نیز  شعر استقبالیه  استاد خللیلی رایکی دری آنرا با از نظر خوانندگان عزیز بگزرانم. عالوه بر آن تقریظ و یک 

 ثبت می نمایم تا از زیبائی کالم استاد سخن بهره و لذت بریم.
 بسمه تعالیآغاز می کنیم به تقریظ از قلم استاد خلیلی: 

نام لغمان که در دیار محبوب ما ناحیه ایست زیبا و بار آور در تاریخ ابونصر عتبی و چار مقاله  عروضی 

کتب و کراسات تازی و دری )اعم از تاریخ نگاران و بلد نامه ها( به تکرار ذکر شده، ذکاوت  سمرقندی و دیگر

ساکنان آن بدان پایه و مایه بوده که یک خانواده ازین ناحیه در قرن هفتم هجری در بغداد در آن پایگاه  عظیم فر 
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عقد امور مسلمانان را بدست  و فرهنگ بیشتر از یک قرن بحیث قاضی القضاة در مسند قضاء نشسته و حل و

 گرفته اند.

کنر ناحیه ایست که موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی در تذکره  نفیس خود نفخات االنس از آرمیدگان آن سر 

زمین کرده و کنر در قرن سیزدهم هجری افتخار زادگاه سید جمال الدین افغانی را در یافته میهن مرد که آواز 

وازه  نبوغ بی قرینش در خاور و باختر اسالم پیچیده و هنوز رواق های االزهر جامعه  هزار قلم انقالب آفرین و آ

 ساله  مصر از ذکر نام و تکرار گفتار وی بی نیاز نیست.

سید حضرت شاه پاچا پدر بزرگوار گوینده  این مجموعه در دوره  امیرعبدالرحمن و پسرش درین هر دو ناحیه 

صاحبدالنش اهل خانقاه می  ،مشعل افروز درسگاه  شرع و فرهنگ اسالمی بود سجاده آرای طریقت قادری و

پنداشتند که هم به حضرت شیخ عبدالقادر جیالنی نسبت نژادی داشت و هم در طریقه  مبارکه قادریه مرشد و 

بانی شریعت می شناختند که در علوم اسالمی بالغ نظر بود و در حفظ و حراست مرهنما بود. درس جویانش اهل مدرسه 

 قدم. مجاهدی ثابت

حکومت به جرم همکاری با شیخ مجاهد مال نجم الدین رحّمة هللا مشهور به شیخ صاحب هده درجهاد استعمار 

را در زندان کابل مغلول نمود، لیک همت باالیش بدان پایه بود که با وجود مشکالت  نه سال او ،گران برتانیا

زندان به وی عرضه می داشتند خود به نان پاره  خشک و جامه  مندرس قناعت اگر ارادتمندان تحایفی در  –وارده 

تخار اف» می کرد و توصیه می نمود که ارادتمندان تحایف شان را به سنگر گزینان جهاد بفرستند و می گفت:

 «جان سپردن از گرسنگی در گوشه  زندان برابر افتخار لقمه  نانی نیست که به مجاهد فرستاده شود.

ن مقارن جلوس امیر حبیب هللا سراج الملة و الدین از سیاه چاه  زندان رها شد حکومت و ارادتمندان به پیشگاه  چو

آن مسند نشین بوریای فقر یاری ها عرضه داشتند همه را مسترد نمود، در نفس های واپسین آنقدر دارائی نداشت 

تعزیت من مساعدت کس را نپذیرند. چون در این  که مصرف تکفین اورا تکافو کند توصیه نمود که زنهار برای

ایام نزدیک به سپاهیان قلعه  اسمار معاش داده اند از آن ها قرض بستایند درین زمانه وجه حالل تنها معاش 

 سپاهیان مسلمان است.

جناب سید شمس الدین مجروح سنن زندگانی را در مهد تربیت پدر بزرگوارش آموخته و هنر شاعری را در 

ان مناظر زیبا و میان مردم آزاده  لغمان و کنر اندوخته است، او در فرهنگ و فلسفه  چار زبان، تازی، دری، دام

پشتو، انگلیسی و عربی استادانه وارد است. سید شمس الدین مجروح از آن رجال نادر و شخصیت های قلیل 

تاد نرسانده نبوغ ذاتی رهبروی، ذکای وی اسالمثال است که دانشگاه نرفته و باسلوب جدید تحصیالتش را به پایان 

 وی و گوشه  گریبانش دانشگاه وی بود. در خود فرو رفته و از سرمایه  خودی خودش متاع اندوخته.

استواری و جزالت ترکیباتش را از کوهساران فلک سا، زیبائی افاده را از شبهای ستاره بار، نغمه  جان آویز 

 ق فرا گرفته. شعرش را از نوای نوازشگر مرغ ح

از اشک یتیم، از خونابه  دل بیوه، از داغ جگر گریه آموخته از شهر های ویران و خانه های آتش زده  وطنش 

 درس ناله فرا گرفته.

 یک شمه کار آموخته هر صاحبدلیاو ز نالـه از نی گـریـه از ابر بـهار آموخته
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با همه معرفتی که سالها با اندیشه  فیلسوفان نو و  چون هموطنانش را پامال سپاه متجاوز خونخوار شوروی دید

 کهن داشت به شعر گرایید زیرا متوجه بود که شعر پرورشگاه  ناله  درد مندان است و بیانگر تمنیات آزادگان.

درد های استخوان سوز وی در مصیبت وطن محبوب وعزیزش ترجمان می جست اینک مجموعه ترجمان 

 دردهای وی می باشد.

ن و مایه  نازش من مجروح می داند که در کشورش گوهر یگانه ئی دل های هموطنانش را قرن قرن یار که

 «خلیلی»۱۹۸۵جنوری  ۱۱ -صدف آن بود، مواجه بخطر شده یعنی حق و آزادی

 «:یاد فریاد»شعری از مرحوم مجروح به پشتو، اقتباس از  واینک پارچه  

 لوي کړنګ
 یم رنګ زړه په وینو ه غوټی غوندیدـن  پتنګ یمه د ـل نـبـه د بلـب نـذهـه مـپ

 پالنګ یم پوست ندینه دچا له ډډي ال  ړ شمه د ګلوـه انګــم چــزي یــنه اغ

 لونګ یم اړه مي خوبان کانهـه په غـچ  وني سرکښي کیږدیـمي ج غوټي نه یم چه

 آهنګ یم زه څه او څهنه پوهیږم چه   ر و بم یمـه زیـه خندا نـم نـه ژړا یـن

 یم په بل درنګ یو ساعت خپه خوشاله  شته کار لکه ماشوم نه می نه وزګاریم

 او د اورنګ یم نه صاحب دباج خراج  یم قلنګ را باندی نه وي ملنګ نه چه

 په جنګ یم ولي وسره تل له اضداد  د پارهژوندون  د دا هسي بي معنی  

 سوز و سازه ژونده تنګ یم زه له دي بی  ره دوا یمـچه نه درد یم او نه درد ل

 دو له پاره ننګ یمـد ژوندون او د ژون  ژوندون نورستړی کړم ستومانه وږدی خدای

 څنګ یم او د نا کس له پښونههر کس  د  و له باده سره مل یمـاوري یمه خـخ
 افتادګی کښی لوي کړنګ یم په دیزه   کړه تیټ مي بوله غورځنګ را باندي مه

 نه د چا پشان د بل په ځان پلنګ یم  مرسته را نه کیږی نه د کونډو ړنډو

 چه مي کیږدي په منګولونه اترنګ یم  رف شمه د ښکلوـم چه طـه آئینه یـن
 ره ژوندی دیـنه می روح د شرقیت دوم

 ه فرنګ یمـکـه مادیت لـر لـبـه خـن
 و این هم پارچه شعری به دری:                   

 
 م۱۹۸۲خاطرات سفر آلمان، ایام ایستر 

 

 با هـر که هـر زمان و همه جا گریستم وقت وداع دوست نه تنها گریستم



  

 

 

 5از 5

 مثل گدای رانـده از درها گریستم در آسمان 1وقت سفــر به تخت سلیمان

 درباغ و راغ و شهربه صحرا گریستم افسردگی چو سایه که هرجای با من است

 با برگ برگ هـر گل رعنا گریستم ل نـو بهاردر موج الله و گل و آن فص

 ردم و تنها گریستمریه کـدر جمع گ مانند شمع روشن آتش به سر همیش

 گــریستـم نغمــه های بلبـل شـیـدابا  وطـن وقـت بامـداد آشیـان در یــاد

 در بـاغ پـیـش الله  حمـرا گریستم خونیـن کفـن شـهید چـو آمـد به خاطرم

 گـشتـه بـلـنـد تا بـه ثـریا گـریستم حیات چو دیدم به هر دیارهنگامه  

 گریستم و پا دست و سربر قید های  آن محیط حریت بی قیـد دیدم چو آن

 بـر خـنده هـای قـهقه  مینا گریستم ماتمسرای خویش چوآمد به خاطرم

 گـریستـم کلـیـســـا ارغـنــون بـا بانگ سقف آن فرو ریختکه 2در یاد مسجدی

 در صحنـه  غــم آور دنـیا گریستم از ظلم وحشیانه آن کافران روس

 ا ز بـحـر بـیکـرانـه  مـواج زندگی
 

 «یک قطره آب خوردم و دریا گریستم»
 

 استقبال از استاد خلیلی
 

 خموش گاه بغوغا گریستیگاهی  گاهی چو چشمه گاه چو دریا گریستی

 زا گریستی گهربخش  روح طبع کز تابنـده بر ورق هزار گـوهرشد صد 

 بـر حال خنـده آور دنیـا گریستی بر ماجرای گردش غم خیز آسمان

 بر کودکان بی وطن ما گریستی بر کشتگان بیکس خونابه نوش مرگ

 بر حـالـت نهـفته  فـردا گـریستی بر غـفلـت گذشتـه بیـداد پیشگان

 سا گریستی کوهسار فلکدر یاد  کف به لب رود های خروشاندر ذکر 

 مجنون صفت بدامن صحرا گریستی با سیل اشک دامن مارا مجال نیست

 آب ای دریغ دلـم نزدیبر اخگر 

 گریستی تو آنجاآتش بجان من و 

 
 ادامه دارد

 

                                                           

( طیاره1)  

 مسجد شنکورک یادگار پدرم و نمونه  چوب کاری نورستان که حال به خرابه تبدیل شده است.( 2)
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 به افسانه ها باور کرد يا به چشمديد شخص با اعتبار
  

سلسله از رويداد های که بر مبنای چشمديد و خود شخص 

که به قلم توانای  يک شخصيت قابل » 

  .مرحوم سيد شمس الدين مجروح  رقم گرديده است، گزارش دهم

آغاز می نمايم و انتظار دارم که محققين و مؤرخين حقيقت جو در معرفی 

شخصيت هائيکه در وقت و زمانش در ساختمان سياسی و اجتماعی دست يازيده اند و توسط مرحوم پاچا 

صاحب مجروح در مورد شان بحث شده به حيث محک اصيل شناخته شده و اگر و مگری را در آن کمتر 

ه از اين اثر بعضی مطالبيکه در مورد زندگی شخص نويسنده بحث گرديده، عمدا  کنار گذاشته بلکه توجه 

  .خاص در مورد مطالبيکه با سرنوشت ملت افغان سر وکار دارد، در نظر گرفته شده است

که سرگذشت من برای شما چه دلچسپی خواهد داشت که خودرا به آن 

مشغول سازيد؟ مگر به خاطر داشته باشيد که درين سرگذشت بعضی از حوادث نيم قرن آخر افغانستان هم 

برای شما خالی از دلچسپی نخواهد بود، 

داريد با نظريهء من موافقه کنيد يا نه اما مطمئن باشيد در آن غرض شخصی و خود نمائی نيست، 

کوشش کرده ام جريانات را تحريف و تعبير نکنم، مبالغه ننمايم و آنچه را که ديده ام و يا کرده ام و قابل گفتن 

ت که پهلوان حوادث من بودم اما اگر من در جريان حوادث از خود صحبت ميکنم معنی آن اين اس

چون سرگذشت من است نه تاريخ از سهم خود در حوادث صحبت می کنم و اگر قهرمان معرکه نبودم قهرمان 

  :است اما سر گذشت و تاريخ در بسيار موارد هم شبيه هستند مثال  

  .زمان معينی واقع شده است شمه ای از تاريخ همان زمان است

مثليکه در تاريخ واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخی جدا کرد يعنی بايد اهم را از مهم تفريق کرد، و 

آنچه را ارزش گفتن دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم بايد عين 

http://www.arianafghanistan.com 

  
 صفحه٦از١ه  شمار
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                        احسان هللا مايار
  

به افسانه ها باور کرد يا به چشمديد شخص با اعتبار
  خاطرات مرحوم سيد شمس الدين مجروح

  قسمت اول

سلسله از رويداد های که بر مبنای چشمديد و خود شخص زير همين عنوان وعده نمودم تا يک 

» سر گذشت من«حاضر در محل، بدون از غل و غش استوار است از 

مرحوم سيد شمس الدين مجروح  رقم گرديده است، گزارش دهم -اعتماد و معتمد جامعه  افغانی

آغاز می نمايم و انتظار دارم که محققين و مؤرخين حقيقت جو در معرفی  اينک اين سلسله را بنام خداوند متعال

شخصيت هائيکه در وقت و زمانش در ساختمان سياسی و اجتماعی دست يازيده اند و توسط مرحوم پاچا 

صاحب مجروح در مورد شان بحث شده به حيث محک اصيل شناخته شده و اگر و مگری را در آن کمتر 

.  

ه از اين اثر بعضی مطالبيکه در مورد زندگی شخص نويسنده بحث گرديده، عمدا  کنار گذاشته بلکه توجه 

خاص در مورد مطالبيکه با سرنوشت ملت افغان سر وکار دارد، در نظر گرفته شده است

  :پاچا صاحب مرحوم می نگارد

  سخنی چند با خوانندگان  
که سرگذشت من برای شما چه دلچسپی خواهد داشت که خودرا به آن شما فکر خواهيد کرد : خوانندگان گرامی

مشغول سازيد؟ مگر به خاطر داشته باشيد که درين سرگذشت بعضی از حوادث نيم قرن آخر افغانستان هم 

برای شما خالی از دلچسپی نخواهد بود، ) البته از نگاه من(اجمالی موجود است، اين نظر اجمالی به حوادث 

داريد با نظريهء من موافقه کنيد يا نه اما مطمئن باشيد در آن غرض شخصی و خود نمائی نيست، 

کوشش کرده ام جريانات را تحريف و تعبير نکنم، مبالغه ننمايم و آنچه را که ديده ام و يا کرده ام و قابل گفتن 

اگر من در جريان حوادث از خود صحبت ميکنم معنی آن اين اس

چون سرگذشت من است نه تاريخ از سهم خود در حوادث صحبت می کنم و اگر قهرمان معرکه نبودم قهرمان 

  .اين داستان که هستم

است اما سر گذشت و تاريخ در بسيار موارد هم شبيه هستند مثال  ) بيوگرافی(گفتم تاريخ نيست و سرگذشت 

زمان معينی واقع شده است شمه ای از تاريخ همان زمان استسرگذشت چون در 

مثليکه در تاريخ واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخی جدا کرد يعنی بايد اهم را از مهم تفريق کرد، و 

آنچه را ارزش گفتن دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم بايد عين 

 
 

 

احسان هللا مايار

به افسانه ها باور کرد يا به چشمديد شخص با اعتبار

  

زير همين عنوان وعده نمودم تا يک در پيشگفتار 

حاضر در محل، بدون از غل و غش استوار است از 

اعتماد و معتمد جامعه  افغانی

اينک اين سلسله را بنام خداوند متعال

شخصيت هائيکه در وقت و زمانش در ساختمان سياسی و اجتماعی دست يازيده اند و توسط مرحوم پاچا 

صاحب مجروح در مورد شان بحث شده به حيث محک اصيل شناخته شده و اگر و مگری را در آن کمتر 

.دخيل گردانند

ه از اين اثر بعضی مطالبيکه در مورد زندگی شخص نويسنده بحث گرديده، عمدا  کنار گذاشته بلکه توجه بند

خاص در مورد مطالبيکه با سرنوشت ملت افغان سر وکار دارد، در نظر گرفته شده است

پاچا صاحب مرحوم می نگارد

سخنی چند با خوانندگان  
خوانندگان گرامی

مشغول سازيد؟ مگر به خاطر داشته باشيد که درين سرگذشت بعضی از حوادث نيم قرن آخر افغانستان هم 

اجمالی موجود است، اين نظر اجمالی به حوادث 

داريد با نظريهء من موافقه کنيد يا نه اما مطمئن باشيد در آن غرض شخصی و خود نمائی نيست،  شما اختيار

کوشش کرده ام جريانات را تحريف و تعبير نکنم، مبالغه ننمايم و آنچه را که ديده ام و يا کرده ام و قابل گفتن 

اگر من در جريان حوادث از خود صحبت ميکنم معنی آن اين اس. است بگويم

چون سرگذشت من است نه تاريخ از سهم خود در حوادث صحبت می کنم و اگر قهرمان معرکه نبودم قهرمان 

اين داستان که هستم

گفتم تاريخ نيست و سرگذشت 

سرگذشت چون در : اول

مثليکه در تاريخ واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخی جدا کرد يعنی بايد اهم را از مهم تفريق کرد، و : دوم

آنچه را ارزش گفتن دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم بايد عين 



  
 

  

 ٦از٢

اهميت حوادث نظر به نتايج آن است و نظر به ارتباط آن به حال و نظر به انتظار مردم به . ن کار را کرداي

  .شنيدن آن است

حوادث بزرگ تاريخی هم مثل خاطرات شخصی فراموش می شود و از نظر می افتد، اين حوادث را که : سوم

می سازد و در تاريخ فصل ديگری می افزايد  بر مال) حفريات(آثار آن در قعر زمين نهفته است، زمين کاوی 

  . و به آن رنگ ديگری می دهد

خاطرات شخصی هم که در تاريکی های تحت الشعور نهفته می ماند روان کاوان آنرا به روشنی شعور می 

کشانند و آنرا آشکار می سازد و انسان را به گذشته متوجه می سازد لهذا اين وجه شباهت بين تاريخ و 

  .فی بايد از نظر دور نباشدبيوگرا

اثر تاريخی تمام واقعات يک جامعه را احتواء کرده نمی تواند مثال  تاريخ سياسی، اجتماعی، مدنی و : چهارم

فرد هم تمام زوايای ) بيوگرافی(حربی يک اجتماع را نمی توان در يک اثر جمع کرد، همينطور سوانح نگاری 

ر گرفتن اين نکات اين اجمال را خدمت شما تقديم کردم زيرا ياد داشت با در نظ. زندگی اورا احتواء نمی کند

های مفصل من مانند قلب من و آرزو های ديگر من در افغانستان مانده است و آنرا در کتابخانهء خود گذاشتم و 

نبود را به  آنچه را به يادم مانده و قابل تذکر می دانم به شما حکايت خواهم کرد وقصهء بود و. به اين سو آمدم

  .شما خواهم گفت

  من گوش کنيد غـم پنهانیداستـان     دوستان قصه بدنامی من گوش کنيد

  الهم يسر وال تعسرو و تمم بالخير: بخوان
که از آن طفوليت به خاطر انجام نما، نخستين کلماتيست  سانش کن و دشوارش مگردان و به خيرشيعنی خدايا آ

يک کتابچهء زرد رنگی را پيش رويم گذاشتند و اين کلمات را استاد می خواند . دارم و هيچ فراموشم نمی شود

آن نقوش خورد و بزرگ سياهی را که در کتابچه منقوش بود نمی فهميدم . و من به تقليد از وی آنرا می خواندم

اولين نقشی  اين. و تشخيص داده نمی توانستم الکن به سوی او می نگريستم هر چه استاد می گفت آنرا می گفتم

زندگی من و امثال من که به . اين آغاز دخول من در اجتماع بود. بود که در محيط اجتماعی بازی کرده ام

نوشت و خوان می پرداختند به همين ترتيب آغاز می شد لهذا من هم اينرا به حيث اولين خاطرهء طفوليت خود 

ن تنها از خود نی بلکه از اجتماعی که در آن زيسته به شما حکايت می کنم و آنرا سرنامه قرار می دهم زيرا م

ام به شما حکايت خواهم کرد و آنرا هم از گنجينهء حافظه بيرون خواهم کشيد و از تأثيرات و احساسات خود 

  .صحبت خواهم کرد

  :ور نه بايد شروع می کردم و می گفتم که

تولدم پدرم فوت کرد و من آنرا به خاطر ندارم، قمری تولد شده ام و تقريبا  پنج سال بعد از  ١٣٢٩من در سنه 

مادرم متفکل تربيت جسمی و معنوی من بود و چون خودش زن با سواد پرهيزگاری بود می خواست من 

خوانندگی و نويسندگی را که آسانتر از پرهيزگاريست شروع کردم و . خواننده و نويسنده و پرهيزگار باشم

ن را انسان ها به دست خود مشکل و پيچيده می سازند از آن جمله هم اين متأسفانه بسيار کارهای سهل و آسا

قاعدهء (نام اين کتابچه . طريقهء سواد آموزی بود که من در کتابچهء زردی به آن اشاره کردم با آن مواجه شدم

ر پيچيده است که برای خواندن و ياد گرفتن کلمات عربی يک طريقه به شمار می رود اما طريقهء بسيا) بغدادی

  . ...است که هنوز در بعضی جا های افغانستان و پاکستان مروج است) علم تربيه(و غير علمی 



  
 

  

 ٦از٣

با پيشرفت عمر و انکشاف محيط اجتماعی شوق من برای فراگرفتن علوم عصری و فلسفه زياد شد و به هر 

اما علم و دانش مانند سوء دست وپا می کردم و می جهيدم تا بر معلومات خود در اين ساحه بيافزايم 

   :قوس قزح هر قدر به آن نزديک می شدم ازمن دور تر شده می رفت به قول ابن سينا پديدهء 

   »تا به آنجا رسيد دانش من که بدانم همه که نادانم«

اين را از روی تواضع نمی گويم من خودم به اين قناعت رسيدم که تخصص در يک رشته مخصوص  يقينا   و

تمرکز می خواهد و به هر طرف دست انداختن و بر هر طرف جستن، انسان به هيچ جا  نمی رسد و پهنای 

محيط  در. محيط بيکران علوم در عصر حاضر به کسی مجال نمی دهد که جامع علوم معقول و منقول باشد

مردم به کشت و کار و تربيهء حيوانات اشغال داشتند و . اجتماعی که من زيست می کردم محيط علمی نبود

اطفال برای مدت کمی در مساجد به خواندن قران مجيد و ياد . اطفال و زنان شان با مردان کمک می کردند

محيط فاميلی اين اطفال هم . می رفتند گرفتن چند سوره می پرداختند و بعد آنرا ترک می کردند و پی کار خود

اين محيط نا سازگار دانش منحصر به . تشويق کننده نبود لهذا از فرا گرفتن علم و سواد محروم می ماندند

اين نا سازگاری . منطقه نبود که جای دور افتاده و منزوی به شمار می رفت و تا حدی معذور شناخته می شد

به بطرف انحطاط رفتن بود که افغانستان نتوانست شعرای بزرگ و علمای های اجتماعی پر آشوب عامل رو 

حتی سواد فارسی و مضمون نگاری در شهر های بزرگ و مرکزی هم . بزرگی مانند قرون سابقه داشته باشد

درعين . ضعيف بود و شاهد آن نوشته خوان و آثار آن عصر است که هنوز از بين نرفته و موجود می باشد

اقتصادی و اجتماعی يک محيط بر يکديگر تأثير و تعامل نا قابل انکار دارد و افغانستان مخصوصا  زمان وضع 

مکاتب دولتی عصری در آن . مناطق جنوب هندوکش غير منکشف مانده و با فقر و ناداری عمومی مواجه بود

مدارس متفرق و کوچکی را . وقت طفوليت من بوجود نيآمده بود تنها در کابل مکتبی بنام حبيبيه تأسيس شده بود

حکومت ها به چند مدرسه محدود مراکز بزرگ . که در مساجد داير بود کمک کننده و پشتيبان قوی نداشت

توجه داشتند و کمک می کردند و اما بسا مدارس خورد و بزرگ ديگر تنها به کمک مردمان خير خواه و 

برای طلبه که درين مدارس به تحصيل مشغول می . معاونت های جزئی باشندگان قريه ها و شهر ها متکی بود

بودند اکثر از جاهای دور دست ديگر می آمدند و نان و غذای شب و روز آنها را مردم قريه و کوچه به 

از بين طلبه يک طالب جوان و کم سنی هر شب و هر روز در ساعت معين . صورت خيرات و صدقه می دادند

ن خشک و يا پارهء گوشت به دست می آورد و آنرا در سبدی جمع کرده و به خانه به خانه می گشت و پارهء نا

مدرسه می برد و طلبهء مدرسه آنرا صرف می کردند گاهی نيمه سير می شدند و هم گاهی از آن ها برای روز 

  .ديگر زياد می ماند

. اده نمی ساختمتأسفانه اين مدارس کوچک و محلی کسی را برای مجادلهء زندگی و يا خدمت به دين آم

شاگردان که فارغ می شدند يا بايد پيش امام کدام مسجد می شد و يا به کار و بار شغل پدری خود به همان طرق 

آنها نيمه مالئی می بودند که از روشنی علم و معرفت بصورت کامل بهره . و وسايل عنعنوی مشغول ميگشت

آنها حتی صالحيت اينرا . و تحول خاصه آنها بودنداشتند تعصب و تنگ نظری و نا سازگاری با هر تغيير 

کمتر داشتند که در مدرسه های محلی استاد و معلم شوند، به همين دليل بود که علما در مدارس کم بودند و 

خطيب صاحب و . آنهائيرا که به مرتبه اين استازی نايل می آمدند عالم مدرس می گفتند و به او امتياز می دادند

او دارای وسعت نظر بود و مضامينی را که درس می دادند خودش . ه ما ازاين قبيل علماء بوديا استاد مدرس



  
 

  

 ٦از٤

من تنها از . آشنائی با علم کالم الهيات برای او افق نظر وسيعی داده بود. آنرا فهميده بود و آنرا هضم کرده بود

  . دايش بيامرزدخ. دروس او نی بلکه از رهنموئی ها و صحبت های او استفاده زياد کرده ام

  محيط فاميلی 
پدر من مرد روحانی و پرهيزگاری بود که به مال نجم الدين آخوند زادهء هده در طريقهء قادريه دست ارادت 

آخوند زادهء مرحوم در آخر اورا خليفه ساخت که به اصطالح ارباب خانقاه آنرا . داده و مريد و خليفه بود

ر واليت کنر که منطقهء منزوی و نا آرامی بود به اصالحات و تبليغات مأذون می گفتند و اورا مامور ساخت د

او در سه يا چهار نقطه خانقاه و مدرسه هائی بر پا ساخت و جانشينان خود و علمای ديگر را به . بپردازد

وظايف اصالح و تبليغ گماشت و عمر خودرا زياده به گشت و گذار در مناطق مختلف آن واليت و يا جنگ و 

حکومت ها در آن وقت چون سلطهء اداری در اين مناطق دور . د در سرحد هند برطانوی سپری می کردجها

دست و منزوی نداشتند برای بوجود آوردن نظم و آرامش و جلو گيری از جنگ و جدال و برادر کشی در بين 

  . ...مردم اين قبيل رجال روحانی سهم بارزی داشتند

شعرا و داستان های الزمی پناه می بردم و درين ساحه برای من مواد محدودی من دراين انزوا به ديوان های 

کتابخانهء عمومی وجود نداشت که به آن مراجعه می کردم و در کتابخانهء پدرم کتب دينی به لسان . ميسر بود

می عربی و فارسی زياد بود که آنها عبارت بود از کتب قفه و تصوف و غيره اما کمتر چيزی به درد من 

کتب تاريخ و ديوان شعرا بود که از آن استفاده می کردم و بيرون از خانهء خود مناظر دلکش طبيعی و . خورد

از ديدن آن حظ می بردم و ساعت ها کنار دريا و يا در پهلوی جوی . کنار آب روان مرا به خود جلب می کرد

نگريستم اما باز هم در خود فرو رفته روانی می نشستم و به مناظر طبيعت کوه های سرسبز دور نواحی می 

از خاطرات تلخ دوران صغارت يکی هم چشم دردی طوالنی من بود که زياد به آن مصاب می شدم و . بودم

رنج می بردم و دوا های که مادرم استعمال می کرد از زجر و شکنجه کمتر نبود و چشم من عليل و معيوب 

  . ...بار آمد

يام طفوليت که با اشاره کردم يکی هم گاهی خطر تهديد به فقر و ناداری و از رنج ها و درد های بعد ا

در آغاز جوانی هر چهرهء زيبا و . قرضداری بود که آن هم از فروش سامان و گرو کردن زمين تالفی می شد

ث من هم به حي. دلکش نظر را جلب می کند و دل نا قرار انسان در اين بر خورد ها کسی را آرام نمی گذارد

انسانی ازاين تأثرات تلخ و شيرين متأثر می شدم اما محيط تنگ و سختگير روستائی ما اجازه نمی داد که کسی 

  . ...در اين راه قدمی از نظاره فراتر گذارد، آنجا شهر نبود که پری رويان زيبا بسيار باشند

مادر من می گفت . وادار شدم من در مراحل نخستين جوانی ازدواج کردم و يا به عبارت صحيح تر به ازدواج

من پير و ذهيرم و اگر بميرم کسی نخواهد بود به تدبير منزل بپردازد، لهذا همسری را که عمرش از من 

زيادتر بود برای من اختيار کردند، تدبير منزل ما يقينا  خوبتر شد و جانشين مادر هم پيدا گشت اما باز هم مادر 

بيه و سر پرستی ها دو سه اوالد مرا هم او بعهده داشت و از ديدن و حظ من خودش بانوی خانه بود و حتی تر

بردن نواسه ها بر خوردار شد و من و خانم من از وی اطاعت می کرديم و همه چيز خودرا در اختيار او قرار 

خادمه و آپه خيرو يعنی . يکی از از ياد گار های اعصار گذشته آپهء بود که در خانهء ما می زيست. داده بوديم

بود، در آنجا خريده بود و ) سنمگان(يا دايه  ما زنی بود که بحيث کنيز اورا پدر کالن مادری من که حاکم ايبک 

. من بيشتر از مادر خود به اين آپه عالقه داشتم و او مرا در آغوش خود پرورده بود. اورا به مادرم بخشيده بود
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ام گوناگون در ساختن مربا و ترشی و شربت ها هم با مادر من آپه طباخ و آشپز ماهری بود،عالوه بر پختن طع

معاونت می کرد و ازاين نعمت ها که همه در خانه موجود بود از برکت او برخوردار بوديم و تا دير گاه زنده 

او هيچ به خاطر نداشت که چه وقت از مادر و پدرش جدا شده و به کنيزی و . بود و مرا بسيار دوست داشت

او خودرا عضو خانواده می شناخت و احساس بيگانگی نداشت حتی با مادرم گاهی . ر آمده بوداسارت د

خشونت و پرخاش هم می کرد که يکی از تشويش های زمان طفوليت من اين صحنه پرخاش در بين اين دو 

  .شخصيت بود

او نمونه و . عرفی کنمدر اينجا بی مورد نيست چون از پدر کالن مادری خود ياد آوری کردم کمی هم اورا م

او ملک دمحم حسن نام داشت و خان و ارباب شهر تگری لغمان بود که سر . مثال خوب از عصر خود بود

  .کردگی و قيادت اين منطقه را او از پدر خود ملک عبدالقادر به ميراث يافته بود

کومت مرکزی به اين قدرت اميرعبدالرحمن خان وقتی بر افغانستان مسلط گشت برای تمرکز اداره و سلطهء ح

خوانين و سرداران که در اطراف دم از حاکميت می زدند و با مدعيان سلطنت گاهی با يکی و گاهی با ديگری 

امير اول مدعيان سلطنت . همدست می شدند و خانه جنگی و نا آرامی را در مملکت دوام می دادند، خاتمه داد

حلی را محبوس ساخت و يا تبعيد کرد و به جاهای دور دست را ازبين برد و بعد اين مدعيان قدرت های م

ملک دمحم حسن خان را به ايبک تبعيد نمود و اجازه نداشت . فرستاد و برای آنها مشاهره و يا وظيفه مقرر داشت

به لغمان بر گردد اما در همين زمان اورا بحيث حاکم آن منطقه مقرر نمود تا اشتهای جاه طلبی خودرا هم 

  .ندتامين ک

من در اين انزوا و خود گرائی عالقه به شعر گفتن پيدا کردم و گاهگاهی شعر می گفتم، اين اشعار را جدی نمی 

گرفتم و در پی جمع آوری آن بر نه می آمدم و کمتر با کسی از آن صحبت می کردم تا باآلخره وقتی در عمر 

من وقتی اولين شعر . مع و نشر آن پرداختمخود به سن رشد و پختگی رسيدم به آن توجه ديگری کردم و به ج

خودرا در يکی از جرايد وطن خود که طبع و نشر شده بود ديدم از آن حظ و لذتی بردم و غرور و سروری 

  .احساس کردم که تا حال در خاطره من باقی است

ا تنها به دوستان و اشعاری را که جنبهء اجتماعی و اخالقی داشت بعد ها به نشر فرستادم اما اشعار ديگر خودر

  . رفقای خود نشان می دادم و يا از بين می بردم

  محيط اجتماعی 
قمری به محيطی ببرم که در آنجا  ١٣بيآئيد از خود و فاميل خود بدر آئيم و شما را با خود به اوايل قرن حاال 

  .می زيستم

منطقهء که مسکن ما بود يک اجتماع قبيلوی و عشيره ئی بود که از لحاظ مطالعه  اجتماعيات باستانی و بسيط 

ادارهء حکومت مرکزی بسيار قوی ونافذ نبود آنها ماليات و تکس های بسيار . نموه بسيار زنده به شمار می فت

دادند که آنرا بيگار می گفتند اما از  محدودی به حکومت می پرداختند، خدمات اجباری حکومت را انجام می

زمين، جنگل مال مشترک مردم بود و هر . ادارهء عصری و بر قراری نظم و قانون دولت بر خوردار نبودند

بيست سال بعد زمين ها از سر تقسيم و قرعه بندی می شد، برای مردان هر فاميل مقدار زمين تخصيص می 

در هر دورهء بيست سال . يز که تقريبا  ثلث يک جريب بود، تثبيت شده بوديافت، اين واحد قياس مقدار به تخم ر

مواليد نو در فاميل بخش خودرا می گرفتند و بخش اموات از بين می رفت يعنی اگر در فاميل عشيره قلت 
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جنگل و چرا . نفوس رخ داده بود سهم آن کمتر می شد و اگر کثرت نفوس می داشت بخش او بيشتر می گشت

ا مال مشترک قبيله بود حدود و ساحه ملکيت هر عشيره با تمام دقت معلوم بود که از آن کس ديگر استفاده گاه ه

اين اشتراک و تقسيم زمين را وقتی پدر من در آن منطقه متمکن شد لغو کرد و مردم را . کرده نمی توانست

در عالقهء باجور و قبيلهء مومند تا قناعت داد که ازاين شيوه منصرف گردند اما در بعضی مناطق ديگر مثال  

  .پنجاه سال ديگر هم معمول بود

سرکردگان و ملکان قبيله از طرف مردم انتخاب می شدند و آنها در امور ادارهء قبيله و منازعات مردم 

بصورت جرگه و شوری مداخله و اعمال نفوذ می کردند، قدرت و حيثيت هر کس مربوط به کثرت نفوس 

هر کس مردان جنگی و مردان کار بيشتر داشت، دارائی و جايداد عامل قدرت نی بلکه عامل . دمردانه مردم بو

درد سر به شمار می رفت زيرا برای حفظ و پهره داری ازآن قوت مردان جنگی و مردان کار ضرورت بود، 

جنگل داری کار و بار زراعت و . اگر کسی اين را نمی داشت به مشکل می توانست مايملک خودرا حفظ کند

حتی آبادی منازل به صورت دسته جمعی از طرف قبيله اجرا می شد گويا يک سيستم کوپراتيفی بسيط و بدوی 

در کار بود که هنگام درو و کوفتن خرمن مردم بالنوبه با يکديگر معاونت می کردند و خود و حيوانات خودرا 

  .برای افراد قبيله به کار می انداختند

انه را هم تقريبا  از پنجاه فيصد مردم قريه برای صاحب خانه انجام می دادند و صاحب آبادانی مساکن و خ

اين کولکتوزم و يا . خرمن و خانه در وقت کار نان و آب مردان را تهيه می کرد و اين سيستم را آشر می گفتند

ل رخ می داد انتقام کار دسته جمعی بود که در هر پديده حيات آنها تبارز می کرد  و اگر قتل در يک فامي

گرفتن آن مربوط به تمام فاميل حتی عشيره  آن بود و طرف مقابل هم تمام فاميل و عشيره قاتل را مسئول می 

شناختند و هر فرد آن را که ميسر می شد به قتل می رساندند و يک کشته در مقابل يک کشته ماقبل معيار 

ا  تسلسل پيدا می کرد و خاتمه نمی يافت و در بعضی موارد جرگه قانونی انتقام بود اما اين انتقام گيری ها اکثر

ها، شورای های محلی به حل و فصل آن موفق می شدند، آشتی و تالفی خسارت با دادن مال و زمين و ارتباط 

  . خويشاوندی و ازدواج صورت می گرفت

و در وقت داس درو و جمع  زنان درکار و بار زراعت و ديگر امور خانه با مردان سهم مساوی می گرفتند

زنان هيزم طرف ضرورت خود را از کوه و جنگل می آوردند و در آبادانی . کردن خرمن اشتراک می کردند

خانه ها، در گلکاری اشتراک می کردند و حتی در جنگ ها و زد و خورد های عشيره و در بين قريه زنان با 

زنان از حق ميراث محروم بودند و توسط . اشتندمردان خود اشتراک می کردند و زخم و جراحت می برد

پدران و برداران خود به شوهر داده می شدند و از خود اختيار انتخاب شوهر نداشتند اما با اين همه در اجتماع 

  .به تمام معنی اظهار وجود می کردند و در هر نيک و بد سهم می گرفتند

  ادامه دارد
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 11/2016/ 27            احسان هللا مایار
 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 دومقسمت 

 در اخیر قسمت اول خواندیم که:

زنان درکار و بار زراعت و دیگر امور خانه با مردان سهم مساوی می گرفتند و در وقت داس درو و جمع 

کردن خرمن اشتراک می کردند. زنان هیزم طرف ضرورت خود را از کوه و جنگل می آوردند و در آبادانی 

جنگ ها و زد و خورد های عشیره و در بین قریه زنان با خانه ها، در گلکاری اشتراک می کردند و حتی در 

مردان خود اشتراک می کردند و زخم و جراحت می برداشتند. زنان از حق میراث محروم بودند و توسط 

پدران و برداران خود به شوهر داده می شدند و از خود اختیار انتخاب شوهر نداشتند اما با این همه در اجتماع 

 ظهار وجود می کردند و در هر نیک و بد سهم می گرفتند.به تمام معنی ا

 و اینک در ادامه  گذشته:

گفتیم اداره  حکومت بسیار قوی نبود و حکومت در امور حیات مردم کمتر دخل می گرفت، برای اینکه از 

از افراد  دخالت حکومت در امور آنها ممانعت شده باشد قاعده یا تعامل در هر منطقه موجود بود که اگر فردی

قبیله به ادارات دولتی در منازعات خود مراجعه کند و عرض و داد نماید از طرف قبیلهء او به او جزای مقرره 

داده می شد که آنرا ناغه می گفتند، اشخاص با داشتن استعداد های خود از قبیل مهارت در جرگه  سخنرانی و 

ش هائیکه طرف تحسین جامعه بود تبارز می کردند و استدالل خوب مردانگی و مهمان نوازی و امثال آن ارز

حیثیت خاصی اختیار می کردند. این جرگه ها و یا شورای های عشیروی عالوه بر امور قصبه و قریه برای 

هم گسستگی و حصول همکاری دیگر عشایر و قبایل دور دست می کوشیدند، و برای حفظ مفاد منطقه وسیع 

مکلف می شناختند. در حوادث بزرگ از قبیل جنگ های داخلی و یا تجاوز  قومی و قبیلوی خودرا مسئول و

اجنبی تدابیر مناسب می گرفتند و مردم خودرا ماهرانه و بدون درد سر به آن خدمات سوق می کردند. این 

 مکلفیت ها گاهی با فیصدی نفوس مرد کار هم بصورت عام و بال استثناء صورت می گرفت.

دان عشیره گاهی تا دم حیات از داشتن کالنتری برخوردار می بودند و گاهی هم تبدیل این ملکان و ریش سفی

 می شدند و کسی دیگری به جای او انتخاب می شد.

من وقتی به مطالعه  امور سیاست، پولیتکل ساینس پرداختم و طرز اداره  روم و یونان باستان و یا عرب های 

آن آسان و ساده بود زیرا من نمونه  آنرا در محیطی که زیسته بودم  قبل از اسالم را می خواندم برای من فهم

دیده بودم و برای من مایه  تعجب نبود و چیزی بسیار فوق العاده معلوم نمی شد. حکومت های عصر یونان 

باستان و دیگر مناطق را این اجتماع عشیروی خوب تمثیل می کرد. آنکه افالطون می گفت، بهترین اجتماع آن 
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mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_02.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_02.pdf
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ت که صدای نطاق یا منادی مستقیماً به گوش تمام اعضاء آن رسیده بتواند، من در چنین اجتماعی زندگی می اس

کردم و از طبقه بندی افالطون خبر نداشتم، این اجتماعات متفرق و کمونیتی های متعدد از راه اشتراک خون 

دند. مثالً مردم منطقه  ما که شینواری نسب یا از راه ائتالف و هم پیمانی فدراسیون های بزرگی تشکیل می دا

 بودند با صافی ها ائتالف و همبستگی داشتند و در اکثر موارد به اشتراک عمل می پرداختند. 

چرا حکومت ها در این گوشه جهان )افغانستان( و یا دیگر مناطق مماثل آن نتوانسته بود به صورت یک 

را نتوانسته بود اعتماد و اتکای مردم را به خود موسسه اجتماعی طرف ضرورت عامه شناخته شود و چ

 حاصل کند؟

 به عقیدهء من دو عامل مهم در آن دخالت دارد:

 وجود شاهنشاهی های بزرگ در ساحهء عمل و  –اول 

 نه بودن نظریهء دولت در ساحهء علم و ادب. -دو

وع اصلی بر خواهم من با توضیح مختصر ازین دو عامل از موضوع کمی خارج می شوم و بعد به موض

 گشت.

اول: امپراطوری ها و شاهنشاهی های بزرگ که بنأ تشکیل آن به جهانگیری و توسعهء قلمرو و قوت جنگی آن 

بود هیچ صبغهء قومی و یا شهری نداشتند، زیرا ازبین خود مردم و یا خواست مردم به وجود نیآمده بودند. این 

سلطهء خود نگاه می داشتند و اکثراً با گرفتن خراج و مالیات  امپراطوری ها اقوام ومناطق متعددی را زیر

اکتفاء می کردند و برای مردم خدمات اجتماعی که مورد دلچسپی و دلبستگی شان شده بتواند کمتر انجام می 

دادند. این شاهنشاهی ها با شیوهء استبدادی و خود کامه گی مردم را از خود متنفر می ساخت و با کمی ضعف 

ی که در بنیهء شان نمودار می شد به تجزیه و هم پاشیدن و تعدد دولت های خورد و بزرگی تبدیل می و سست

  شدند. این دولت ها هیچ وقت هویت ملی و یا جفرافیائی یا دینی نداشتند و عدم مرکزیت نتیجهء آن بود.

آثار و مباحثی موجود بود دوم: از لحاظ نظر در نوشته جات هر قومی راجع به نظریهء حکومت و طرز اداره 

و آنرا در نصاب تعلیمی خود داخل کرده بودند و هر کسی کمی بهره از تعلیم و تحصیل داشت مثل مباحث 

دیگر علوم از علم سیاست هم آگاهی حاصل می کرد و علماً می فهمیدند که حکومت یک ضرورت اجتماعی 

خیص می کردند. اما در نوشته جات اسالمی ما این است، مفید آنرا از مضر و قانونی آنرا از غیر مشروع تش

مبحث کمتر طرف توجه قرار گرفته است و شاید دلیل آن هم وجود همین حکومت های غیر مطلوب باشد. کلیه 

آثار و افکار افالطون و ارسطو به عربی و فارسی تر جمه شده و از دور عباسیان تا این اواخر خواندن و 

اما کتب جمهوریت افالطون و کتاب سیاست ارسطو و امثال آن تا این اواخر ترجمه آشنائی با آن دوام داشت 

 نشده بود و مردم از آن آگاهی نداشتند.

شما در لتریچر ممالک شرقی راجع به خراج و مالیات، محصول عشر و زکات احکامی یافته می توانید اما 

بابی را در هیچ کتاب نخواهید یافت به استثناء راجع به ارتباط دولت با مردم آداب و قواعد حکومت فصلی و 

 اهل تشیع که در احکام فقیهء آن به موضوع امامت تماس گرفته شده است.

به عقیدهء من این عامل بود که همه مردم به طرف حکومت های خود به حیث حکومت ملی و مربوط به خود 

وض قوه جاذبه )الی المرکز( قوهء دافعه شان و یک موسسهء مفید اجتماعی نمی گریستند و حکومت ها به ع

 )عن المرکز( از خود نشان می دادند. 
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صنعت در آن اجتماع منحصر به این چند پیشه بود آهنگر، دالک، کالل، نجار و یا بافنده این ارباب صنایع 

اشتغال  صنعتگران بسیار ماهری نبودند و صنعت شان یگانه وسیله حیات آنها نبود و به دهقانی و زراعت هم

می کردند، احتیاجات بسیار ابتدائی مردم را رفع می کردند، آنها جز عشیره و قوم نبودند مردمان غریب و 

بیگانه به شمار می آمدند و به نظر تحقیر دیده می شدند. طبیب در هر جا موجود نبود در بعضی شهر های 

 هم می کردند. ...خورد و بزرگ طبیبان یونانی یافت می شد که خود شان دوا فروشی 

جنگ استقالل پایان یافته بود اما عامهء مردم و حتی طلبه هم به آن ارزشی قایل نبودند زیرا عامهء مردم بعد 

از خروج انگلیس در جنگ دوم افغانستان، دیگر فکر نمی کردند که آنها تابع انگلیس هستند و یا زیر سلطه یا 

مملکت خود تغییر بزرگی نمی دیدند و هم بعضی فکر می کردند که حمایت اجنبی قرار دارند، لهذا در حالت 

این جنگ سوم برای استرداد اراضی از دست رفتهء دولت افغانستان رخ  داده بود که آن نتیجهء مطلوب به 

دست نیآمده لذا این جنگ را افتخار بزرگی نی بلکه ناکامی تصور می کردند. من در این مباحثه ها طرف واقع 

و به یاد دارم هر چه می کوشیدم مدعی را قناعت بدهم و به معنی استقالل اورا آشنا سازم موفق نمی  می شدم

شدم و اما امان هللا خان را بحیث یک پادشاه خون گرم جوان وغازی و دشمن انگلیس می شناختند و به او این 

 افتخار را می دادند.

ملکت تطبیق می شد. والیت کنر بحیث حکومت کالن تشکیالت اداری جدید به ظهور آمد و در هر گوشهء م

 نام داشت که به آن دیار آمد. 1شناخته شد و جز والیت ننگرهار بود. نخستین حاکم کالن عبدالرزاق خان

او به خانهء ما در راه سفر به اسمار توقف کرد و نهاری را با ما صرف نمود، لباس کرتی و پتلون به تن و 

ریش خودرا تراشیده و بروت های خودرا به سبک مود آن روز نیمه تراشیده بود، آدم  کاله شپو بر سر داشت و

قوی البنیه و فربهی بود که قیافه و لباس او نا اشنا و غریب جلوه می کرد. مردم ده ما به تعجب به او می 

که در وضع او  نگریستند و مخصوصاً بروت نیمه تراشیده اورا نمی فهمیدند. بعد از رفتن او در تبصره های

می شد مردم می گفتند چون او در غزا )جنگ استقالل( جبن و بزدلی نشان داده بود پادشاه برای توبیخ به 

تراشیدن نیمه بروت اورا مکلف ساخته است، این تغییر از تراش ریش و بروت او بعد ها مرا به این نتیجه 

جیه وتعبیر آن هستند و چون حقیقت را نه می یافتند متوجه ساخت که انسان ها در پی یافتن علت هر پدیده و تو

با تفلسف و تخیل خود برای آن علتی و توجیهی می پرداختند. بیشتر حصه ادب  و نوشته خوان  لیتریچر 

 باستانی بر همین غریزه بنا شده است و افسانه ها و اساطیر آنها این وجیهه را دارد.

 ر من به یاد بروت های عبدالرزاق خان می افتادم.بعد ها در اکثر مباحث میتافزیک و اساطی

 ره افسانه زدند ندیدنـد حقیقـتچـون  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

گفتیم اکثریت مردم به زراعت و مال داری مشغول بودند اما باغ داری و کاشتن سبزیجات و ترکاری کمتر 

حاظ ترکاری اکثر آنرا نمی شناختند. ما در باغچه درختان رواج داشت. از لحاظ میوه این محیط فقیر بود و از ل

 میوه محدودی داشتیم و کشت و کار ترکاری هم می شد.

 ... من بار اول بادنجان رومی را دیدم آنرا نشناختم و فکر می کردم کدام میوه است که من ندیده ام.

                                                           

 گماشته شداین عبدالرزاق خان غیر عبدالرزاق خانی است که در وقت نادرشاه به وظیفه  1
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چای با چه سرعت در محیط ما مانند  نوشیدن چای هم کمتر معمول بود و من می دیدم که مروج شدن و نوشیدن

وار بیشتر و زودتر مروج . تنباکو نوشی با قلیان و به صورت نس2بعضی نو آوری های دیگر رواج می یافت

 گشته بود.

 تحول در اجتماع
در چنین اجتماعات کم کم تحول رخ می داد و حرکت به سوی بعد از جنگ استقالل و استقرار حکومت امانی 

یر در اوضاع شروع شد. در تحوالت دورهء امانی چند چیزی بسیار مهمی انجام یافت که باعث انکشاف و تغی

اصالح و انکشاف سریع به شمار می رود، این اصالحات از حصول استقالل کمتر نبود اما متأسفانه تاریخ 

اوضاع مدنی نگاری ما که منحصر به دودمان سلطنتی و حکایت از حکومت هاست کمتر به تاریخ اجتماعی و 

محیط تماس می گیرند. این گونه واقعات را ضمنی و بصورت مختصر گاهی یاد آوری کرده اند اما به تشریح 

و تحلیل آن طوریکه شاید نه پرداخته اند، از غزنویان، غوریان و سلجوقیان و باآلخره سدوزائیان و محمدزائیان 

کایت کرده اند اما به طور عموم از محیط و مؤرخین صحبت کرده اند، از جنگ ها و شکست های آنها ح

پسمنظر دورهء آنها چیزی کمتر گفته اند. در عصر امانیه بعد از حصول استقالل که یقیناً بر حیات سیاسی ما 

 تأثیر بسزائی داشت این چند اصالح به عمل آمد که طور مختصر به آن اشاره می شود:

و آن را )سه کوت( می گفتند یعنی حاصل زمین به سه  مالیات که به صورت جنس از مردم گرفته می شد -1

بخش تقسیم می شد، به این ترتیب که یک بخش از کشت کننده و یک سهم از مالک بود و ثلت دیگر آن به 

دولت تعلق داشت. حاصل زمین هر چه می بود باید بدین منوال خراج می پرداخت و عمالً به دولت عشر 

برای جمع آوری مالیات اجاره داران داوطلبی حاضر می شدند که به آن حاصالت هم نمی رسید زیرا 

دهات و قصبات گشت و گذار می کردند و به جمع آوری مالیه می پرداختند اما یک مقدار آنرا با صاحب 

زمین سازش می کردند و خود شان می گفتند و مقدار دیگری را هم به مامورین و محاسبین دولت می 

هم تحویلداران جنسی حیف و میل می کردند و به خزینهء دولت باقی ماندهء آن می دادند و مقداری را 

رسید اما زراعت پیشگان و مالکان بسیار نا آرام و معذب بودند. عالوه بر مالیات جنسی خدمات اجباری 

ل آبادی هم به آنها متوجه بود که به اندازهء سهم مالکیت خود آنرا انجام دهند، این خدمات اجباری از قبی

عمران و سرک ها و پل ها و عمارات دولتی بر دیگر افراد اجتماع هم تحمیل می شد و عالوه بر آن مقدار 

از حاصالت مردم را با قیمت کمتر از قیمت بازار از مردم برای رفع ضروریات دولت می گرفتند، این 

 عملیه را بیگاری می نامیدند.

عوض آن مالیهء نقدی به اندازهء صالحیت زمین و مقدار زمین  امان هللا مالیات جنسی را ملغی ساخت و

آن تعیین کرد که بمراتب از مالیات جنسی هم کمتر بود و هم در حصول و ادای آن سرگردانی و نا آرامی 

رخ نمی داد. مردم به زمین و مالکیت دلچسپی گرفتند و به آبادانی و انکشاف زمین غیر مزروع پرداختند 

القهء مردم به زمین داری و سرمایه گذاری در آن زیاد شد. قیمت زمین باال رفت و حاصل و دلبستگی و ع

زمین خودرا آزادانه در بازار به فروش عرضه می کردند و منفعت بیشتر به دست می آوردند. کار های 

                                                           

 تاریخچه  نباتات از قبیل حبوبات، سبزیجات، میوه جات و انواع گل ها در افغانستان مطالعه کار دارد 2
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دولت بصورت اجرت و اجاره صورت می گرفت و آن باعث توزیع ثروت و زیادت پول نقد در اجتماع 

 .شد

برای امور اداری و اجراات حکام و عمال دولت قوانینی نافذ ونظام نامه ها و مقرراتی وضع گشت که تا  -2

حد زیادی از خودسری و تعدای آنها جلوگیری می کرد. صالحیت ها توسط این قوانین محدود و معلوم 

نفوذ دولت و بر قراری گشت و هم واحد های اداری در هر ناحیه تأسیس شد که این تکثیر اداری به اعمال 

 نظم در محیط کمک کرد و هم برای مردم در مراجعات به دوایر دولتی تسهیالتی رخ داد.

مکاتب ابتدائی و سواد آموزی در هر جا وهر منطقه گشوده شد و اطفال و جوانان بیشتری را به خود جلب  -3

 کرد.

باعث انکشاف ذهنی مردم و تشویق اخبار و جراید عالوه بر مراکز در اطراف والیات بوجود آمود که  -4

نویسندگان و ادیبان گشت. شاعران و مقاله نویسان جوان زیاد شدند و در تحریر و افاده انقالبی به وجود 

 آمد.

برای قبیلهء خانوادهء سلطنتی )محمدزائی ها( و بعضی از خوانین، متنفذین، روحانیون نقد و جنس بنام  -5

ه می شد، این مستمری و معاش لغو شد تا کسی مأموریتی نداشت و مستمری ماهوار از خزینهء دولت داد

خدمتی انجام نمی داد مستحق معاش شناخته نمی شد و به این وسیله این سرداران و سرکردگان و اعضای 

جوان فامیل شان به مشاغل دیگر رخ آوردند و دیگر بار دوش مالیه ده نبودند. حتی افراد خانوادهء سلطنتی 

امتیاز محروم گشته بودند به مشاغلی قبیل طب و انجنیری و امثال آن سوق شدند که در حیات که از این 

بعدی جامعهء افغانی اعضای مفید ثابت شدند و درین اصالحات مستمری که به پدر مرحوم ما نیز داده می 

 شد این هم از بین رفت.

و های بزرگی هم شد که منجر به آشوب با تمام فضایل و مزایای دورهء امانی، امان هللا خان مرتکب سه

افغانستان و سرنگونی خود او گشت. او در عصری ساختن مملکت از عجله و ناسنجیدگی کار می گرفت. او 

فریفتهء ظواهر مدنیت غرب بود و بیشتر از تحمل عقاید به نو آوری ها دست زد که مقبولیت و شهرت خودرا 

می گفت و حق هم داشت که او را انقالبی بگویند اما قوتی را که چنین  از دست داد. او خود را پادشاه انقالبی

انقالب اجتماعی به کار دارد با خود نداشت. ماشین عسکری و جنگی او ضعیف و غیر فعال بود و پشتیبانی 

ی یک گروه قوی مردم را که با او همنوائی داشته باشد هم نداشت و در همکاران خود هم مردمان شایسته و الیق

 را هم کمتر داشت که درین راه مؤید و مددگار او باشند.

من این را از فاصلهء زمانی دور و درازی می بینم و به آن چنین قضاوت می کنیم، در خود جریان بغیر از 

جریان و امواج آن چیزی به نظر نمی آید و من از آن جریان حظ می برم و به آن حسن نظر و اعتقاد راسخ 

 داشتم.

از نو آوری های امان هللا خان یکی هم سیستم قرعه کشی گرفتن عساکر بود که سیستم سابقهء عبارت از 

عسکر خوش به رضاء و دایمی از بین رفت و سیستم نو هر افغان جوان را به خدمت عسکری مکلف می 

و راضی نبودند و  ساخت. احصائیهء نفوس ترتیب شد و این عملیه زیر اجرا در آمد. مردم ازاین سیستم خوش

هم اردو با این ترتیب جدید در مراحل اول تضعیف و متزلزل شد. خدمات اجباری عسکری و تعلیمات ابتدائی 

اجباری مردم منزجر شده را بر می انگیخت و در بعضی مناطق تمرد و عکس العمل در مقابل آن دیده می شد. 
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در آن علمای دین بر الحاد رژیم فتوی دادند و اکثر نو  قیام و بغاوت در والیت پکتیا از همه مهمتر بود زیرا

 آوری های قانونی و تعلیمی را تقبیح کردند.

 ادامه دارد
 
 

  
 

 
 

 



 

http://www.arianafghanistan.com 
 

 
 صفحه5از1ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

 

  
 

 01/12/2016                         احسان هللا مایار
 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 

 سومقسمت 

نو آوری های امان هللا خان یکی هم سیستم قرعه کشی گرفتن عساکر بود در اخیر قسمت دوم خواندیم که: از 

عبارت از عسکر خوش به رضاء و دایمی از بین رفت و سیستم نو هر افغان جوان را به  ه ءکه سیستم سابق  

این  خدمت عسکری مکلف می ساخت. احصائیهء نفوس ترتیب شد و این عملیه زیر اجرا در آمد. مردم از

و راضی نبودند و هم اردو با این ترتیب جدید در مراحل اول تضعیف و متزلزل شد. خدمات  سیستم خوش

اجباری عسکری و تعلیمات ابتدائی اجباری مردم منزجر شده را بر می انگیخت و در بعضی مناطق تمرد و 

در آن علمای دین  عکس العمل در مقابل آن دیده می شد. قیام و بغاوت در والیت پکتیا از همه مهمتر بود زیرا

 بر الحاد رژیم فتوی دادند و اکثر نو آوری های قانونی و تعلیمی را تقبیح کردند.

در کنر هم صافی ها )با میر زمان خان که از خوانین و مالکان بزرگ به شمار می رفت( تصادم کردند و 

به شمار می رفت خود جنگ ها و زد و خورد های متعددی صورت گرفت. میر زمان خان که از مالکین کنر 

او مرد فعال و جاه طلبی بود که با انجام اجاره داری های مالیاتی و همکاری با حکومت های محلی ثروت و 

اعتبار مزیدی اندوخت. بعد به اتهام یک واقعهء جنائی در زمان امیر حبیب هللا خان محبوس شد و بعد از فوت 

ن قومی را امان هللا ازحبس رها کرد و آنها را با اشتراک در امیر حبیب هللا خان محبوسین سیاسی و سرکردگا

جنگ استقالل سوق داد. مردم را به اماکن خود شان فرستاد و میر زمانخان با این ترتیب از حبس رها شد و در 

جنگ استقالل در بریکوت )کنر( اشتراک کرد و با استقرار رژیم امانی او هم بر اعتبار و قدرت خود در کنر 

ود و از حسن نظر و اعتماد دولت بهرهء کافی بر داشت. اما باآلخره شخصی گشت که در کنر نمی گنجید و افز

با قیام صافی ها و نا رضائی مردم مواجه شد. کمی مقام او متزلزل گشت او و چند تای دیگر از سرکردگان 

در کنر مانع شد. آن وقت  کنر را امان هللا خان به توقف در کابل مجبور ساخت و از رفتن و سکونت او

حکومت فکر می کرد که برای کسب قدرت و کسب نفوذ و رسوخ در والیت کنر این اشخاص با هم در گیر 

هستند. عامهء مردم را بر ضد یکدیگر بر می انگیزند و باعث نا آرامی منطقه می شوند. در این اشخاص عم 

ئیس خانوادهء ما بود هم به تبعید در کابل مجبور شد. او ما سید زیور شاه که جانشین خلیفه پدر ما و کالن و ر

با امان هللا خان آشنائی کافی قبل از سلطنت او هم داشت ولی در اواخر از او نا راض شده بود و شهرت امان 

 هللا خان به بی دینی هم مزید علت گشت و عم ما از عناصر نا راض از دولت بشمار می رفت. 

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_03.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_03.pdf
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سالی کنر را نا آرام ساخت و باآلخره با این تصمیم آخر حکومت آرامی و امنیت در این زد و خورد ها چند 

چند نفر از سرکردگان شنواری اعدام گشتند که این کشتن و بستن کینه و انتقام را در دل  1منطقه اعاده شد.

شد. که بعد به آن مردم و مقابل خان )میر زمان خان.م.( مذکور بیشتر کرد و عواقب آن برای خان ناگوار تمام 

 اشاره خواهم کرد.

با وقوع تمام این حوادث که در هر گوشهء مملکت رخ می داد دورهء سلطنت امانی را دورهء آرامی و استقرار 

و انکشاف مملکت می توان گفت. شعور سیاسی کم کم زنده می شد، مردم با واقعات ترکیه و رژیم مصطفی 

 تام تعقیب می کردند.کمال دلچسپی داشتند و آنرا با توجه 

نهضت آزادی خواهی در نیمقارهء هند و ظهور زعمای آزادی از بین مردم جلب نظر مردم را می کرد و به آن 

 عالقه و دلچسپی نشان می دادند. 

بعد از حصول استقالل در رفت و آمد به خارج زیادت قابل مالحظه رخ داد که این هم برای احیای شعور 

مار می رفت. آمدن متخصصین و داکتران ترکی به افغانستان و تماس منورین با آنها سیاسی عامل مهمی بش

عامل دیگری بشمار می رود و همچنان فرستادن محصلین به ترکیه و ممالک اروپائی و بر گشت آنها تأثیرات 

 خود را در محیط سیاسی آشکار می ساخت.

و مکتبیان عوض نام عشیره و قبیله و به جای  اصطالحات و لغات نو از زبان ها شنیده می شد و منورین

مسکن و والیت خود نام ملت و وطن را جانشین ساختند. افق نظر وسیع تر می شد . مردم را به طبقات 

دوگانهء جدید خیال و قدیم خیال تقسیم می کردند که بعد ها آنرا روشنفکران و مرتجعین می گفتند. در ساحهء 

جوانان نه گی معمول بود، مکتبی و متجدد از ارباب مدرسه تمایز اختیار کرد. عسکری، اصطالح نوه کی و که

و متجددین می کوشیدند آزادی سیاسی بیشتر به وجود آید و حتی نام جمهوریت هم از زبان ها بر می خاست و 

و قوت با  الغای رژیم پادشاهی را هدف قرار می دادند اما عامهء مردم افغانستان و محافظه کاران که اکثریت

آنها بود به اعادهء سنن قدیم )ستاتسکو( تمایل داشتند و برای از بین رژیم توطئه می کردند. تا باآلخره اولین 

جرقهء آشوب و یا انقالب در منطقهء شنواری ننگرهار رخ داد و به کوهدامن و کوهستانات سرایت کرد. آن 

و لشکر رضا کار )ایله جاری( هم با صمیمیت از رژیم  ماشین متزلزل نظامی از مدافعه دولت بر آمده نتوانست

 دفاع نمی کرد تا باآلخره سقوط کرد.

به یاد دارم عصر یک روز از خانهء خود )کنر( برای تفرج و گردش بیرون بر آمده بودم که چند تن از 

ی ده می آیند. مردمان قریه خود را که در لشکر کشی جالل آباد بصورت رضاکارانه رفته بودند دیدم که بسو

به آنها مانده نباشی گفتم و از ماجرا پرسیدم که چگونه بر گشتند و لشکریان دیگر چه شدند آنها گفتند جالل آباد 

یعنی مرکز ننگرهار سقوط کرد و با دست مردم شنوار طعمهء آتش گشت. ما نتوانستیم مانع آن قوت بزرگ 

کرد و پادشاه پای تخت را ترک کرده است. این اولین خبر  شویم لهذا همه بر گشتیم. می گویند کابل هم سقوط

ناگوار انقالب بود که به گوش من رسید و این شکست خورده ها آوازه را پهن کردند و مراکز اداری کنر را هم 

 با احتمال هجوم مردم بر آن رو به رو ساخت.

                                                           

. روابط بین جمالت مغشوش به نظر می خورد. برای اطمینان خاطر به کتاب خاطرات مجروح گردیدتایپست در اینجا با مشکل مواجه  1
، بر طرف بود از عدم رابطه مطالب خلق شده ، لیک ناراحتیی کهه شداثر دقیق از نظر گذشتاند 43و  42صاحب مراجعه شد و صفحات 

 نا چار موضوع بنحوی که در اثر موجود است بایست ادامه یابد. گردانیده شده نتوانست.
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ء مردم و ترتیب دفاع را در میان روز بعد مرا حاکم کالن کنر به چغه سرای خواست و موضوع احتمال حمله

گذاشت. هجوم به اسمار که مرکز بزرگ نظامی والیت کنر بود شروع شده بود، مردم ماموند داخلی و سرحد 

آزاد به آنسو به امید چور و چپاول مخازن و میکزین های عسکری و تاراج بازار گرد آمده بودند، شهر اسمار 

 ری با عسکر امداد می کردند و دفاع می نمودند.را محاصره کرده بودند. مردم ایله جا

حاکم کالن از من خواهش کرد اسمار بروم و یک مقدار تفنگ و اسلحه از آنجا بگیرم و برای مردم منطقهء 

خود مان توزیع کنم و آنها را به دفاع از اسمار و عندالضروره از چغه سرای مکلف سازم. من این وظیفه را 

با یک تعداد مردم شنواری منطقه خود به اسمار رفتم و پوره به خاطرم نمانده که تعداد قبول کردم و به فوریت 

چند بود، اما چند تفنگ ناوه ای انگلیسی ومقدار کارتوس به مردم ما دادند. من آنها را به اسمار گذاشتم و خودم 

بعد از گرفتن تفنگ و کارتوس به خانه آمدم که مراقب احوال چغه سرای باشم، قراریکه بعد شنیدم لشکریان ما 

اکثراً به خانه های خود برگشته و در دفاع از اسمار اشتراک نکرده بودند و بعضی ها دور از منطقهء جنگ 

بصورت تماشاچی قرار گرفته بودند که هر وقت اسمار اگر با سقوط مواجه شود آنها از گرفتن غنیمت محروم 

 نباشند.

ردمان صافی درهء بادیل و دیوه گل لشکر کشی کرده و مردم درهء پیچ هم به من که به خانه رسیدم شنیدم که م

سوی مرکز والیت در حرکت است. به فردای آن قاصدی رسید که مرکز والیت سقوط کرد و حاکم کالن را 

صافی های دیوه گل محبوس کرده و با خود برده اند و عایلهء او به خانه عم ما سید معصوم شاه )که در دو 

ومتری والیت خانه داشت( پناه برده اند.  پی هم قاصد دیگری از طرف عم ما رسید که خانهء اورا لشکریان کیل

باغی تاراج کردند و به امید اینکه خانوادهء حاکم کالن که با خود پول و مهماتی به خانهء او انتقال داده اند آنرا 

بسوی چغه سرای برای احوال گیری کاکا و کمک با  تصاحب کنند و او با این مصیبت مواجه شده بود. من فوراً 

او رهسپار شدم و اسپ خودرا در راه هر چه تیزتر می راندم تا زود تر برسم که در نزدیکی چغه سرای بر 

سر جالهء قریهء مروره رسیدم جاله )یعنی کشتی که از مشک های پر باد ساخته می شود( سر دریای کنر در 

یگانه وسیلهء گشت و گذار مردم به سوی چغه سرای و دیگر مناطق کنار غربی دریا آنجا دایمی موجود بود و 

بود. در این گذرگاه جمعیت مردمان را دیدم که در آنجا در کنار شرقی استاده اند ومنتظر گذشتن هستند. مرا 

من همچنان سوار شناختند و یکی از آنها با صدای بلند از من خواست که توقف کنم و منتظر رسیدن آنها باشم. 

بر اسپ، استادم تا آنها با کشتی به اینسو گذشتند و از کشتی پیاده شدند. دیدم در بین آنها مردی چهارشانه و 

فربه که یاالن سیاهی بر تن داشت در پیشاپیش آنها راه می رود )یاالن قبای بی آستین بود که مردمان طبقات 

شمی با رنگ سیاه و یا گره و یا خاکی ساخته می شود(. من این عالیه بر تن می کردند و از تکه های نفیس پ

مرد سیاه پوش را از دور شناختم وهمراهان اورا که ریش سفیدان وکالن های مروره بودند شناختم. چون 

نزدیک آمدند دیدم خان صاحب میر زمان خان است من از اسپ فرود آمدم و با او مصافحه و بغل کشی کردم و 

احوال پرسی کردم. آنها گفتند که به خانهء ما می روند و نزد من می آمدند. گفتم مبارک است  با دیگران هم

تشریف بیآورید و در خانهء ما از شما استقبال خواهد شد و شب را به درستی خواهید گزراند، من فردا خود را 

ا شب گذشتاندن نزد شما نزد شما می رسانم. میر زمان خان مرا طرف خطاب قرار داده و گفت ما برای تنه

نمی رویم ما با خود شما کار و مشوره داریم. من باز اصرار کردم و ماجرای چغه سرای و چور و چپاول عم 

خودرا که دلیل رفتن من ضروری بود به او گفتم و او در جواب گفت: من از تمام ماجرا خبر دارم حاال کار از 
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نها برای احوال پرسی و کمک های بعدی همه همدستی خواهیم کار گذشته است جلوگیری آن نا ممکن است و ت

کرد، حاال چون اسمار محاصره است و هنوز قوای عسکری و پسر من عصمت هللا خان مقاومت می کند بیایید 

آنها را نجات بدهیم و نگذاریم میکزین وخزینه دولت تلف شود. من ناچار موافقت کردم و برای بر گشتن به 

تم. من به خان صاحب و دیگر ریش سفیدان گفتم مرا اجازه بدهید از شما پیشتر بروم وترتیب خانه تصمیم گرف

استقبال شمارا بگیرم. من اسپ دارم و شما پیاده هستید من زود تر از شما خواهم رسید. موافقه کردند و از آنجا 

غروب آفتاب آنجا رسیدند. وقت شام تا خانه که تقرباً چهار پنج کیلومتر است به شتاب روان شدم و آنها قبل از 

بود من از نزد مهمانان از مهمانخانهء مان برآمدم و به سوی خانه می رفتم که در نزدیک مدخل بزرگ قلعه 

جمعی از زنان و دختران را دیدم و دامن و آستین مرا گرفتند و می گریستند. یکی از مالزمین ما با این خانواده 

ت آنها عایلهء حاکم کالن و دختران او هستند. به آنها خوش آمدید گفتم و کوشش کردم یکجا ایستاده بود به من گف

تسکین شان بدهم. درون سرای بیآئید و خانه را خانه خود بدانید و انشاء هللا دیگر مصئون هستند. در خانه از 

ر گرفتم. ترتیب طعام مطبخ و آمادگی برای مهمانی خان صاحب و همراهان او که به هفتاد نفر بالغ می شد خب

عشا گرفته شد و بعد از صرف طعام مهمانان را حسب معمول به مهمان خانه ها و حجره های باشندگان قریه 

تقسیم کردیم )این نوع کمکها در اجتماع معمول بود و مهمانان زیاد به خانه ها تقسیم می شدند و هر خانه به 

من در مهمان خانه با خان صاحب و چهار پنج نفر محدود از تهیهء خوابگاه شان و ناشتای صبح متعهد بود. 

همراهان او ماندم و به مشوره و کنگاش پرداختیم. خان صاحب گفت که حاال نظام دولت از بین رفت و برای 

حفظ و امن منطقه باید تدابیر قومی و محلی گرفته شود. اسمار مرکز بسیار قوی و خوبی است مکیزین و 

پر است ما و شما این وسایل را برای حفظ  امن و آسایش منطقه به کار خواهیم برد و صندوق خزینه هم  

بنیادی یک مرکز اداری را قایم خواهیم کرد که به اتفاق خانوادهء شما )یعنی ما( و پشتیبانی و حمایت مومند و 

و مردم صافی مردم مردم درهء مرور و مردم درهء سیند به پا خواهد ایستاد. چغه سرای از دست رفته است 

کوتاه بین و ماجرا جو هستند و شایستهء اعتماد نیستند، به کمک مردم شینواری و ماموند خواهیم توانست در 

 مناطق دیگر کنر اعمال نفوذ کنیم و یک مرکز اداری بوجود آریم. 

م نقشه و پالن اورا امان هللا خان به قندهار رفته ممکن است به زودی بر گردد و این آشوب خاتمه یابد. من ه

دور از مصلحت ندیدم و موافقه کردم و بعد از او اجازه خواستم خانه برای استراحت بروم و خود او هم 

استراحت کند. او بمن گفت بعضی مردمان اوباش قریه تصمیم دارند بر من حمله کنند و شنیده ام آنها برای 

سانان فرستاده اند، ازاین حرکت نباید غافل بود من به همدستان دیگر خود به قریه های دیگر قاصدان و خبر ر

او با خوشباوری یک جوان بی تجربه اطمینان دادم که کسی جرأت نخواهد کرد چنین کاری بکند و مصئونیت 

خانهء مارا خلل دار سازد. در وقت بر آمدن بیرون مهمان خانه یکی از ریش سفیدان قریه ما که نظارت امور 

یز می کرد به من گفت چنین حرکت زشت از امکان بعید نیست و خوش بینی من بی مورد خانه گی ما را ن

است بهتر است قاصدی به طرف درهء شیگل بفرستم و بعضی دوستان خان صاحب و مردمان خیر اندیش آنجا 

ند را بخواهم که به فوریت برای کمک با جوانان مسلح بآیند. فردا اگر خان صاحب بطرف اسمار حرکت می ک

بدون بدرقه و لشکر نباشد. من این مشوره اورا پسندیدم و به فرستادن قاصدان در همان شب اقدام کردیم و 

خودم به خوابگاه رفتم. لحظه ای بعد صدای تفنگ شنیدم و از بستر جستم که طرف مهمان خانه بروم. دیدم در 

دم و صدای غلغله و فیر تفنگ ها را زیاد بزرگ قلعه از طرف بیرون بسته و زنجیر شده است، به سر بام بر آم
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تر شنیدم. چون از سر بام بیرون بر آمدن موجود نیست فرود آمدم در بین حویلی نا آرام و منتظر استاده بودم 

که صدای کشودن در کالن قلعه بلند شد. ناظر امور را دیدم که در را گشوده و گفت: خان صاحب را متاسفانه 

یل اوباش به عجله کار خودرا انجام دادند بسیار متاسف و متأثر شدیم. میت اورا در کشتند و این شر ذمه قل

چپرکتی در مسجد گذاشتند و طالبان مدرسه را به محافظه و خواندن قرائت گماشتند. فردای آن میت را مردمان 

باقی ماند. مردم منطقهء مرور )نام قریه .م( و چند نفر از همبستگان ما بردند و درد و غم این فاجعه بسیار دیر 

ما با مردم مرور در طول انقالب بصورت مخاصم و دو قبیله مخالف با هم مترصد تجاوز بر یکدیگر بودند، 

 زد و خورد های هم صورت گرفت و وضع دوستانهء ما هم با اجتماع دهاتی ما بسیار خوشگوار نبود.

طرف چترال گریخت و عصمت هللا خان پسر  فردای آن اسمار هم سقوط کرد و قوماندان عسکری اسمار به

 میر زمان خان مرحوم از راه درهء دانگام به سوی ایالت دیر که از محروسات هند برتانوی بود، پناه برد.

اسمار به تصرف غالم خان در آمد. غالم خان کسی بود که پدر او در طوائف الملکی قبل از سلطنت امیر 

ر بود. سپه ساالر غالم حیدر خان چرخی که برای فتح نورستان و عبدالرحمن خان حکمران و خان اسما

استقرار والیت کنر از طرف امیر موصوف مامور شده بود اسمار را از تصرف او بکشید و نورستان را هم 

ً بعد از هفتاد  ضم قلمرو امیر ساخت. پسر او )غالم خان( بعد از آن به ریاست چترال پناه گزین شد و تخمینا

از نو به تجربهء طوایف الملکی را آغاز کرد و اسمار را تصرف کرد و حیطهء نفوذ سلطه  او تا درهء سال سر 

 دانگام، شال و شنگر میرسید و درهء سین و دره  شیگل از سلطهء وی بیرون بود.
  

 ادامه دارد
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 06/12/2016                                  احسان هللا مایار
 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 

 چهارمقسمت 

 خواندیم که:در اخیر قسمت سوم 

اسمار به تصرف غالم خان در آمد. غالم خان کسی بود که پدر او در طوائف الملکی قبل از سلطنت امیر 

عبدالرحمن خان حکمران و خان اسمار بود. سپه ساالر غالم حیدر خان چرخی که برای فتح نورستان و 

صرف او بکشید و نورستان را هم استقرار والیت کنر از طرف امیر موصوف مامور شده بود اسمار را از ت

ً بعد از هفتاد  ضم قلمرو امیر ساخت. پسر او )غالم خان( بعد از آن به ریاست چترال پناه گزین شد و تخمینا

سال سر از نو به تجربهء طوایف الملکی را آغاز کرد و اسمار را تصرف کرد و حیطهء نفوذ سلطه  او تا درهء 

 هء سین و دره  شیگل از سلطهء وی بیرون بود.دانگام، شال و شنگر میرسید و در

 به ادامهء گذشته:

 انقالب و یا آشوب سقوی

کابل را حبیب هللا مشهور به بچهء سقاو تصرف کرد و امان هللا هنوز در قندهار بود و تگ و دو دوبارهء 

زیور شاه مرحوم  تسخیر کابل را داشت. در هر گوشه و کنار ننگرهار آتش خانه جنگی مشتعل بود. عم ما سید

که در کهدامن در تبعید بسر می برد و یک ماه پیش از سقوط کابل فوت کرده بود خانوادهء ما در فکر بیرون 

کشیدن عایلهء او از والیت کابل بود و تصمیم گرفته شد مرا و یک برادر بزرگتر مرا به رفتن به کابل و 

ما که او داماد عم ما بود در این سفر با ما همرائی کرد  آوردن عایله او از آنجا مامور ساخت. یک برادر دیگر

و با سواری اسپ بسوی کابل به راه افتادیم. قافلهء ما مرکب سه سوار و چهار نفر پیاده بود و در پیاده گان 

مالزمین ما یک نفر بنام مال فقیر محمد موجود بود که او از جملهء متقاعدین عسکری اسمار بود. او در فوج 

ر رتبهء علم برداری داشت و از مخلصین پدر ما بود. خودش از مردمان صافی تگاو بود و در وقت اسما

گذشتن امیر عبدالرحمن خان از آمو به طرف والیت کندوز او در فوج قطغن سپاهی بود. وی با سپه ساالر 

ی داشت و لباس سفید چرخی در سوقیات نورستان سهم گرفته بود مرد معمر وجهان دیده بود، ریش زیبا و طویل

و نظیفی می پوشید و مرد متعبد و شب خیز بود. مال فقیر محمد در مسجد ما مؤذن و سرپرست کار مسجد و 

مزار پدر من هم بود. این مرد که ما اورا کاکا خطاب می کردیم به حیث رهنما و مدیر قافلهء ما مؤظف به 

با ما بسر می برد و ما برای او حجره تخصیص داده بودیم رفتن کابل شده بود و او بعد از تقاعد حیات خود را 

و اورا جزء دودمان خود می شناختیم. به سرپرستی فقیر محمد کاکا به راه افتادیم و به سوی کابل رهسپار 

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_04.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_04.pdf
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شدیم. راستی آنوقت اقدام به چنین سفر پر خطری را هر کس که می بود کرده نمی توانست. غفلت و بی خبری 

جوئی می توانست این خطر را نا دیده گیرد. در راه و جاده عبور و مرور دیده نمی شد. در  جوانی و ماجرا

تمام  وادی کنر از قریه ها صدای تفنگ شنیده می شد. در کنار سرک و دکان ها و چای خانه ها که سابق 

و اطفال با تعجب موجود بود بسته بود و قریه های نزدیک سرک چون صدای پای اسپان ما را می شنیدند زنان 

 به سوی ما می دویدند و می پرسیدند که ما کی هستیم و کجا می رویم. 

این چهار نفر پیاده در جلو ما پیش پیش می رفتند و دو نفر آن مسلح هم بودند، من و برادرم هم با خود یک یک 

 تفنگچه داشتیم.

ی شوم و احساس ارتکاب گناه می کنم. وقتی من که حاال سواری خود و پیاده رفتن آنها را بیاد می آورم خجل م

ما به منزل می رسیدیم و اقامه می کردیم ما از آن همراهان پیادهء خود بیشتر زله و خسته می بودیم. آنها با 

تمام چستی و چاالکی اسپ ها را جا بجا می کردند و زین را از اسپ ها فرور می آوردند و برای یافتن کاه و 

 دویدند. ...جو به ده وقصبه می 

ما روز سوم به لغمان رسیدیم و در اولین قریه وادی لغمان )چار باغ( که در شرق وادی قرار دارد برای 

استراحت در منزل دوستان و عزیزان خود فرود آمدیم و در آنجا برای ما گفتند که در لغمان علیا جنگ شدید 

سابقهء پدری ما بود محاصره است، و در اطراف جریان دارد وشهر تگری که مقر خانوادهء مادری ما و خانه 

عبور و مرور در چنین حالت مشکل است و  لشکر متجاوزین مشغول تدبیر گرفتن شهر هستند. برای ما گفتند

ما برای حل مشکل خود چنین تصمیم گرفتیم که نخست نزد سرکردهء لشکر متجاوز که تاج محمد خان جبار 

ین لغمان بشمار می رفت برویم و از او با خود بدرقه گرفته بسوی مرکز خیل بود و از جملهء خانان متنفذ

لغمان و شهر تگری حرکت کنیم. تاج محمد خان با خانوادهء ما آشنائی داشت و مارا می شناخت. با سقوط 

حکومت در چارباغ خودرا مدار مهام و حاکم منطقه ساخت بود و می خواست نواحی دیگر لغمان را هم زیر 

 خود در آورد.سلطهء 

ما نزد او رفتیم و وی پیش آمد مؤدبانه و دوستانه نمود و در موضوع جنگ و پرخاش جاری بین او و مامای ما 

اورا مالمت قرار می داد و تقصیر را به دوش او می انداخت و به این صورت گویا نزد ما خودرا تبرئه می 

ما را به نخستین آمر لشکر او که در سه کیلومتری  کرد. وی چند نفر را با ما بصورت بدرقه همراه ساخت تا

تگری )در چهار ده لغمان( بود برساند و آنها ما را آنجا رساندد و مرخص شدند. آمر لشکر محمد اسلم خان نام 

داشت. به سنگر های اطراف شهر از رفتن ما به تگری اطالع داد و توصیه کرد که مزاحم نباشند. بعد از 

به سنگر ها به راه افتادیم و دستمال سفیدی را بحیث رمز تکان می دادیم تا باآلخره به درون  اجرای این مخابره

شهر واصل شدیم. مامای ما که ملک محمد شاه خان نام داشت پسر ملک محمد حسن خان بود. وی زمین دار 

ن مواجه شده و بزرگ و ملک تگری و نواحی آن بود. بعد از سقوط حکومت با حملهء ناگهانی تاج محمد خا

شکست خورده بود. او شهر را ترک کرده ونزد خویشاوندان خود به درهء نیازی با عایلهء خود رفته بود. عایله 

را در آنجا گذاشته و خودش برگشته وشهر را تصرف کرد. این حملهء دوم تاج محمد خان بود که می خواست 

 شهر را دوباره به تصرف در آورد.

لت نیمه مخروبه یافتیم، اکثر دکان ها سوخته بود و بقیه که از حریق  نجات یافته بود ما که تگری را در حا

مسدود بود وخانه های نزدیک بازار هم طعمهء حریق شده بود. مردم در کوچه و بازار سالح بر دوش در تک 
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شادان یافتیم. این و دو دیده می شدند. ما به مهمان خانهء ملک محمد شاه خان رسیدیم و اورا صحیح و سالم و 

مرد پخته سال مانند جوانان کمر بسته و تفنگی به پهلوی خود گذاشته بود. ما تصور کردیم او کدام جشن و یا 

میله ای بر پا کرده است زیرا هر طرف مردم جوقه جوقه نشسته بودند، کسی طعام می خورد وکسی چای می 

حن سرای بار بود و بار مراجعین غذا داده می شد. نوشید، دیگ های بزرگ برای طبخ در بیرون مطبخ در ص

او از آمدن ما خوش شد و ما شب را در آن شهر محاصره شده در هیاهوی جنگ و فیر های توپ و تفنگ 

گذشتاندیم و فردای آن از طرف غرب شهر که راه آن مفتوح و حلقهء محاصره به آنجا نرسیده بود به طرف 

ر شدیم. در این سفر که موسم گرما و ماه اسد بود ما همیشه پس از دمیدن کابل از راه دشت مهترالم رهسپا

و یازده در یک سایهء درخت ویا قریه استراحت می کردیم  10روشنی صبح حرکت می کردیم وبعد از ساعت 

و هنگام عصر باز به راه می افتادیم. ما در تاریکی شب راه را در دشت مهتر الم گم کردیم و سرگردان شدیم 

تا باآلخره به کمک فقیر محمد کاکا راه را یافتیم و به حرکت خود دوام دادیم. ... ما قبل از ظهر به بادپش 

رسیدیم که یک قریه است منزوی و دور افتاده و ما در آنجا توقف کردیم و شب دیگر قبل از روشن شدن افق 

ً ده صبح رسیدیم و فقیر به طرف نغلو به راه افتادیم وکوتل مختصری را گذر کردیم و به نغل و ساعت تخمینا

محمد کاکا ما را به قلعهء رهنمونی کرد که می گفت از دوستان پدر ما است و از سرکردگان ناحیه بشمار می 

رود. به قلعه رسیدیم و با مالک آن معرفی شدیم و او مارا به طرف صفه مشرف به دریای کابل که سایهء غلو 

ود رهنمائی کرد، صفه یا دیره جای بسیار لطیف و خوش هوا بود. آنرا به زودی با درختان چنار آنرا پوشانده ب

گلیم فرش کردند و تخت های خواب )جارپائی( به دور آن گذاشتند. چای رسید و ما بعد از صرف چای که 

د که برای ما حکم ناشتا داشت در چارپائی ها استراحت کردیم. وقت ظهر نهار مفصلی برای ما ترتیب شده بو

من لذت آن مرغ پلو و صفه خوش هوا را تا امروز فراموش نکرده ام. طرف عصر به صوب تگاو حرکت 

کردیم. در راه یکی از عابرین به ما گفت که پیش نروید که دزدان کمین گرفته و همه مسلح اند و شمارا اذیت 

فت شما همین جا باشید و من تنها می روم خواهند کرد. ما متحیر شدیم که چه باید بکینم. فقیر محمد کاکا به ما گ

و اوضاع را به خود معلوم می کنم. تقریباً یک ساعت بعد کاکا برگشت و از فاصلهء دور از یک بلندی با اشاره 

دستمال سفید مارا به پیش رفتن دعوت کرد. نزد او که رسیدیم دیدیم در بلندی دیگری سه نفر مسلح نشسته اند و 

تند و راه برای گرفتن خراج از کاروان ها گرفته اند. من از هویت شما آنها را اطالع دادم و گفت این دزدان نیس

گفتند مزاحم نمی شوند حتی یک نفر را از بین خود برای ما طور بدرقه مقرر داشته اند تا مارا به نخستین 

ماس بگیریم به عقب او می رفتیم. در آبادی تگاد برسانند. آن مرد پیشاپیش ما به راه افتاد و ما بدون آنکه با او ت

نزدیک یک قریه او از راه دیگر برگشت و ما در تاریکی شب بعد از خستگی زیاد در کنار راه در یک مسجد 

فرود آمدیم و به استراحت پرداختیم. مردم قریه از دو و یا سه خانهء مختلف برای ما غذا تهیه کردند و بعد از 

ریکی شب باز به راه افتادیم. از کوتل سوالمک نجراب گذشته به قریهء شوتی سه چهار ساعت استراحت در تا

رسیدیم. قریهء شوتی دهکدهء ایست در کنار دریاب نیالب که در آنجا جاله نیز موجود بود که مردم به طرف 

ت دشت بگرام عبور می کردند. در آنجا چای خانه و دکانی هم وجود داشت که ما نان و غذای خودرا به دس

آوردیم و بعد از توقف چند ساعت بعد از ظهر بطرف دشت بگرام به راه افتادیم و از دریای نیالب عبور 

کردیم. در پایان روز به قره باغ کوهدامن رسیدیم که منزل عم متوفی ما در انجا بود. دیگر سفر و مشقت آن 

امن بود و در آن عصریکه موتر های که پایان یافته و ما خودرا در خانهء خود مان یافتیم. موسم انگور کوهد
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این میوه را به هر گوشهء مملکت ویا خارج برساند موجود نبود لهذا انگور خوردن برای ما که از داشتن 

تاکستان در کنر محروم بودیم عیش و نوش ممتازی بشمار می رفت. خوردن انگور در موسم آن در سایهء 

ربای بسیار تند که بین مردم مروج است به راستی لذتی داشت که تاکستان های کوهدامن و خوردن شوله و شو

 از کباب و شراب خیام پس نمی ماند.

ما بعد از استراحت سه چهار روز از قره باغ به طرف شهر کابل با سواری اسپ حرکت کردیم. در بین شهر 

)سواری یا بار بری( دیده کابل و کوهستان موتر سواری کرائی موجود نبود، تنها گاهگاهی موتر های حکومت 

می شد. ما به شهر کابل رسیدیم و در منزل یکی از دوستان پدر ما قاضی غالم حضرت خان فرود آمدیم. 

قاضی غالم حضرت خان از کالن شوندگان و سرکردگان منطقهء خود بود و این حیثیت زعامت را از پدر خود 

نی با حبیب هللا کمک های مخفی و علنی کرده بود و به به ارث گرفته بود. در قیام کوهدامن بر ضد رژیم اما

پاس آن قدرت و منزلت بزرگی در دستگاه دولت داشت. او به حیث رئیس خزاین و رتبهء نائب ساالری 

سرفراز شده بود. آدم نجیب و خوش صحبت و ظریفی بود در عین زمان بسیار مرد متعبد و پرهیزگار بود و 

از پدر ما گامزن بود، او از ورود ما به دربار سلطنتی اطالع داده و باریابی مارا  در طریقهء قادریه به پیروی

 به حضور امیر تقاضا کرد.

ما موضوع آمدن خودرا به او گوشزد کردیم که می خواهیم عایله و بازماندگان خود را به کنر انتقال دهیم و 

دولت ازین قضیه مطلع باشد و این عملیه به جایداد شان را در کوهدامن به فروش برسانیم و می خواهیم که 

 اجازهء آنها صورت گیرد. 

بجه روز بحضور خود خواسته  11روز بعد به ما خبر دادند که امیر صاحب یعنی حبیب هللا ما را در ساعت 

به است و هم امر نموده که مهمان دولت هستیم و باید به مهمانحانهء دولت نقل مکان کنیم. ما را به درون ارگ 

یک اپارتمان دومنزلهء کوچکی که در جنوب دیوار ارگ قرار داشت بردند. این اپارتمان جای بسیار راحت و 

 ارامی بود. 

 به ساعت معین باریابی بسوی دربار پادشاهی به همراه یکی از کارکنان وزارت دربار برده شدیم.

 حبیب هللا مشهور به بچهء سقاو

باریاب شدیم. برج شمالی مشرف بر باغ ارگ و تپهء بی بی مهرو است. در ما در برج شمالی به حضور امیر 

فوقانی این برج عمارتی است متشکل از صالون نشیمن بزرگ ونان خوری و چند اطاق دیگر است و به  طبقهء

طرف شمال دارای برندهء طوالنی و عریض است که دربار امیر در این موسم در این برنده صورت می 

هللا در صدر مجلس در پشت میز بزرگی قرار داشت و من برای بار اول این اعجوبه و یا طفرهء  گرفت. حبیب

تاریخ را می دیدم. اعجوبه به این معنی که پادشاهی بکلی خالف معمول وخارج از سنن و قواعد جاریه بود و 

می شود و پس از مدتی  طفرهء تاریخ به این معنی که جریان تاریخ چون مسیر عادی خود را بگذارد و منحرف

 به مجری اصلی خود بر می گردد، می توان این چنین حوادث را طفره و ندرت گفت.

من با این اعجوبه وتاریخ رو برو شدم. او مرد چهار شانه گندمی رنگ متوسط قامت بود، چشم و بینی او 

و نژاد آریائی و تورانی به وجود چهرهء مردان تورانی مغولی را به خاطر می آورد. معلوم بود او از اختالط  د

آمده است. چپن خامک دوری سفید قندهاری به تن داشت و در زیر آن تفنچه را با قطار و کارتوس آن آویخته 

بود. وی لنگی نخی پشاوری نفیس بر سر داشت و دستار را با سلیقه و ذوق خودش بسته بود. در پهلوی وی 
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یک کرسی موجود بود. به او نزدیک شدیم، سالم دادیم او جرمنی نزد -Mauserتفنگ گلوله ای موزر 

برخاست و با ما مصافحه کرد و خوش آمد گفت. بعد به چند چوکی خالی که در آنجا موجود بود اشاره کرد و 

به ما امر نشستن را داد. بعد خودش سر سخن را کشود به غرض آمدن ما به کابل اشاره کرد. معلوم است که 

ه او مطلب را گفته است. وی گفت در چنین وضعی که هر طرف نا آرامی است بردن غالم حضرت خان ب

زنانه و اطفال صعوبت دارد شما این کار را نکنید و منتظر باشید تا امنیت بر قرار شود. من به سواری موتر 

ت به حکومت من آنها را به جالل آباد خواهم فرستاد و گفت که شما حاال که به وطن بر گشتید مردم را به اطاع

دعوت کنید و چند نفر از سرکردگان و بزرگان اقوام را با بیعت نامه هائیکه به دست آید، بیارید. کسانی را که 

به حیث نمایندگان قوم با خود آورده می توانید از اینجا بسیار به خوشی و عزت خواهند رفت و از آمدن پشیمان 

 نخواهد بود.

بل امان هللا قیام کردند و مردم شنوار انقالب را بر ضد او آغاز کردند. من به مردم مشرقی )ننگرهار( به مقا

طرفداری آنها برخاستم و در حقیقت کمر آنها را بستم حاال چرا با من متفق نمی شوند و حق احسان مرا 

کنار  فراموش کرده اند و اضافه کرد: شنیده ام جنگ و جدال مابین مردم مشرقی زیاد است و در هر گوشه و

زد و خورد است. به آنها بفهمانید آرام شوند و به آنها بگوئید این کارتوس های را که شما برای برادر کشی 

استعمال می کنید مال دولت و بیت المال است، سه برابر هر کدام از آنها قیمت آنرا خواهم گرفت. این کلمات 

رده گفت: من عم مرحوم شما را می شناختم و من او آخر را با صدای بلند تر و آمرانه تری می گفت و اضافه ک

را دیده ام. چند ماه قبل از تسخیر کابل من شبانه نزد او در قره باغ رفتم و او را در حجرهء مسجد مالقات 

کردم و از او دعا  گرفتم و او بر شانه و پشت من با دست خود کوبید و گفت: پسر من موفق باشی وخدا 

چنان مردانی را حاصل کرده ام و از مزارات اولیای دیگر هم کسب فیض و برکت  همراهت باد، من دعای

کرده ام، موفقیت من از برکت توجه این مردان خداست و کرامت آنها بود که من امان هللا کافر را مغلوب 

دست کردم. او گفت اگر کسی با من همراهی کند و یا نکند عیبی ندارد من بر خدای خود اتکاء کرده ام و 

خودرا به تفنگ خود دراز و افزود که بعد از خدا این غازی )تفنگ خودرا نامیده.م( تکیه گاه من است. ما 

سری می جنباندیم و صحبت اورا گوش می دادیم .و کمتر فرصت می داد چیزی بگوئیم. بنا بود که توجه خود 

ازه بدهید ما مرخص شویم وبه والیت را به کارهای دیگر بر گرداند، برادر من بر خاست و گفت که حاال اج

خود بر گردیم. امر شما از مصلحت خالی نیست ما از بردن عایلهء خود منصرف می شویم. در جواب گفت: 

چند شبی با ما باشید، روزهای جشن استقالل نزدیک است  -نه! من به شما اجازه نمی دهم به این زودی بروید

 یل می کنیم.ما جشن می گیریم و این روز ها را تجل

استقالل مال پدر و مادر امان هللا نبود، مال همهء ما و شما است، افتخار آن و تجلیل آن کار همهء ما و شما 

است، شما در این جشن با ما اشتراک کنید، بعد از مرور جشن شما را مرخص می کنم. شما تا آن زمان مهمان 

جا صرف کنید وشبانه به منزل خود آرام باشید و در آنجا از هستید روزانه به دربار بیآئید و نهار را با من یک

شما پذیرائی می شود. حاال هم وقت نان نزدیک است بنشینید و بعد از صرف طعام به منزل تان بروید. ما 

  تشکر کردیم و نشستیم و جریان دربار را تماشا می کردیم.          

 ادامه دارد
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 10/12/2016                      احسان هللا مایار
 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 

 پنجمقسمت 

 در اخیر قسمت چهارم خواندیم که:

استقالل مال پدر و مادر امان هللا نبود، مال همهء ما و شما است، افتخار آن و تجلیل آن کار همهء ما و شما 

است، شما در این جشن با ما اشتراک کنید، بعد از مرور جشن شما را مرخص می کنم. شما تا آن زمان مهمان 

وشبانه به منزل خود آرام باشید و در آنجا از هستید روزانه به دربار بیآئید و نهار را با من یکجا صرف کنید 

شما پذیرائی می شود. حاال هم وقت نان نزدیک است بنشینید و بعد از صرف طعام به منزل تان بروید. ما 

 تشکر کردیم و نشستیم و جریان دربار را تماشا می کردیم.

 به ادامهء گذشته:  

لباسی بود که پهلوی میز او ایستاده بود و دوسیه های شیر جان خان وزیر دربار مرد خوش قیافه و خوش 

متعددی زیر بغل داشت. شیر جان لباس بسیار شیک و خوش اندامی از کرتی و پتلون به تن داشت، دستار 

سفیدی که آنهم با سلیقه و ذوق خوبی بسته شده بود به سر داشت. پیرهن سفید یخن باز او را مرد شیک و زیبا 

کاغذ ها را بحضور تقدیم می کرد و آهسته چیزی می گفت و بعد مهر را از روی میز بر می  جلوه می داد و او

داشت و بر کاغذ به حیث امضاء صحه او می گذاشت. ... ما هر روز طبق امر او به برج شمالی می رفتیم و 

 در گوشهء قرار میگرفتیم و شاهد وتماشای دربار می بودیم.

ر بار آمده و اتفاقاً در پهلوی من کرسی او قرار داشت، با هم معرفی شدیم. وی روزی محمود سامی پادشاه به د

اصالً از مردان عرب سوریه دمشق بود که در اردوی ترکیه عثمانی اجرای خدمت میکرد و به صاحب منصبی 

ته درجات متوسط رسیده بود و بحیث جنرال افتخار صاحب منصبی اردوی پادشاهی افغانستان )امانی( را یاف

بود. در تشکیالت عصری و در امور حربیه از فکر و مشوره ء او استفاده می شد. چرا به افغانستان هجرت 

کرده بود دلیل آن برای من معلوم نیست و شاید هم یکی از اسرار تاریخ باشد. او در زمان سلطنت امان هللا خان 

ول مملکت دخیل بود. او از درباریان دیگر بسیار طرف احترام و توجه قرار گرفت و نظر او در هر ساحهء تح

امان هللا خان تعلیم یافته تر بود و با ضروریات و ایجابات عصر حاضر بیشتر آشنائی داشت. امان هللا خان این 

استعداد او را در کار انداخته بود اما بعد از سقوط امان هللا خان معلوم شد که او هم در خفاء با عناصر ضد 

هللا رابطه داشت و حبیب هللا اورا به حیث مؤید و همکار خود می شناخت و احترام می  دولت و با حبیب

گذاشت. سامی آدم قد بلند و الغر اندام بود که چشم های سبز گون و نافذ  خود را طرف مخاطب از ورای 

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_05.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_05.pdf
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. ما با عینک سفید می دوخت، بروتی بر سبک ترکان آن عصر گذاشته بود و لباس عسکری شیکی بر تن داشت

هم آهسته صحبت می کردیم که در این وقت حبیب هللا عطسه زد و چون دستمال با خود در حال حاضر نداشت 

دهن و بینی خودرا بنا داشت با آستین چپن سفید خود خشک کند که محمود سامی از جا به سرعت بجهید و 

 را به خاطر می آورد.  دستمال تقدیم کرد و گفت اعلیحضرتا سادگی و بی تکلیفی شما حضرت عمر

ما سه چهار روز دیگر هم به دربار می رفتیم و در آنجا می نشستیم و جریان دربار را تماشا می کردیم. دربار 

به مجلس خانان و بزرگان قومی افغانستان شباهت داشت، بی تکلیف مردم می رفتند و می آمدند و با امیر 

ی زد و از ایراد کلمات رکیک و وقیح هم خود داری نمی کرد. صحبت می کردند. حبیب هللا بلند بلند خرف م

ً در مجلس به نزدیک محمود سامی قرار گرفتم و او با اشارهء چشم و ابرو  من یکی دو مرتبه دیگر هم اتفاقا

اوضاع دربار را به باد تمسخر می گرفت و به اشاره و سرگوشی به من تلقین می کرد که چنین نظامی شایسته 

 وام نیست. بقاء و د

روزی دیگر که ما به دربار رفتیم حبیب هللا حاضر نبود و در وقت طعام نهار اعالم شد که امیر صاحب بیرون 

از شهر است و به زودی بر نخواهد گشت لذا مهمانان سر میز غذا بروند. ما به اطاق طعام رفتیم و غذا را 

ید و تفنگ به دست داشت. بر سر و روی او خاک و صرف کردیم، در آخر که به برنده بر آمدیم حبیب هللا رس

غبار فراوان نشسته بود به حاضرین گفت که بنشینید من سر و روی خود را می شویم و بر می گردم و به شما 

خواهم گفت که من کجا بودم و چه می کردم، من گرسنه هستم و با صدای بلند و آمرانه به موظفین گفت که 

ند. ما همه منتظر نشسته بودیم وی ساعتی بعد از شستن روی و سر باالی میز غذا طعام اورا سر میز بگذار

نشست و گفت: من ساعت شش صبح پیغام تلفونی از والیت میدان گرفتم که لشکر هزاره به جلریز رسیده است 

سوار شده و به عسکر ما هزیمت کرده و به خروج از بین دره به راه افتاده اند. من بدون معطلی موتر خودرا 

و خودرا به درهء میدان رساندم و با نخستین گروه شکستیان خود که مواجه شدم و دیدم سراسیمه و در حال 

دویدن هستند، من توقف کردم و آنها هم ایستادند و مرا شناختند. از آنها پرسیدم بچه ها چه گپ است که می 

د. امیر به تفنگ خود اشاره کرد و گفت با غازی سه دوید؟ آنها از حملهء شبانهء هزاره و قوت آنها حکایت کردن

نفر از پیش آهنگان آنها را در همان جا کشتم و گفتم این ها را به روی سرک بیاندازید زیرا نعش آنان بهترین 

سد راه شکست خوردگان است و من در آنجا توقف کردم و آهسته آهسته پیش رفتم. آوازهء این حرکت من به 

در طول دره پیچید و لشکر در سر راه و ازجاده بر گشته و به طرف جلریز در حرکت سرعت مانند برق 

 بودند.

 بعد خودرا به جلریز رساندم و ترتیب مدافعه و استحکام را با رفقا گرفتم و بر گشتم. 

 همه شنوندگان وی را تحسین کردند و شادباش و زنده باد گفتند. 

ه و دهمزنگ بر گزار شد. چراغان مفصلی ترتیب شده بود و روز های جشن رسید و مراسم آن در گذرگا

صدای نشان زنی و فیر تفنگ ها و نغمه خوانی و ساز وسرود موزیشن ها توام با صدای تفنگ باال بود. شب 

همان روز در سالم خانهء ارگ که صالون کالن داشت تیاتری بنام فتح اندلس ترتیب شده بود و ما هم به 

دعوت شده بودیم اما از بسی ازدحام و بیر وبار بود نتوانستیم به درستی تماشا کنیم. لحظه ای تماشای این تیاتر 

صحنه به نظر می آمد و بعد آنرا استادان و تماشا کنندگان از نظر پنهان می ساختند. لباسهای قرون اولی که به 

وان متخاصم که خول بر سر جان بازی گران بود نظر را جلب می کرد. یک صحنهء شمشیر بازی بین دو پهل
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و زره در بر داشتند بسیار جالب و ماهرانه بود. شنیدم بازی گران این صحنه اکثراً آنها بازیگران صحنهء 

 سیاست و فرهنگ دورهء امانی بودند که حاال برای خوشگذرانی حبیب هللا می رقصیدند و می جنگیدند.

ذر می کردیم، کابل به یک شهر ماتم زده و افسرده تبدیل در شهر کابل و بازار های نو و کهنهء آن گشت و گ

شده بود که جوانان مکتبی و خون گرم گوشه گرفته و کنار رفته بودند. اعیان و اشراف دوره  گذشته بعضی در 

زندان بسر می بردند و بعضی هم در خانه بازداشت شده بودند. مکاتب بسته و معلمین بیکار و بی روزگار 

کار و بار تجارتی تقریباً فلج بود، در بازار گرمی سابقه نمانده بود زیرا اکثر راه ها بسته بود و  مانده بودند.

 مال التجاره و امتعه به شهر نمی رسید و هم گشت و گذار تاجران خورده فروش والیات به کابل کم شده بود. 

در سال گذشته در عین موسم به عدم مصئونیت و فکر فردا هم مردم را مشوش و اندیشناک ساخته بود. من 

کابل آمده بودم. من به مقایسهء سال گذشته کابل را بسیار افسرده و حتی مرده یافته بودم. تفنگداران و 

جنگجویان شمالی و کوهستان در هر طرف جوقه جوقه در گشت و گذار بودند، آثار حیات و نشاط تنها در 

ارن یک موتر یکه تاز و یا صدای زنگ گاوی شنیده می شد وجنات آنها دیده می شد. ساعت ها بعد صدای ه

 وصدای سم اسپان جنگجویان جای آنرا گرفته بود و آن خال را پر کرده بود. 

با وجودیکه امان هللا خان از قندهار رفته و علی احمد خان که بعد از او در قندهار دعوی سلطنت کرده بود 

ر خان هنوز در پکتیا موجود بود و برادر دیگرش محمد هاشم خان در گرفتار شده بود، اما سپه ساالر محمد ناد

 والیت ننگرهار مرکز مقاوتی تأسیس کرده بود و مشغول مبارزه بود. 

در مردم شهر و روشنفکران یگانه امید ایکه مانده همین بود که چشم به راه ظفر و موفقیت آنها بودند. عدم 

 مصئونیت و عدم اطمینان تا حدی بود که زعمای عاقل و با هوش انقالب هم به دوام رژیم خود مطمئن نبودند. 

کردم پیشنهاد کردیم جایداد مارا که  ما با قاضی غالم حضرت خان رئیس خزاین که ذکر اورا در صفحات قبل

چند جریب زمین کشتمندی و تاکستان بخرد  که با پول آن در ننگرهار برای بازماندگان سرمایه گذاری کرده 

باشیم بجواب ما گفت: این خانه که من در آن مینشینم ودارای باغ و نخلستان به این وسعت و بزرگی است مال 

تصرف کردیم، یقیناً مال و خانهء ما هم در پاداش چنین اعمال به تصرف دیگران مردم است و ما غاصبانه آنرا 

در خواهد آمد. برای من هیچ آرزوی توسعهء جایداد و ملکیت نمانده و از حیات خود هم مطمئن نیستم. این 

ن مکاتب مردمانیکه انقالب کرده بودند و به نام احیای سنن اسالمی و خدمت دین تظاهر می کردند به جز بست

عصری و تبدیل سنه شمسی الهجری به قمری هجری و بعضی کار های کوچک و منفی دیگر کاری نکرده 

بودند که آن را اصالحات اساسی و خدمت واقعی برای دین خواند، آنها نزد خود هدف وپروگرامی نداشتند و 

 ه با آن هم موفق نشدند.یگانه سعی جد و جهد شان استقرار در مملکت و استحکام رژیم نو بود و بس ک

این اوضاع را که به خاطر می آورم حال که به عقب می نگرم آن بیت مشهور شاعر شرقی را به خاطر می 

 آورم که می گفت:

 عروس ملک کسی تنگ در بغل گیرد    که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند

کاء کرده بودند و ارادهء مردم را طلبگاران عروس شمشیر های آبدار در هر گوشه و کنار کشیده و به آن ات

 نادیده می گرفتند 

 و به آن طوریکه باید وقعی نمی دادند.
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ما از کابل به پروان آمدیم و از آنجا از نجرو و تگو بسوی ننگرهار رهسپار شدیم. شب را در تگو در جای 

یکی از دوستان پدر ما گذشتاندیم بسیار خوش گذشت و مهمانی مفصلی ترتیب داده بود و هوای گوارای اواسط 

م محمد خان را در سر راه  دیدیم که به سنبله هم سیر و سفر مارا خوشگوار ساخته بود. اتفاقاً ما در تگو غال

فکر تهیهء لشکر و سوقبات به طرف کوهستان و کابل بود. او که از سرکردگان مردم صافی تگو بود، پدر او 

جنرال بزرگی اردوی عبدالرحمن خان و امیر حبیب هللا بود وسردار عنایت هللا خان ولیعهد امیر حبیب هللا خان 

 ها بود. وی برای استحکام و استقرار مجدد سلطنت عنایت هللا خان می کوشید. خواهر زادهء خانوادهء آن

ما از تگو به لغمان از همان راه سابق و به همان ترتیب رسیدیم. شهر تگری را آرام یافتیم و جنگ به صلح 

از زمین تبدیل شده و شهر از قید محاصره بر آمده بود. فرصت کافی برای دیدن دوستان و اقارب یافتیم  و 

 داری و معامالت جایداد ما هم خبر گیری کردیم و بعد رهسپار کنر شدیم و به خانه رسیدیم. ...

کمتر از سه ماه بعد از بر گشت خبر فتح کابل رسید که توسط شاه ولی خان ولشکریان پکتیا و وزیرستان رخ 

 داد.

ا به سرعت برق در هر گوشه و کنار نادر خان به کابل وارد شد و به پادشاهی بر گزیده شد. این خبر ه

انعکاس یافت. ما خبر شدیم که عساکر حبیب هللا به سرکردگی برادرش حمیدهللا که یک هفته قبل جالل آباد را 

 اشغال کرده بودند مجبور به عقب نشینی شده و به عجله رفته بودند، اما کاری از آنها ساخته نبود. 

نظامی والیت ننگرهار به جالل آباد رسیده و اخذ مقام کرده بود. ما به  محمد گل خان مومند بحیث آمر ملکی و

مشوره سرکردگان درهء سین و شیگل برای تقدیم بیعت و آمادگی خدمت واطاعت عازم کابل و جالل آباد شدیم. 

ن از در راه خاص کنر با عبدالرزاق خان که حاکم کالن کنر مقرر شده بود دید و وادید کردیم. عبدالرزاق خا

قبیلهء محمد زائی های متوطن خوگیانی بود، مرد فعال و مردم داری بود که در راه انقالب هم برای نجات کابل 

از سلطهء حبیب هللا مجاهدت کرده بود. وی از امور دین آگاهی و هم از وضع و شرایط محیط خبر داشت. در 

ورد با مردم شیوهء ولسی و قومی را به کار اجتماعات سخنرانی او اکثراً شکل موعظه را می گرفت و در برخ

 می برد. ما اورا قابل اعتماد یافتیم که می تواند نظم و اساس را در والیت کنر بر قرار سازد. 

با او از سفر خود به کابل گفتیم و وی خواهش کرد که بسیار معطل نشویم و زود بر گردیم که با او در وقت 

یم. ما به او اطمینان دادیم که مردم عالقهء اسمار و شیگل هیچگونه ضرورت همکار و مددگار شده بتوان

مخالفت ومقاومتی در برابر او نخواهد کرد، مطمئن باشید زیرا مردم منتظر آمدن یک نظام حکومتی هستند که 

 بتوانند در سایهء آن دیگر به آسودگی و آرامی بسر برند. 

تقرار حکومت مخالف است اما چون از پشتیبانی مردم محروم است به او گفتیم تنها غالم خان، خان اسمار با اس

 به زودی اسمار را ترک خواهد کرد وخواهد گریخت. 

به جالل آباد رسیدیم ومحمد گل خان مومند رئیس تنظیمیه را مالقات کردیم. با او سابقه موجود بود زیرا دیر 

ول کنر و اسمار بود که با هم نشست و برخاست زمانی )دورهءامانی( قوماندان عسکری والیت ننگرهار به شم

کرده بودیم و به خانهء ما هنگام سفر و بازدید خود از قشله ها آمده بود. او باغ شاهی جالل آباد را برای 

سکونت و ادارهء خود اختیار کرده بود زیرا دیگر عمارت دولتی همه طعمهء حریق گشته و از بین رفته بود. 

ادگار دورهء عبدالرحمن خان است و عمارت گنبدی ساخت قدیم دارد حریق پذیر نبود عمارت باغ شاهی که ی
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البته در و دریچه جنوبی همه شکسته وریخته بود و برای دفع سرما در برابر آن در ها پرده های ضخیم آویخته 

 بودند.

ار بردار به تازگی در ما با گذشتاندن یک شب در آنجا فردای آن بسوی کابل رهسپار شدیم. موتر های الری ب

 -بین کابل و پشاور به رفت و آمد شروع کرده بود. جاده های قدیمی بین کابل و جالل آباد که از گندمک

جگدلک و خاک جبار می گذشت بسیار نا هموار و ترمیم طلب بود. پل و پلچک ها از بین رفته بود و موتر به 

یخ کوتل خاک جبار( رسیدیم و در انجا توقف کردیم. قبل آهستگی پیش میرفت. در تاریکی شب به باریک آب )ب

از طلوع آفتاب به راه افتادیم و هنگام ظهر به بتخاک رسیدیم و بعد توقف مختصر روانه کابل شدیم. در کابل 

در منزل یکی از دوستان جا گرفتیم. در کابل درین موسم که اواخر عقرب بود تر برف می بارید و کوچه و 

 گل و الی بود و برای ما که از ننگرهار آمده بودیم خوش آیند نبود.بازار پر از 

قصر علیا رفتیم. قصر علیا حرمسرای مادر امان هللا  به غرض مالقات سردار محمد هاشم خان صدراعظم به

خان بود )علیا حضرت( بود که او در جالی وطن در استانبول بسر می برد و مسکن وی مقر و مقام صدارت 

ته بود. باغ وسیع و مرتبی داشت وهم در گوشهء شمالی آن گلخانهء که واقعاُ حیثیت یک گل خانه را قرار گرف

 داشت، قرار داشت.

محمد هاشم خان در این گلخانه به دید وادید مردم می پرداخت و ما در آنجا به مالقات او رسیدیم و چون سابقه  

رتی از ما کرد. بر سر میز او عالوه بر دوسیه ها و معرفت موجود بود بسیار لطف کرد و خیر مقدم پر حرا

جراید  دیگر اخبار افغانستان که در الهور از طرف مرتضی احمد خان سدوزئی طبع می شد هم گذاشته شده 

بود. این جریده در انقالب افغانستان به حمایت از رژیم سابقه و حمایت از فعالیت های سپه ساالر محمد نادر 

نگاشت و احوال مقاومت های داخلی افغانستان را با آب و تاب نشر می کرد. اما بعد از خان مضامینی می 

انتخاب محمد نادر به پادشاهی افغانستان بحیث اخبار مخالف تظاهر کرد واز نظام به انتقاد و بدگوئی شروع 

ع گشت و ادارهء آن نمود تا باآلخره به اثر کوشش های دیپلوماتیک وزارت خارجه افغانستان اخبار مذکور من

  بسته شد. 

 ادامه دارد
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 شخص با اعتبار دیبه چشمد ایافسانه ها باور کرد  به
 مجروح نیشمس الد دیمرحوم س خاطرات

 ششم قسمت

 :میقسمت پنجم خواند ریاخ در

پرداخت و ما  یمردم م دیواد دیگلخانه به د نیهاشم خان در ا محمد

و چون سابقه  معرفت موجود بود  میدیدر آنجا به مالقات او رس

او  زیاز ما کرد. بر سر م یمقدم پر حرارت ریلطف کرد و خ اریبس

اخبار افغانستان که در الهور از  گرید  دیها و جرا هیعالوه بر دوس

شد هم گذاشته شده بود.  یطبع م یسدوزئ اناحمد خ یطرف مرتض

 تیسابقه و حما میرژ از تیافغانستان به حما انقالبدر  دهیجر نیا

 از 
 م 1984پشاور   -ا. مایار -س. ش.  مجروح 

افغانستان را با آب و  یداخل ینگاشت و احوال مقاومت ها یم ینیسپه ساالر محمد نادر خان مضام یها تیفعال

اخبار مخالف تظاهر کرد واز نظام  ثیافغانستان بح یکرد. اما بعد از انتخاب محمد نادر به پادشاه یتاب نشر م

  به 

وزارت خارجه افغانستان اخبار مذکور  کیپلوماتید یشروع نمود تا باآلخره به اثر کوشش ها یو بدگوئانتقاد 

 .منع گشت و ادارهء آن بسته شد

  :به ادامهء گذشته نکیا

هم و با او  حضرتیو او گفت به حضور اعل میاز مالقات مختصر ما از محمد هاشم خان اجازه رفتن خواست بعد

 هیمن در آن ناح یبود و باش طوالن م،یدار ی)ننگرهار( عالقهء قلب یو بعد گفت: ما با مردم مشرق دیمالقات کن

در  کهیشده است. کسان تیمن به آن وال یو دل بستگ یمل عاطفاز انقالب و چه هنگام انقالب عا شیچه پ

 ریآنها ز یشود و قدر دان یاند خدمت آنها فراموش نم دهیانقالب با من کمک کرده و در راه نجات مملکت کوش

و با آنها  رندیگ یبر ضد من و حرکت نجات قد افراشته بودند مورد عفو و اغماض قرار م کهینظر است و کسان

انتقام جوئی نداریم. اگر حاال هم در راه تعمیر مجدد مملکت بکوشند حکومت ارگ روان بودیم و  و نهیسر ک

پیاده راه می رفتیم که گادی سیاه چهار عراده ای بزرگ که آن فرود آمد و با ما مصافحه و احوال پرسی کرد و 

هستیم تا موضوع مالقات خودرا با  فتیم روندهء وزارت دربارکنیم و کجا می رویم؟ ما به او گ پرسید چی می

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_06.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_06.pdf
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اعلیحضرت با آنها ابالغ کنیم تا برای ما وقت مالقات تعیین کنند. وی گفت ضرورت به این تشریفات نیست من 

االن به حضور او می روم  بفرمائید با من بیآئید تا شما را به مالقات با او کمک کنم. در گادی سوار شدیم و به 

 جا در قصر گلخانه بحضور نادرشاه رسیدیم.داخل ارگ رفتیم و در آن

در گلخانه منقل بزرگ آتش در هر گوشه گذاشته شده و بخاری دیواری با آتش روشن بود، مردم زیادی در آنجا 

دیده می شدند که رفت و آمد می کنند و اکثراً هم مسلح بودند. وضع به حالت عادی و معمول دربار ها شباهت 

تحریر بزرگی قرار داشت. ما معرفی شدیم و طرف توجه و احوال پرسی قرار  نداشت. نادرشاه پشت میز

گرفتیم. او پرسید صدراعظم را دیده اید یا نی؟ گفتیم االن از خدمت به حضور شما می آئیم. گفت کوشش در 

. استقرار و اعمار مجدد مملکت وظیفهء همه ما و شماست. با حکومت خود دراین راه معاونت و همکاری کنید

مملکت بسیار آسیب دیده و ضرر کشیده است و مردم بسیار نا ارام و مضطزب هستند و باید بزودی این 

 خسارات را تالفی کنیم و صلح و سلم را در وطن قایم کنیم. ما وعدهء همکاری داده رخصت گرفتیم.

 تز شش و یا هفت ساعنادر شاه بنظر ضعیف و علیل می آمد و خستگی از وجنات او پیدا بود. قرار معلوم بج

استراحت شبانه دیگر تمام وقت مشغول کار و مالقات با مردم بود و به امر و نهی در امور مربوط با تمام 

حوصله و بردباری می پرداخت. نادر شاه آرام و متین صحبت می کرد، کالم او سخنان آدم مشفق و با تربیتی 

ای سفید که چوکات سفید نقره ئی داشت مستقیم به مخاطب بود که شنونده را متأثر می ساخت. از پشت عینک ه

خود می نگریست و نگاه متنفذ خودرا به طرف او می دوخت. ما از او مرخص شدیم و بعد از گذشتاندن دو سه 

که در جالل اباد گذاشته بودیم سوار شده کنر شب و دیدن بعضی دوستان رهسپار جالل آباد شدیم. اسپان خودرا 

 رفتیم. 

حاکم کالن به چغه سرای که بعد ها به نام مولد )سید جمال الدین افغانی( اسعد آباد نامیده می شد، رسیده بود. 

 غالم خان طوریکه پیشبینی می کردیم، اسمار را ترک کرده و فرار بر قرار ترجیح داده بود.

بود. مکتب ها سر از نو در سال های اول توجه حکومت به ترمیم سرک ها و آبادی عمارات دولت منعطف 

دایر می شد و برای اخذ عسکر و ترتیب مجدد اردو اقدامات به عمل می آمد. برای جمع آوری سالح دولت که 

 می گرفت. ء مامول خلع سالح مردم هم انجام تارج شده و به دست مردم بود، کوشش می شد که به این وسیله

وبی بود. مردم زیادی از عوام و خواص مملکت با او دورهء کوتاه سلطنت نادرشاه روی همرفته دورهء خ

دلبستگی داشتند و اورا مورد احترام می شناختند و این محبوبیت خودرا پیش از دورهء سلطنت خود به دست 

 آورده بودند.

در این دوره بود که والیت کنر با کابل توسط جادهء موتر رو اتصال یافت و اولین موتریکه به این والیت آمد 

 وتر انجنیر آلمانی سرک ساز بود که باعث تحیر وتعجب اطفال و زنان روستائی کنر شد.م

نادر شاه در ادارهء امانی به ادارهء امور ننگرهار و قطغن وبدخشان پرداخته بود و با مردم پکتیا در جنگ 

ناخت و این تجارب استقالل و بعد از آن تماس نزدیک داشت. اکثر بزرگان و سرکردگان اقوام وقبایل را می ش

و آشنائی های او و احاطهء نظر او در سیاست بین المللی و امور اداری سبب شد افغانستان راه سالم پیشرفت و 

 او به زودی از بین رفت و در سال چهارم سلطنت خود به قتل رسید.  اترقی و تحول را در پیش گیرد ام

 )خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود(.
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 اه دورهء ظاهر ش
ظاهر شاه که بعد از فوت پدر به سلطنت رسیده بود پادشاه برای نام بود. قدرت دولت به دست عم او محمد 

هنین سردار محمد هاشم آوری بوجود آمد که اداره و پنجهء هاشم خان قرار گرفت. بعد از فوت پدر او فضا ط

در مقابل جوانان و آزدیخواهان خشونت خان را به میان آورد. هنگامهء حبس و زجر، کشتن و بستن گرم شد. 

با خان داد بر فکر و روح مردم مستولی شد. محمد هاشم ببیشتری صورت می گرفت و باز کابوس اختناق و است

این همه سختگیری ها و قساوت اداره چی بسا ماهری بود، مملکت در ساحهء اقتصاد و اداره پیش می رفت و 

می شد. تجارت رونق خوبی  یهنعتی تهصدوات جنگی و ماشین آالت آالت و اضروریات مملکت چه ازقبیل 

گرفت و با تأسیس بانک ها و شرکت ها با شیوه های نو کسب منفعت مردم آشنائی پیدا کردند. دراین راه 

دی صدراعظم بود هم بسیار زیاد است که در موقع آن به ذکر ابلی که رئیس بانک و مشاور اقتصاعبدالمجید ز

 رداخت. در ساحهء معارف و کلتور هم توجه مناسب به عمل آمد.آن خواهم پ

انکشاف کرد. شفاخانه  والیات شمال هندوکش دراین دوره توسط جاده  موتر رو به کابل اتصال یافت و منابع آن

 ها و مکاتب عالی در هر گوشه و کنار مملکت کشوده شد.

 وعهء اضداد بشمار می رفت.سردار محمد هاشم خان آدم بسیار عجیبی بود که گویا مجم

های خودرا مرتب می گذارد و به تالوت قران مجید می پرداخت. اما  زاو آدم متدین و خوش عقیده بود که نما

دیدن  وقتی از نماز صبح و تالوت قرآن شریف فارغ می شد به حبس و زجر بی گناهان می پرداخت و از

تند مزاج بود و زود بر افروخته می شد و های هوئی محابس و سرکشی به آن حظ می برد. او مرد عصبی و 

 را به راه می انداخت.

را کمتر دخیل می داد. می گویند  اما در طرز اداره خود بسیار متین و سنجیده پیش می رفت و احساسات خود

اثر  او در جوانی با یک عشق ناکام مواجه شده بود که آن ناکامی عالوه بر تأثیراتیکه بر عاطفهء عشقی او

کرده و عقده گرفته بود که به صورت انزجار و تهیج اعصاب بروز می  بود آنرا یک اهانت بر خود تلقی هافگند

  کرد و تا آخر عمر ازدواج نکرد.

زمان برای پذیرفتن مظاهر مدنیت غرب  ناو در اعتقاد به مزارات و مجاذیب اعتقاد خرافی داشت اما درعی

 عامالنه می کوشید.  هیچ تعصب نداشت و به شروع آن در مملکت بصورت

ً از استقرار رژیم نادرشاهی راضی نبودم و در قطار آنانیکه چشم به راه آمان هللا خان بودند  من چون شخصا

یشتر به مخالفت تمایل پیدا کردم و قرار داشتم بعد از مرگ نادرشاه با ترتیب ادارهء محمد هاشم خان ب

روشنفکران و کسانیکه در این راه پیش آهنگان بودند با آنها تماس می گرفتم. این تماس ها اکثراً دوستانه و 

شخصی بود و ماهیت فعالیت حزبی نداشت، با سید غالم حیدر پادشاه دوستی و همفکری صمیمانه داشتیم. او 

دیکال با جرأتی بود حکومت ل زراعت دورهء امانی بود. مرد تجدد پسند رامخالف جدی رژیم بود. مدیر مستق

وشید اورا ترضیه کند سازگاری نکرد تا باآلخره در قضیهء غالم نبی خان چرخی و اتهام بهمدستی با کهر چه 

دوستان دیگر ما نیز در دورهء ظاهر شاه از جملهء عناصر  محبس فوت کرد. همچنان او محبوس شد و در

 اض حکومت بشمار می آمدند.نار

با این شیوهء که داشتم در پیش حکومت آدم نا مطلوب بحساب می رفتم. بعد از فوت نادرشاه در نخستین انتخاب 

دورهء شورای ملی خودرا کاندید ساختم اما حکومت با سوابقی که داشتم مرا در شوری مناسب نمی دید و 
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شکارا تائید کرد و حاکم کالن بصورت دوستانه به من تفهیم کرد که کاندید دیگری را که در مقابل استاده بود آ

 از وکالت منصرف شوم ور نه عواقب آن برای من ناگوار خواهد بود. 

حاکم کالن مرا نزد سردر داود که آمر ملکی ونظامی ننگرهار بود به جالل آباد فرستاد و گفت او شمارا 

سید عبدالرزاق )شال پادشاه( رفتم. من برای نخستین  دبزرگ خو خواسته است. به جالل آباد به همراهی برادر

دیک اورا دیدم. وقتی به سردار داود معرفی شدم به زبار سردار محمد دود را در جالل آباد مالقات کردم و از ن

 را می شنیدم که پادشاه صاحب چنین کرد و یا چنان می کند، تصور می کردم این پادشاه خنده گفت من نام شما

ریش بزرگی خواهد بود و اینک می بینم  ودر بر خواهد داشت و صاحب عمامه  صاحب عبا و قبای تصوف را

 که شما آنطور نیستید. 

 بجوابش گفتم سردار صاحب چنانکه می بینید که هستم.

او در آنوقت جوان خوش گل و تنومند بود که کمتر حرف می زد و استعداد آمیزش و اختالط را با هر کس 

و عصبانی مزاج بود و زود بر آشفته می شد و چین بر جبین  مثل عم خود محمد هاشم خان تند خواشت. او ند

می افگند. من بعد ها که زیاد تر با او محشور شدم و همکار گشتم به خواص و سجایای او پی بردم چنین 

تمام آن مظاهر خشونت و  فهمیدم که این عدم آمیزش او ناشی از غرور نی بلکه از محجوبیت اوست. او با

اندک رنجی خود با تمام جاه طلبی و قدرت پسندی خود به صطالح آدم پس رفته و محجوبی بود که در انظار 

تحصیل در دورهء امانی  مغرور جلوه می کرد. معلومات علمی وادبی او بسیار محدود بود. او در جوانی برای

عماری )آرشیتک( و نقشه برداری تحصیل کرده بود. بعد از به فرانسه فرستاده شده بود و در آنجا در فن م

استقرار رژیم نادرشاه تحصیالت خودرا تمام نا کرده به کابل آمد و او با چند تن دیگر از جوانان خانوادهء 

سلطنتی و غیره در یک کورس نظامی زیر تربیه گرفته شدند که آنرا در مدت دو سه سال انجام دادند. بعد از 

رس مذکور او به رتبهء جنرالی نایل شده بود و به حیث حاکم اعلی و قوماندان عسکری ننگرهار مقرر اتمام کو

شده بود. او با برادر بزرگ من آشنا شده بود و تماس های مکرری بین آنها صورت گرفته بود و با او عالقه 

 مندی و التفات نظر خاصی داشت.

وکالت مرا در میان آورد و گفت صدراعظم صاحب می خواهد سردار داود اورا مخاطب قرار داده و موضوع 

برای برادر شما کار دیگری بدهد و اورا به کابل خواسته است بهتر است ازاین کار وکالت منصرف شود و 

کابل برود و صدراعظم را مالقات کند. او بر سبیل شکایت گفت: کاکای من حرف سخن چینان را زود باور 

دم که سوء تفاهم بین شما و او واقع نشود اما از برادر شما راضی نیست کوشش کنید به میکند، من بسیار کوشی

او اطمینان و قناعت بدهید. من گفتم که من به ماموریت های دیگر دولتی میل ندارم و حاضر نیستم شغل 

 مالزمت در دولت را اختیار کنم بهتر است به کار و بار شخصی خود مشغول باشم.

را  حیه خاطر جمع باشید او شما را به ماموریتی می گمارد که مالزمت حکومت نیست. اورا شماگفت ازاین نا

 به عضویت اعیان )سنا( در نظر گرفته است و آن محل جزء دوم شوری و پارلمان محسوب می شود.

و زیر نظر  مجلس اعیان در آنوقت جائی بود که وزراء و سیاسیون سابقه را در آنجا از راه انتصاب گرد آورده

 گرفته بودند، این مجلس عمالً کار و صالحیتی نداشت.

من به عضویت این مجلس داخل شدم و در اولین مالقاتی که بعد از تقرر با صدارعظم رخ داد او از موضوع 

و رفتار من شکایت گونه یاد آوری کرده گفت: اطالعت را پیهم می گرفتم اما به احترم پدر شما مزاحم خودت 
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من به پدر شما اعتقاد راسخ داشتم حتی خانوادهء ما و مادر ما هم به پدر شما و مرحوم مال نجم الدین هده  نشدم،

اعتقاد داشتند. من گفتم اطالعات سخن چینان اکثراً به افواه اتکاء دارد و یا جعل و افتراء است. او گفت بهتر 

ا و شما بوجود نیارد. او گفت خوش می شوم گاه گاه است به کابل باشید تا سعایت و افتراء ها سوء تفاهم بین م

 نزد من بیآئید و تشکر کرده مرخص شدم.

من در این مدتی که در کابل بودم به مطالعهء علوم اجتماعی مشغول شدم و در فرا گرفتن زبان انگلیسی و 

انقالب سقوی خورده تکمیل زبان عربی خود اقدام کردم. چون ذوق شعری داشتم و این قریحه با تکانی که از 

فتن شعر و طبع و نشر بعضی از آن در سکونت در کابل به گبودم انکشاف بیشتری کرده بود. در این هنگام 

جراید می پرداختم و فعالیت های سیاسی هم با احتیاط و سنجیدگی دوام داشت. با دوستانیکه از وضع حکومت 

می گرفت اما در این تماس ها کدام طرح و نقشه راضی نبودند و انتقاد می کردند، صحبت و تماس صورت 

عملی موجود نبود و شکل صحبت و تفاهم بین دوستان را داشت. در این مجالس مباحثات علمی و ادبی صورت 

 می گرفت و زیاده تر شکل اجتماعات ادبی و ثقافتی داشت.

ی دیگر حکومت هم روزی مرا صدر اعظم به حضور خود خواست و گفت در بانک ملی و بعضی شرکت ها

رک دولتی بوجود تسرمایه گذاری کرده و در آن شریک است و هم می خواهم در آینده نیز اینگونه تأسیسات مش

آورده شود. من میخواهم شما به حیث معتمد دولت در ادارهء تفتیش بانکملی اجرای وظیفه کنید. من موافقه 

 در مورد کار خود ترتیب بگیرید.  کردم  و وی گفت : نزد عبدالمجید خان زابلی بروید و

تبهء نخست اورا از نزدیک میدیدم. وی از موضوع تقرر رآقای زابلی را در بانکملی مالقات کردم و برای م

 من اطالع داشت و راجع به محل اداره و همکاران اداری من و پروگرام کار را بمن معلومات داد. ... 

پول می پرداخت و هم بانک کریدیت بحساب می رفت. در شرکت  بانک ملی یگانه بانکی بود که هم به نشر

های بزرگ مثل نساجی و شرکت پخته و امثال آن سرمایه گذاری کرده و حتی موجد ومؤسس آنها شناخته می 

 شد.

ست داشت. آدم فعال و به اصطالح دینامیکی بود. مملکت سر د آقای زابلی پروگرام وسیعی و بزرگ انکشاف

دورهء ماموریت خود به حیث رئیس بانک که بعد ها وزیر تجارت و وزیر اقتصاد هم بود در  وی در چند سال

 انکشاف اقتصاد مملکت نقش مهمی داشت.

  ادامه دارد
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5 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

 

 

 

1۹/1۲/۲۰1۶                                                             مایار                           هللااحسان   

رر کرد یا به چشمدید شخص با اعتباه افسانه ها باوب  

 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

مهفتقسمت   

 :م خواندیمششدر اخیر قسمت 

بانک ملی یگانه بانکی بود که هم به نشر پول می پرداخت و هم بانک کریدیت بحساب می رفت. در شرکت های 

 بزرگ مثل نساجی و شرکت پخته و امثال آن سرمایه گذاری کرده و حتی موجد ومؤسس آنها شناخته می شد.

به اصطالح دینامیکی بود. مملکت سر دست داشت. آدم فعال و  آقای زابلی پروگرام وسیعی و بزرگ انکشاف

وی در چند سال دورهء ماموریت خود به حیث رئیس بانک که بعد ها وزیر تجارت و وزیر اقتصاد هم بود در 

 انکشاف اقتصاد مملکت نقش مهمی داشت.

  به ادامهء گذشته:

می کردم. من هم مدتی در این جریان افتادم، ساالنه از شرکت نساجی و تأسیسات آن در پلخمری خبرگیری 

نساجی در تماس بودم و همچنان از شرکت  ۀپلخمری را از تهداب گذاری آن تا به کار افتادن و افتتاح فابریک

سپین زر و بعضی تأسیسات دیگر والیت قطغن و مزار احوال گیری می کردم و با این انکشاف دلچسپی گرفتم. 

ستانه هم بوجود آمده بود. من در این مدت ماموریت با آقای زابلی عالوه بر ارتباط رسمی یک نوع حسن تفاهم دو

خود در بانک با عایلهء خود در کابل متمکن شدم خانه و کاشانه مختصری بدست آوردم و فرزندان خودرا در 

 لیسه های کابل داخل تحصیل و تعلیم کردم.

ا بخود معطوف ساخت. زندگی من به همین منوال چند سالی دوام کرد که جنگ جهانی دوم رخ داد و نظر ها ر

آن وقت که رادیوی آلمان صدای فتوحات اردوی آلمان را با آب و تاب در دنیا منعکس میساخت و ما از رادیو 

می شنیدیم، امید های نو را در دل ها زنده می ساخت ومتفکرین و سیاسون جوان افغانستان بنابر تنفریکه از 

غرب موجود بود از این حادثه امید تحول و  ۀاستعمار و سیطرانگلیس داشتند و بر مبنای تنفریکه در مقابل 

کشایش در اوضاع مشرق عموماً و افغانستان خصوصاً داشتند، هر شکست متحدین را فتح خود در مقابل رژیم 

 حکومت خود تلقی می کردند. 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_07.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_07.pdf


  

 

 

 5از ۲

ی در بین جوانان جنگ خالف توقع به نفع متحدین و شکست آلمان خاتمه یافت و در مرحلهء اول یاس و نا امید

بوجود آورد اما بعد ها دیده شد که جنگ تأثیرات خودرا به نفع شرق و ممالک پسمانده بجا گذاشته است و استعمار 

 را به عقب نشینی و دادن آزادی به مستعمرات وادار ساخته است. 

 ها استعمار نی،حاال یک فصل نوی در تاریخ جهان گشوده شده است ودست تقدیر مشغول نگاشتن آن است. تن

بوجود آورده بود که  سرنوشت و حقوق بشر در دل ها بارقۀاستبداد هم با شکست مواجه شده است، حتی تعیین 

 آینده را بهتر و مسعود تر جلوه می داد.

در نیم قارهء هند دو دولت پاکستان و هندوستان بوجود آمد، در شرق دور اندونیزیا و ویتنام و امثال آن و در 

فریقا دولت های بومی و ملی قد علم کردند و بعث بعدالموت می نمودند، اما متأسفانه روابط بین دو مملکت قارهءا

اعث ایجاد کیمیاوی ب ۀهمسایه و برادر مانند افغانستان و پاکستان به تاریکی گرائید و این تیرگی مانند یک عملی

 .متداوم و مسلسل دیگری گشت که منجر به تبدیلی های عظیمی شد

بعد از جنگ من به حیث رئیس انحصارات دولتی اجرای وظیفه می کردم و موجب تبدیلی من از وظیفهء ریاست 

تفتیش بانک و موسسات مربوط آن بود که آقای زابلی پیشنهاد کرده بود که انحصارات شکر و پترول که آن وقت 

یج مسترد گردد. بعد از ملی شدن حکومت متعلق یه یک شرکت غیر دولتی بود ملی شود و سرمایه  شرکاء آن بتدر

 انتقال را سر پرستی کنم. ۀمرا به وظیفهء انحصارات مؤظف ساخت تا این مرحل

 افغانستان بعد از جنگ جهانی و قضیهء پشتونستان

هند به دو مملکت )هند و پاکستان(، افغانستان در یک مرحلهء نوین  ۀبعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم نیم قار

اریخی خود داخل شده بود و سیاست داخلی و خارجی خود به راه و روش سیاسی خود تجدید نظر را حیات ت

 ضرورت دانسته و به تبدیل آن پرداخت.

در سیاست داخلی خود مجبور بود قدمی دیگری در راه دیموکراتیک ساختن نظام حکومت بر دارد و به  –اول 

 حکومت توسط مرد قوی مثل محمد هاشم عم اول شاه، صدراعظم و راه و روش آن خاتمه دهد.

د را آزا سپهساالر بحیث صدراعظم تعیین شد. وی محبوسین سیاسی -همان بود که شاه محمود خان، عم دوم شاه 

ساخت و به جراید و مجالت شخصی اجازهء نشر و اشاعه اعطا شد و انتقاد و اعتراض بر حکومت و مجاری 

 آن معمول گشت.

برای تشکیل احزاب و فعالیت های سیاسی از طرف جوانان و منورین جد و جهد به راه افتاد. حزب وطن و ندای 

ها )در ابتداء بصورت غیر مرئی و نهانی( به صورت  ویش زلمیان، افغان ملت و حزب خلق مارکسیست، خلق

غیر رسمی بمیان آمدند و برای بنیانگذاری  آن رهبران دست بکار شدند و به بخش نشرات جراید و رساله ها 

 می پرداختند و برای جذب و جلب اعضای احزاب می کوشیدند.

پشتیبانی می شد به نام کلوب ملی   در این گیر و دار یک حرکت دیگری که از طرف بعضی اراکین مهم وقت

راه به راه افتاد. هدف کلوب جمع آوری روشنفکران و جلوگیری از تفرقه و تعدد زیاد احزاب بود که باید آهسته 

آهسته نمایندگانی در شوری بفرستد و سهمی در حکومت داشته باشد تا روزی بتواند بنام حزب اکثریت حکومتی 

این حرکت سردار محمد داود وزیر دفاع و سردار محمد نعیم وزیر خارجه، عبدالمجید  بسازد. مؤسسین و پشتیبانان

خان زابلی و چند نفر دیگر بودند و سکرتریت این نهضت را من )مجروح( بعهده داشتم. احزاب دیگر با یک 
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ر شاه جزر و مد به صورت غیر رسمی به موجودیت خود دوام می دادند، تا باآلخره در اواخر حکومت سردا

محمود خان با بحران الغاء و مواخذه  حکومت مواجه شدند و با تأسیس حکومت نو از طرف محمد داود بکلی از 

بین رفتند تا آنکه بعد از انحالل حکومت محمد داود در دورهء حکومت داکتر محمد یوسف مرحلهء نوین 

 دیموکراسی ساختن مملکت با انفاذ قانون اساسی جدید تثبیت شد.

سیاست خارجی افغانستان بعد از آزادی هند و بر چیدن گلیم استعمار باید به صورت نوین و مطابق شرایط  –دوم 

ود که انستان و پاکستان بزمان عیار می شد. حوادثیکه این تجدید نظر را تسریع کرد بوجود آمدن اختالف بین افغ

 پشتونستان به میان آمد. در مسئلۀ

ر رفرندمیکه در والیات شمال مغرب هند بر بنأ الحاق با یکی از دولتین )هند و بعد از تشکیل پاکستان چون د

پاکستان( به عمل آمده بود حزب سرخ پوشان والیت به سرکردگی عبدالغفار خان با آن مقاطعه کردند وصدای 

ا بلکه آنها کستان رپشتونستان را بلند کردند. معنی آن در ابتداء چنین بود که آنها نه هندوستان می خواستند نه پا

پشتونستان آزاد و مستقلی می خواستند که مردمان پشتو زبان والیت شمال غرب و بلوچستان بصورت یک واحد 

در آن جمع شوند. اگر چه این هدف در اواخر از بین رفته و برای خود مختاری این والیت و نامگذاری  آن به 

رای حفظ و نگهداشت هویت مردم پشتون و اجتماع در یک پشتونستان تبدیل شده بود اما به هر حال کوشش ب

واحد زیر نظر بوده و افغانستان با بلند شدن این صدا خودرا مجبور دید از آن پشتیبانی کند و برای تحقق بخشیدن 

 این مرام اقدامات نماید، در این مجبوریت عوامل با دالیل ذیل را می توان دخیل دانست.

یک حصه ای از بلوچستان تا اواخر قرن نزده جزء سلطنت افغانستان بود و مردمان چون والیت مغرب و  -اول

این حصه از لحاظ نژاد پشتون بودند و به زبان پشتو تکلم می کردند که اکثریت مردم افغانستان را همین نژاد و 

 ۀنیم قار انگلیس اززبان تشکیل می دهد لهذا بعضی سیاسیون و منورین فکر می کردند که بعد از رفتن استعمار 

هند باید این اراضی به افغانستان گذاشته می شد و یا رأی آنها با الحاق با ما در وطن )افغانستان(  و یا پاکستان 

در رفرندم گرفته می شد. با وجودیکه حکومت افغانستان این ادعا را رد نکرد و ادعای خودرا به این دلیل به 

فکر را نادیده گیرد، لهذا تنها خواسته خود مردم پشتون خارج افغانستان را مورد  میان نیآورد اما نه میتوانست این

 تائید قرار داده نه الحاق آنرا به افغانستان.

اگر مسئلهء پشتونستان قوت می گرفت و مردمان آن منطقه برای حفظ هویت ملی  و کلتور خود مجادله می  -دوم

غفار خان و عبدالصمد خان اچکزی )کویته( به دست می داشتند و کردند و قیادت آنرا زعمای از قبیل  عبدال

سلطنت و حکومت افغانستان در چنین نهضتی بیطرف بوده و هیچ تأثیری نداشته باشد، دولت چنین روش را 

خالف حیثیت و پرستیژ ملی خود شناخته و هم توقعات مردم و گروپ های فشار وطن خودرا زیر نظر گرفته که 

از آن برخاست، نه می خواست این توپ تنها زیر پای عبدالغفار خان و صمد خان بطرف گول بدود به پشتیبانی 

 و پای او هیچ در بین نباشد.

 چون والیت شمال مغرب و بلوچستان به سه منطقه تقسیم شده بود که -سوم

 زیر اداره حکومت یا منطقه اداره شده و  ( منطقۀ1)

رهء والیت قرار نداشت و با ترتیب مخصوص و خود مختاری از طرف حکومت قبایل آزاد که زیر ادا ( منطقۀ۲)

 مرکزی هند ادارهء آن صورت می گرفت و 
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( امارت ها و نوابی ها بودند که از راه معاهدات مخصوص و مقررات دیگری با حکومت هند ارتباط داشتند 3)

 واز یک نوع خود مختاری بر خوردار بودند.

این دو منطقهء اخیر الذکر ارتباط های مرتب و مدام نگاه می داشتند و به یک عده  حکومت های افغنستان با

سرکردگان و روحانیون قبایل آزاد مستمری و معاش داده می شد. همچنان از بین آنها برای حفظ امن و آسایش 

ن و یا شورش سرحد ملیشاء و محافظ استخدام می شد و در جنگ ها و جهاد های حکومت افغانستان با بیگانگا

 های داخلی این قبایل به نفع حکومت های افغانستان مداخله نموده و سهم می گرفتند.

برای آنها خطاب ها و مناصب اعزازی داده می شد و هم گاهگاهی از طرف حکومت انگلیس بر ضد حکومت 

 افغانستان استعمال می شدند. 

)که احتمال آن با وجود آمدن پاکستان تحقق می یافت(  لهذا تغییر حیثیت این مناطق و از بین رفتن این روابط

برای افغانستان مطلوب و گوارا نبود و آنرا ضد منافع ملی و روش عنعنوی تلقی می کرد. ازاین رو وجود یک 

پشتونستان خود مختار را می خواست که درای هویت مشخصه باشد که این قبایل آزاد هم در آن مدغم شوند و با 

وابط حسنه و کلتوری منظم داشته باشد و به کمک و معاونت های بشری و اخالقی افغانستان توقع افغانستان ر

 آرزو داشت چنین هویتی به وجود آید. -داشته و از آن بر خوردار باشد

جوانا آن به مدارس افغانستان و خارج به حسب کادر رهبری  ۀلهذا به تقسیم قبایل از راه جرگه های قومی و تربی

 ۀاقدامات بعمل آمد  و تبلیغات وسیعی از راه جراید و رادیو صورت می گرفت و هم در مناطق تحت ادار قومی

 حکومت پاکستان با نا راضی ها و ارباب جراید کمک های مالی کرده می شد.

نظر به این دالیل عمده بود که موضوع پشتونستان در افغانستان در رأس سیاست خارجی قرار داشت و در 

های حزبی هم مانند کلوب ملی، افغان ملت، ویش زلمیان و غیره در اهداف و اساس نامه قرار داشت و  حرکت

 کم کم شکل پالیسی ملی سرتاسری را اختیار می کرد.

در این وقت حکومت پاکستان برای تسلیحات خود از راه کمک و قرضه از امریکا اقدام کرد و حکومت افغانستان 

ر خود تلقی کرد و از امریکا خواهش کرد با افغانستان هم در دادن سالح کمک کند. از این تسلیحات را به ضر

طرف دیگر امریکا با ایران هم کمک تسلیحاتی می کرد و پروگرام وسیعی برای مجهز ساختن ایران به سالح و 

ب در یای قسیم آآالت عصری، انکشاف اقتصادی و صنعتی سر دست گرفته بود. چون افغانستان با ایران باالی ت

 دید. افغانستان از امریکا مطالبۀ هلمند دعوی و اختالف داشت این بهم خوردن موازنه را به ضرر خود می

تسلیحاتی می نمود لیک امریکا خواهش افغانستان را رد میکرد به دلیلی که افغانستان با پاکستان اختالفات سیاسی 

ند.)پاکستان در آنوقت عضو مهم پیمان سیتو و عضو کامنولت دارد نمی تواند قبل از حل آن به کمک اقدام ک

 بریتانوی بشمار می رفت و امریکا خودرا مجبور می دید چنین پالیسیی اتخاذ کرده باشد(.

 ۀلذا افغانستان مجبور گردید برای حفظ منافع ملی و تمامیت خود خودرا مسلح و مجهز سازد و به رحم دو همسای 

( بقا و دوام او موقوف نباشد  فلهذا به همسایهء دیگر خود روسیه شوروی متوجه و متوصل قوی )ایران و پاکستان

 پرسونل نظامی خود از او کمک بخواهد. ۀشد که در راه به دست آوری سالح عصری و تربی

این توجه و توصل چون بسیار مهم و خالف سیاست عنعنوی مملکت بنظر می آمد و در نظر بعضی ها عواقب 

ار تاریک  ونا خوشگوار تلقی می شد و عدهء از رجال سیاسی و بر سر اقتدار حکومت با آن موافقه نمی آن بسی
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کردند لهذا حکومت مجبور دید موضوع را به لویه جرگه محول سازد. باآلخره لویه جرگه منعقد شد و برای 

ی حکومت را که در مورد حکومت صالحیت داد سالح و قرضه را از هر جائیکه میسر شود بدست آرد و پالیس

 تائید خود ارادیت مردم پشتونستان اتخاذ کرده بود تائید نمود.

همان بود که دولت افغانستان برای بار اول قدم از سیاست عنعنوی خود فراتر گذاشت و توجه خود را از غرب 

ث بین المللی به شرق معطوف نمود و در قطار دول بی طرف و در نهضت های آن سهمگیری کرده و در حواد

 داخل گشت.

هند متحد درهمسایگی خود مفید تر تشخیص ۀحکومت افغانستان با وجودیکه وجود پاکستان را نسبت به نیم قار

 مفید می دید و ترسی را که از سلطۀمی کرد و هم برای حفظ موازنه قدرت در منطقه وجود آنرا در قبال ایران 

کلتوری و سیاسی ایران به دل داشت، از پاکستان ابداً چنین خطری به خود نمی دید زیرا ایران با آن کلتور عمیق 

و قدیم مشترک تاریخی خود با افغانستان و با فعالیت فرهنگی و علمی خود اشتراک زبان و اشتراک دین اسالم 

تن را بیشتر از پاکستان داشت. مخصوصاً که با رف و تشیع با بعضی مردم افغانستان قدرت جذب و جلب افغانستان

انگلیس از منطقه خودرا محافظ منطقه و رهبر نژاد آریائی معرفی می کرد لهذا برای حفظ این موازنه وجود 

پاکستانی را که نه ادعای رهبری کلتوری و نه ادعای زعامت تاریخی منطقه را داشت مفید تر می دانست. 

خانوادهء سلطنتی از تیرگی روابط با پاکستان خوش  سیاسی و حتی رجال بر جستۀاز رجال مخصوصاً بعضی 

نبودند و آنرا مضر می دانستند زیرا در ایران حرکت پان ایرانیزم از یک طرف و حرکت حزب توده از طرف 

 دیگر تهدید مستقیمی برای افغانستان بشمار می رفت. 

می شد و در دورهء صدارت محمد داود به اوج خود رسید. محمد  با تمام این حقایق روابط با پاکستان تیره تر

پشتونستان و احیاء زبان و کلتور افغانی را هدف خود قرار  ۀداود سنگ ملیت گرائی بر سینه می کوفت وقضی

داده بود و یگانه رسالت خودرا اعتالی پشتون و انکشاف اقتصادی قرار داده و بحیث برادر بزرگ تمام صدا 

 سیاسی را خموش ساخت. های دیگر

از تیرگی روز افزون روابط افغانستان و پاکستان، روسیه شوروی بهره برداری می کرد و در هر دو ساحهء 

رسالت داود یعنی قضیهء پشتونستان و انکشاف اقتصادی مملکت وعدهء کمک و همکاری می داد تا رفته رفته 

قتصاد افغانستان متکی به روسیه شوروی گشت و در  از راه کمک های اقتصادی در ساحهء صنایع تجارت و ا

پرسونل عسکری افغانستان منحصر به روسیه شوروی مربوط شد حتی در بلوکاد اقتصادی  ۀراه تسلیحات و تربی

راه ترانزیت افغانستان هم خالف معمول از طریق پاکستان به روسیه  -که پاکستان بر ضد افغانستان عملی کرد

 انتقال یافت.

 ادامه دارد
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 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 تمشقسمت ه

  :م خواندیمهفتدر اخیر قسمت 

افزون روابط افغانستان و پاکستان، روسیه شوروی بهره برداری می کرد و در هر دو ساحهء  از تیرگی روز

رسالت داود یعنی قضیهء پشتونستان و انکشاف اقتصادی مملکت وعدهء کمک و همکاری می داد تا رفته رفته 

روی گشت و در از راه کمک های اقتصادی در ساحهء صنایع تجارت و ا قتصاد افغانستان متکی به روسیه شو

راه تسلیحات و تربیهء پرسونل عسکری افغانستان منحصر به روسیه شوروی مربوط شد حتی در بلوکاد 

راه ترانزیت افغانستان هم خالف معمول از طریق پاکستان  -اقتصادی که پاکستان بر ضد افغانستان عملی کرد

 به روسیه انتقال یافت.

 به دوام گذشته:

هء داود و حرکات حکومت های ما بعد برای حفظ بیطرفی افغانستان چه سیاسی باشد با وجود حرکات مذبوحان

و چه اقتصادی از سلطهء نا مرئی روسیه جلوگیری ممکن شده نتوانست. افغانستان بسیار سعی کرد مدارک 

بازار قرضهء دیگری به دست آرد )مثالً از آلمان غربی و ممالک عربی و منابع بین المللی( و هم می خواست 

های در آلمان غربی، امریکا و انگلستان برای امتعهء خود داشته باشد و متخصصین و کارمندان خود را از 

 دنیای غرب وممالک اسالمی استخدام کند.

از منحصر شدن تجارت و اقتصاد افغانستان به روسیهء شوروی، سیاسیون افغانستان تشویش داشتند و کشیدگی 

ستان و افغانستان را می خواستند خاتمه بخشند. در این راه قدمهای در اوقات مختلف و تیره گی روابط بین پاک

بر داشته اما از طرف پاکستان به حسن استقبال نشد. متأسفانه امریکا هم در این راه رول مثبت و سازنده بازی 

د و در بعضی اوقات نکرد و حیثیت تماشا بین را به خود گرفته بود لهذا هیچ راهی برای حل معضله پیدا نش

 برای حل مسئله عالیمی بنظر می آمد و امید به حل آن قوت می گرفت اما از جانب پاکستان خنثی می گشت.

روسیهء شوروی و هند با وجودیکه این اختالفات را به نفع خود می دیدند لیکن به اندازه که طرفداران مسئلهء 

بر نمی داشتند. هند در مسئلهء کشمیر با عین قضیه مواجه بود پشتونستان درافغانستان توقع داشتند قدم مؤثری 

و نمی خواست حق خود ارادیت یک والیت را تائید کند و روسیهء شوروی تنها در مراحل اول در یک 

اعالمیهء مشترک نامی از پشتونستان برده بود که ضمن حل سیاسی قضیه به آن اشاره شده بود. لیک در 

م دید وادید تماس رهبران از بردن نام خود داری می شد زیرا شوروی نظر خودرا به اعالمیه های بعدی هنگا

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_08.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_08.pdf
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سرمایه گذاری در پاکستان و انکشاف تجارت و تاثیر خود را در منطقه دوخته بود و می کوشید حسن نظر 

در وقت  حکومت های پاکستان را جلب کند ومسئلهء پشتونستان را مانند آتش زیر خاکستر محفوظ نگاه دارد تا

 لزوم خطر بالقوه مشتعل ساخته بتواند.

این موضوع در اواخر سلطنت ظاهر شاه وضع نرم تری بخود گرفته بود و در بیانات رسمی تنها به حل 

قضیهء پشتونستان و بلوچ اشاره می شد و نام پشتونستان گرفته نمیشد حتی مطالبهء خود ارادیت مردم هم به 

 تون تبدیل شده بود لیک باز هم راه حلی یافت نشد.قناعت رهبران سیاسی مردم پش

نخست برای بهبود بخشیدن مناسبات بین دولتین )افغانستان و پاکستان( پادشاه عم خودرا مارشال شاه ولی خان 

را به دربار کراچی سفیر مقرر کرد. شاه ولی خان عم پادشاه در شورش داخلی افغانستان حین اشغال کابل 

 بچه سقو با برادر خود محمد نادر شاه دوش به دوش برای دفع و خموشی آن فعالیت می کرد بوسیلهء حبیب هللا

و در نتیجه فتح کابل آخرین حملهء او بود، حیثیت بسیار بزرگی در دستگاه سلطنتی و محیط سیاسی افغانستان 

او به دربار کراچی عالمهء  داشت. او سفیر افغانستان در دربار لندن و بعد به پاریس تعیین شده بود و فرستادن

اعتنای افغانستان به پاکستان و عالقهء آرزوی حل مسئلهء اختالف سیاسی بود. در دوران سفارت او هیئتی از 

کابل به سرکردگی نجیب هللا )توروایانا.م( معین سیاسی وزارت خارجه که بعد ها وزیر معارف بود، از 

د علی جناح در این مورد مذاکرات سودمند و قناعت بخش به وزارت خارجه به کراجی فرستاده شد و با محم

عمل آمده بود. این راپور رسمی بصورت کتاب سفید از وزارت خارجه افغانستان شایع شده بود ولی بهمان 

 اندازه حسن نیت و مصالحه جوئی از طرف پاکستان نشان داده نشده بود و بعد ها از آن عدول به عمل آمد.

بعد از تماس ها و چیده شدن مقدمات متعدد سکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان به کابل آمد در مرحلهء دیگر 

و خالف پروتوکل در داخل ارگ شاهی برای او جای داده شد و مهمان پادشاه افغانستان بود که در حل مسئله 

فت و با رفتن سکند میرزا امیدواری های زیاد پیدا شده بود ولی بعد از برگشت سکند میرزا به پاکستان تحقق نیا

 با کودتای ایوب خان آن امید ها بکلی از بین رفت.

سردار محمد نعیم وزیر خارجه و پسر عم و شوهر خواهر پادشاه در وقت ایوب خان به پاکستان سفر رسمی 

کرد به امیدیکه می خواهد راه حل بیابد کوشش نمود. الکن از پاکستان بسیار مایوس بر گشت و بر خورد 

 جنرال ایوب با او طوریکه توقع می رفت دوستانه و خوشگوار نبود. 

هنگامیکه سرحدات افغانی با پاکستان بسته شد و قونسلگری ها و وکالت تجاری های افغانی از پاکستان اخراج 

شدند، شهنشاه ایران درموضوع مداخله کرد و بحیث میانجی در میان آمد. او در بین کابل و پاکستان مساعی 

ودرا با رفت و آمد متعدد تقریباً ده روزه دوام داد اما به نتیجه نرسید و معلوم شد پاکستان گشودن سرحدات را خ

 مربوط به انصراف دعوی افغانستان ساخته بود.

بعداً حکومت امریکا تنها توانست از پاکستان امتیاز ورود اموال خودرا که مربوط به پروژه های دولتی که 

امریکا تعلق داشت حاصل کند. همچنان برای امداد مواد غذائی اجازهء عبور از پاکستان گرفته ساختمان آن به 

 شد، اما به روی امتعه و مال التجاره دیگر برای مدت درازی مسدود ماند.

می گفتند در پاکستان عناصری وجود دارد که از بهبود روابط پاکستان با افغانستان اندیشه دارند و در این بهبود 

روابط تبارز عنصر پشتون را در پاکستان و تبارز افغانستان را در سیاست خارجی پاکستان می دیدند که این را 

 به نفع منافع خود نمی دیدند.
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طوریکه در بحث گذشته بآن اشاره شد افغانستان تصمیم خود را برای تغییر و تحول جزئی با تقرر شاه محمود 

محیط نسبتاً آزاد و معقولتری به وجود آمد و فعالیت های سیاسی و ادبی خان بحیث صدراعظم گرفته بود. یک 

به حرکت افتاد. در کابینهء شاه محمود خان سردار محمد داود بحیث وزیر دفاع و معاون صدارت تقرر یافته 

 بود. امور وزارت داخله و ریاست قبایل و سرحدات )که حیثیت وزارت را یافته بود( در تقسیم وظایف بحیث

 معاون به او )سردار محمد داود.م( محول شده بود. 

روزی او مرا نزد خود در صدارت خواست و بعد از احوال پرسی گفت: برای شما دیگر کافی نیست که خدمت 

بانک ها و شرکت ها را بکنید و حاال یک کار مهمتر و وظیفهء ملی و سیاسی مهمتر را اختیار کنید، گفت شما 

ست سرحدات و قبایل می خواهم با ما کار کنید. من گفتم اجازه می دهید در اطراف آن فکر را به حیث کفیل ریا

کنم و باز جواب بدهم گفت نی اینکه فکر و سنجش زیاد نمی خواهد امید است موافقه کنید. من موافقه کردم و 

 وظیفهء جدید خود را فردای آن اشغال کردم.

 مدتی بحیث کفیل و بعد از آن بحیث رئیس قبایل و عضو مجلس وزراء به ایفای وظیفه می پرداختم. 

در این وقت که اراده بود تحولی بمیان آید و آزادی اجتماعی و سیاسی داده شود یعنی احزاب و انجمن ها 

که تماس با روشنفکران به بوجود آید و جراید شخصی بوجود آید و مقاالت انتقادی مجاز باشد ایجاب می کرد 

عمل آید و ترتیبی گرفته شود که این تماس و ارتباط بصورت منظم باشد و در چار چوب یک انجمن آزاد 

 صورت گیرد. لهذا تأسیس یک کلوپی را زیر نظر گرفتند تا این قبیل اشخاص را به عضویت آن دعوت کند.

آقای زابلی و چند نفر دیگر شامل بودند. این موضوع در بین مؤسسین سردار محمد داود، سردار محمد نعیم و 

را بار اول آقای زابلی با من در میان گذاشت و مرا به عضویت آن دعوت کرد. من شک و تردید خودرا اظهار 

کردم اما زابلی خوش بین بود و گفت این سردار جوان )داود و نعیم( از اوضاع جهان بی خبر نیستند و حاضر 

ثبت و مطلوبی را در افغانستان بوجود آورند آنها مانند عمان شان فکر نمی کنند، روشنفکر و شده اند تغییر م

واقع بین هستند ممکن است به کمک آنها یک تحول و انکشافی به وجود آید و من )زابلی.م( به این عقیده رسیده 

تحول سیاسی امکان  ام که بدون کمک و معاونت چنین اشخاص در دستگاه دولت به وجود آمدن انکشاف و

ندارد. استدالل زابلی را غیر منطقی نیافتم و گفتم یک تجربهء بدی نیست باید این را انجام دهیم. او گفت سردار 

 محمد داود با شما تماس خواهد گرفت طوریکه وعده کردید رد نکنید. 

او به خانهء شان رفتم. او  روز دیگر سردار محمد داود مرا در منزل خود وقت مالقات داده بود و به مالقات

این موضوع را طرح کرد و پروگرام کار این کلوب و هدف آنرا توضیح داد. من گفتم سردار صاحب کار 

مناسبی و اقدام نیکی است اما باید ملتفت باشید که جوانان و منورین افغانستان بدون جدائی حکومت از سلطنت 

د، آنها می خواهند حکومت به خانوادهء سلطنت مربوط نباشد و به هیچ تبدیلی و تحول دیگر قناعت نخواهد کر

در این باره شما چی فکر می کنید؟ آیا  -نزد شورا مسئول باشد و به اساسا رأی اعتماد اکثریت بوجود آید

مرحلهء چنین تغییر اساسی رسیده است یانه و آیا شما و صدراعظم صاحب )سپه ساالر( و اعلیحضرت به این 

 خواهند کرد یا نی؟ کار موافقه

وی در جواب گفت: هدف عائی همین است که گفتید در آخر باید این تفکیک عملی شود و برای عملی شدن آن 

بعضی کار های مقدماتی الزم است که از آنجمله تأسیس چنین انجمنی را در نظر گرفته ایم. در این انجمن 

پالیسی مشترکی بوجود خواهد آمد ونقاط اصلی و جوانان و اعضای حکومت فعلی با هم آشنا خواهند شد و 
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بنیادی تحول آینده تثبیت خواهد گشت که در آن وقت انتقال قدرت به آسانی و بدون درد سر صورت خواهد  

 گرفت و حکومت آینده و بعضی وکالی شورا متشکل از اعضای این انجمن خواهد بود.

ردای آن روز در کلوب به جلسه دعوت شدم و مراسم من موافقه کردم و آنرا کار نیک و فرخنده گفتم. ف

عضویت انجام یافت که در مجلس بعدی آن اعضای انجمن به پانزده نفر رسیده بود. مرا به حیث سکرتر 

عمومی انتخاب کردند. چون من در بین روشنفکران و عناصر نا راض دولت دوستان و رفقای زیاد داشتم 

 شد با آنها مفاهمه کنم و به عضویت انجمن آنها را دعوت کنم.برای من از طرف مجلس وظیفه داده 

من این جد وجهد و کمپاین را با شوق و ذوق ناشی ازخوش بینی جوانی شروع کردم و اول خدمت آقای غبار و 

داکترمحمودی رسیدم. آنها یک طرح پارتی را ریخته بودند و هم اخباری شایع می کردند. با آقای غبار سابقهء 

ی دوستی و محبت و تبادل فکر سیاسی و ادبی موجود بود، اما با آقای محمودی در اواخر آشنائی و طوالن

معرفتی حاصل شده بود که سابقهء طوالنی نداشت. آنها گفتند عیبی ندارد به مجلس کلوب می آیند و با اعضای 

 د کرد. دیگر تماس می گیرند و ارزیابی خواهند کرد و بعد تصمیم خود را اعالن خواهن

روز بعد که بمجلس آمدند از جریان کار و اهداف آن پرسش ها کردند و اعضا را طرف پرسش و سوال قرار 

دادند و خودرا مستحضر گردانیدند و مرخص شدند. روز بعد تصمیم منفی خودرا ابالغ کردند و از شمولیت به 

 این انجمن اباء ورزیدند.

نظر آنها و آقای زابلی تماس مکرری را هم با این دو نفر الزم دیدم و من که با دوستان دیگر تماس گرفتم طبق 

قرار گذاشتیم با شمول آقای زابلی و یکی دو نفر دیگر از اعضای مجلس با آنها مالقات کنیم. آقای زابلی آنها را 

پرداختییم و به منزل خود دعوت کرد و در این مجلس فقط همین چهار نفر با هم نشستیم و تا آخر شب به گفتگو 

دالیل منفی و مثبت یک دیگر را شنیدیم. آقای غبار و محمودی اصرار داشتند که حکومت در مرحلهء نخست 

حزب مخالف را رسمی بپذیرد و به آن مجال فعالیت بدهد و خودش هم به تشکیل حزب بپردازد. ما به این 

نخست همین فعالیتی که آغاز می شود عقیده بودیم که چون حکومت برای این کار حاضر نیست، در مرحلهء 

غنیمت است و شاید این فرصت را از دست دهیم، زیرا هیچ حرکتی در این وطن به نرمی و آسانی صورت 

نخواهد گرفت تا حکومت با آن موافقه نداشته باشد. ما این سیر تکاملی را که از دورهء سردار محمد هاشم خان 

 بود امید بخش می یافتیم، اما متأسفانه به قناعت آنها پرداخته نتوانستیم. به دورهء سردار شاه محمود خان رسیده

جوانان افغانستان متأسفانه اول با خود پروگرام سنجیده و دوستی نداشتند و تنها آرزوی تغییر حکومت و یا از 

 بین بردن حکومت مرام بود اما اینکه خالء را چه چیز پر خواهد کرد به آن فکر نمی کردند. 

دوم در بین خود هم اتفاق نداشتند و در همان مرحلهء نخست مشق یک دیموکراسی ابتدائی به گروه های 

 متعددی منقسم شدند و به نشر اخبار های متعدد که ارگان حزب با گروه شان باشد پرداختند.

 آقای غبار و محمودی هم انشعاب کردند و دیر زمانی سازگاز نماندند. 

حکومت و آوردن انقالب اگر به متشکل ساختن جمعیت خود سعی مبذول می داشتند و با  سوم به عوض انداختن

مردم تماس می گرفتند و اعضای بیشتر و افکار بیشتر را جلب می کردند بهتر می بود، لیک همین کار را هم 

 نکردند و هم در تماس با مردم و کمپاین در اطراف فضای فعالیت هم برای شان مساعد نبود.

ارم عالوه بر مخالفت با دولت با انکشاف اقتصادی دولت هم به نظر منفی می نگریستند و عیاناً طبقهء چه

 سرمایه دار و بورژوا را تقبیح می کردند و با این طبقه مخصوصاً آقای زابلی هم راه مخالفت اختیار می کردند.



  

 

 

 5از5

انستان برای به وجود آمدن محیط سیاسی در این مورد نظر من این بود که به وجود آمدن طبقهء متوسط در افغ

 دیموکراتیک مفید است.

اگر طبقهء جوانان به ضخامت قشر خود بیفزایند، انجمن ها و کلوب هائی تأسیس کنند و به نشر و اشاعهء 

اخبار و آثار بپردازند و سرمایه داران هم از راه شرکت ها و مؤسسات شخصی غیر دولتی بصورت یک عامل 

ز کنند قدرت مطلقه خود به خود ضعیف می شود و این سالم ترین راه راه تکامل و سیر تدریجی در امور تبار

 همین است.

انقالب در یک جامعهء عنعنوی که اراء عامه هنوز به اهداف معین سیاسی و اجتماعی متوجه نشده است مفید 

 نیست و عواقب نا گوار خواهد داشت.

بانکی کار آسان است و جد و جهد زیادی نمی خواهد لیک بگذارید ملی ساختن مؤسسات تجارتی و صتعتی و 

اول چنین مؤسساتی بوجود آید و نشو و نمو کند، بعد آنرا ملی کنند. حکومت های ممالک پسمانده نمی توانند 

جای تاجران و ارباب صنایع را بگیرند، زیرا این یک انگیزه  منفعت شخص آنها است که در کار شان مؤثر 

بیروکراسی دولت ازان محروم است. مداخلهء چنین دولت ها ابتکار شخصی را می کشد و در پیشرفت است و 

رکود و بی نظمی به وجود می آورد. تشبثات خصوصی را باید بگذاریم که نشو و نما کند و باید از آن حمایت 

 شود.

ر و سردار داود هم اختالف و در محیط سیاسی افغانستان تشتت جریان داشت و در دستگاه دولت بین سپه ساال

سوء تفاهم پیدا شده بود. سپه ساالر که برادر زادهء خودرا کاندید اخذ قدرت از خود می شناخت بعضی از 

اعضای کلوپ را به انحالل و از بین بردن آن تشویق کرد و به تضعیف آن می کوشید تا بکلی از بین رفت و 

 در آن بسته شد.

م وسیلهء قدرت داود شناخته بود با زابلی هم روابط او بهم خورد و با سردار داود چون تأسیس کلوپ ملی را ه

 هم. زابلی باآلخره استعفی کرد و قدرت بصورت منفرد بدست سپه ساالر قرار گرفت.
 

 ادامه دارد
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 صفحه5از1ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

 

  
   

 30/12/2016                  احسان هللا مایار 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 

 قسمت نهم
 

 در اخیر قسمت هشتم خواندیم که:

سیاسی افغانستان تشتت جریان داشت و در دستگاه دولت بین سپه ساالر و سردار داود هم اختالف و  در محیط

خودرا کاندید اخذ قدرت از خود می شناخت بعضی از  ۀسوء تفاهم پیدا شده بود. سپه ساالر که برادر زاد

د تا بکلی از بین رفت و اعضای کلوپ را به انحالل و از بین بردن آن تشویق کرد و به تضعیف آن می کوشی

 در آن بسته شد.

چون تأسیس کلوپ ملی را هم وسیلۀ قدرت داود شناخته بود با زابلی هم روابط او بهم خورد و با سردار داود 

 هم. زابلی باآلخره استعفی کرد و قدرت بصورت منفرد بدست سپه ساالر قرار گرفت.

عصبانیت نداشت، شخص مؤدب بود و خوش مشرب و  سپه ساالر شاه محمود مثل برادر خود خشونت مزاج و

با طبقات مختلف آمیزش کرده می توانست. اما ادارۀ او ضعیف بود و پشت کار نداشت و چون به تنهائی 

مسئولیت زمام امور را به دست گرفت کار های دولت آهسته آهسته رو به خرابی و گسیختگی می رفت. در 

استعفای آقای زابلی رکود رخ داد  هم کار های اعمار زیر بنای مملکت  پیشرفت و انکشاف اقتصادی مملکت با

مانند پل ها و سرک ها معطل شد. پروژه های جدید بوجود نیآمد و در کار پروژه های سر دست )مانند انکشاف 

 وادی هلمند و غیره( سستی رخ داد.

محدود را مکلف ساخته که در این باب پادشاه ازاین باب اندیشناک بود و روزی مجلسی مرکب ازاین چند نفر 

 فکر کنند و به او مشوره بدهند.

اعضای این مجلس عبارت بودند از علی محمد خان وزیر خارجه و معاون صدارت، دکتور محمد ظاهر خان 

وجنرال عبداالحد خان ملکیار وزیر داخله که در این وقت به علت مریضی از مشاغل دولتی کنار رفته بود و 

 .مجروح. م( که هنوز به وظیفۀ خود بحیث رئیس قبایل دوام می دادم نیز عضو این مجلس بودم.من )س.ش

ما در وزارت خارجه در اطاق کار علی محمد خان گرد آمده بودیم و وموضوع را طرف بحث قرار دادیم و به 

اید هر نوع تدبیر این نتیجه رسیدیم که تبدیل حکومت ضرور است و تا دستگاه دولت یک روح نو وجهش نو نی

و نقشه در ساحه عمل تطبیق نخواهد گشت. سؤال خلق شد پس کدام کسی را می توان سفارش کرد که به 

 تشکیل حکومت مامور شود؟

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_09.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_09.pdf
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ملکیار گفت که شخصیت های مانند سردار محمد داود و سردار محمد نعیم که مردان کار آزموده بودند کنار 

ه باید از آنها کار گرفته شود. از داکتر ظاهر پرسیدم که چی فکر می کنید و رفته اند و جای آنها تا حال پر نشد

او در جواب گفت: من مامور هستم که پیام اعلیحضرت را برای تشکیل مجلس بشما برسانم و بعد پیشنهاد و یا 

پیشرفت کار لذا در این مورد مرا از اظهار نظر معذور دارید، در اطراف  سفارش شمارا بحضور او تقدیم کنم،

 پروژه ها و دالیل اگر مجالس را دوام دادید من اگر نظریه داشتم پیشنهاد خواهم کرد. 

من گفتم به نزد اعلیحضرت وسردار صاحبان چنین نظری هم بود که حکومت را از سلطنت تفکیک کنند، کسی 

جوان به کار  غیر از خانوادۀ سلطنتی روزی به صدارت برسد و وزارت خانه ها را عناصر متخصص و

اندازد دراین باره چی فکر می کنید که آن تجربه را همین حاال شروع کنیم؟ من پیشنهاد می کنم وزیر صاجب 

خارجه )علی محمد خان( را اعلیحضرت به تشکیل حکومت مامور سازد و او در تشکیل اعضاء حکومت خود، 

مطلب به دست خواهد آمد یعنی یک حرکت کفایت و پشت کار آنها را زیر نظر بگیرد با این حرکت هر دو 

 بسوی تحول و دیموکراتیزه کردن ممنلکت و هم فعال ساختن دستگاه دولت.

علی محمد خان با تمام شدت این پیشنهاد را رد کرد و گفت نه من به قبول این کار حاضرم ونه استعداد آنرا 

 دارم.

 ل داشتیم و مرخص شدیم.بعد از تبادل نظر های مختصری مجلس را به روز دیگر موکو

روز دیگر علی محمد خان را که به تقریب کار های عادی اداری خود در صدارت دیدم بمن گفت چرا چنین 

پیشنهاد بیجا کردی؟ من جان جور خودرا شاخک نمی نشانم. )ضرب المثلی است بین مردم(. بعد گفت تا این دو 

 ه این گنجینه نزدیک نخواهد شد.اژدهای مخوف یعنی داود و نعیم موجود هستند کسی ب

آن مجلس دیگر منعقد نشد و مدتی بعد سردار شاه محمود خان را پادشاه به استعفی مجبور ساخت و عوض او 

 سردار محمد داود را بحیث صدراعظم مامور تشکیل حکومت نمود.

پادشاهی با من تماس گرفت و مرا در این وقت سردار محمد داود به سلسلۀ انتخاب وزراء و معرفی آنها به مقام 

به دوام کار و همکاری با او تکلیف کرد. من عذر خواستم که ازاین کار یکنواخت خسته شده ام و آنرا با دو 

حکومت سابق انجام دادم حاال مرتبۀ سوم برای قبول هم ناگوار است، بهتر است کسی دیگری را بگمارید تا 

مؤقت برای یکی دوسال قبول کن وعده میدهم شمارا معاف خواهم کرد،  روح تازه به کار بدهد. وی گفت برای

اما معاف به این معنی نی که شما بکلی از تمام کارهای دولت کناره گیری کنید، کدام وظیفۀ دیگری را که 

 مطابق میل خود یافتید به آن مشغول خواهید شد.

ت و آوردن طرز جدید داشتیم و به آن فکر می گفتم سردار صاحب ما و شما پروگرامی را برای تحول در مملک

آیا آن اهداف هنوز موجود است و یا  -کردیم و در کلوپ ملی برای تطبیق و تحقق آن نظریات با هم گرد آمدیم

آنرا نا قابل تطبیق یافتید؟ وی گفت در عقیدۀ من برای آوردن چنین تحول تغییر رخ نداده است اما چون فعالً می 

اداری مملکت به رکود مواجه است و هم وضع اقتصادی مملکت محتاج جهش است و روابط بینید کار های 

خارجی دولت هم بحرانی است، یکی دوسال این کار ها را سر به راه کنیم و وقتی از فعالیت ماشین دولت 

آورد. من  مطمئن شدیم به آن تحول سیاسی توجه خواهم کرد و آنرا به همکاری امثال شما رفقا به میان خواهم

 چار نا چار پیشنهاد اورا قبول کردم و برای مرتبۀ دیگر وزیر قبایل عضو حکومت جدید را قبول کردم.
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 صدارت داود ۀدور
محمد داود به پیشبرد کار پروژه های سر دست اهمیت گماشت و پروژه های نهر ها و بند ها را سر دست 

یع در انکشاف امور و زیر بنا به راه افتاد اما در عین گرفت و به اعمار شاهراها توجه کرد و یک حرکت سر

زمان در تند روی سیاست خارجی خود از جهان غرب دور تر می شد و تیرگی روابط با همسایه ها، ایران و 

پاکستان، بیشتر می شد. در این دوره بود که برای خرید سالح به امریکا مراجعه شده، امریکا در حالیکه به 

ایران و پاکستان  بافراخ دلی می پرداخت و این دو دولت اعضای پکت سیاتو بودند آنها را  اعطای سالح به

مستحقتر می شناخت و از دادن سالح به افغانستان امتناع کرد و دلیل آنرا هم تیرگی روابط با دو همسایه نشان 

 می داد.

نه می پردازیم اما اختالف با ایران بر به موجبات اختالف سیاسی با پاکستان قبالً اشاره شد به تفصیل مکرر 

سر تقسیم آب هلمند واستحقاق مملکتین در دریای هیرمند بود که پروژۀ کجکی و نهر بغرا و بند ها در والیت 

نیمروز که زیر ساختمان بود و ایران هم که در انکشاف واحۀ سیستان ایران و استفاده از آب دست به کار شده 

غانستان از آب هیرمند ومهار شدن دریای آن در خاک افغانستان اندیشناک بود و تقسیمات بود از استفادۀ مزید اف

سابقه را که بنام تقسیمات مکماهن یاد می شد نمی پذیرفت و ادعای استحقاق بیشتری می کرد و این مسئله به 

نظریۀ هیئت هم سطح بین المللی طرف توجه قرار گرفت و هیئت بزرگی برای مطالعۀ آن از خارج آمد ولی 

 طرف قبول واقع نشد و منازعه باقی مانده بود.

در موضوع تسلیحات افغانستان توسط امریکا چون ایران و پاکستان  از امریکا می رنجیدند لهذا امریکا از آن 

)سالح.م( خود داری کرد حتی در ساختمان مرحلۀ دوم وادی هیرمند که انکشاف نیمروز بود تعطیل رخ داد. 

توصیۀ ایران شرکت امریکائی موریسن کنودسن که قرار دادی ای ساختمان پروژه بود هم به اشارۀ دولت بنابر 

 امریکا از پیشبرد کار امتناع کرد و به بهانه های مختلف آنرا به تعویق میانداختند.

من در آن  سردار محمد داود در اطراف این معضله در مرحلۀ اول با چند نفر از وزراء به مشوره پرداخت که

 حضور داشتم و این مجلس در خانۀ او دایر شد.

سردار داود پیشنهاد کرد چون امریکا بهیچ وجه حاضر نیست به ما سالح بدهد باید آنرا از جائی تهیه کنیم و 

تهیه از جای دیگر با پول نقد و شرایط مناسب به قرض و وام برای ما ممکن نیست لهذا یگانه مملکتی که می 

آن مراجعه کرد روسیه شوروی است. در این مورد نظریات و دالیل زیاد رد و بدل شد به استثناء من  تواند به

و داکتر عبدالمجید وزیر معارف که به آن موافقه نداشتیم و آنرا مفید نمی دانستیم تمام مجلس به آن موافقه کرد 

ند هم رأی آنها گرفته شود و بعداً چون و قرار شد که رسماً در مجلس وزراء دایر شود. وزرائی که حاضر نیست

این موضوع بسیار مهم است و در حقیقت تغییر پالیسی عنعنوی افغانستان بشمار می رود به لویه جرگه ارجاع 

شود و نظر آنها گرفته شود. سردار محمد نعیم وزیر خارجه در آخر مجلس گفت رفقائیکه با موضوع موافقه 

ران که اکثریت است امضاء خواهند کرد و یا مستعفی خواهد شد و از عضویت در نداشته باشند باید به طبع دیگ

 حکومت کناره گیری خواهند کرد.
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بعد مجلس وزراء هم رسماً موضوع را تائید کرد و تصویبی امضاء نمود و من و داکتر عبدالمجید برای اینکه 

 استعفی نکردیم.  مخالفت ما بر مبنای دوستی به امریکا و ایران در محیط تلقی نشود

چندی بعد لویه جرگه دایر شد و رئیس لویه جرگه محمد گل خان مومند تعیین شد، پالیسی خارجی حکومت تائید 

شد و به حکومت اجازه داده شد سالح و ضروریات خود را از هر جائیکه ممکن شود تهیه نماید و نخستین 

با آمدن بولگانین و خروسچف به افغانستان صورت تماس مستقیم بین زعمای افغانستان و روسیه )شوروی.م( 

 گرفت. 

زعمای اتحاد شوروی که به هند سفر کرده بودند به کابل آمدند و خروسچف با تحول نو خود در جامعۀ روسیه 

 تبارز کرده بود.

بولگانین آدم قوی هیکل، کم گوی و بزرگ منش و ارامی به نظر می آمد و خروسچف با قامت کوتاه و سرعت 

حرکات آدم بزرگواری جلوه نمی کرد اما مرد پر گو و خوش صحبت بود، لطیفه می گفت و مثال می آورد و 

 طرف مقابل خودرا به خود جلب و جذب کرده می توانست.

در یک دعوت عصرانه که از طرف او در سفارت شوروی به افتخار سردار داود صدراعظم ترتیب شده بود 

 ر با یک کورس غذای گرم به پایان رسید.اشتراک کردیم و این دعوت عص

سردار داود به سبیل مزاح گفت اگر در هر چیزی چنین باشد چه بهتر یعنی وعدۀ چای عصرانه به عشاء 

مفصل ادا شود. این لطیفه را خروشچف در موارد زیاد دیگر تکرار می کرد و به هر وعدۀ کمک و همکاری 

 خوبتر پذیرائی کنید.چای عصرانه با خنده می گفت ممکن است 

وقت رفتن که در میدان هوائی با او وداع کردیم وقتی از زینۀ طیاره باال می رفت در مدخل طیاره ایستاده شد 

دست خودرا برای وداع تکان میداد و جیب های کرتی خودرا هم تکان داد یعنی که چیزی نماند و همه را در 

 دیم و عواقب نا گوار  آنرا سال ها بعد دیدیم.اینجا گذاشتیم. با این شوخی همه از دل خندی

بعد از آن قرار داد خرید سالح با اقساط و شرایط مساعد با روسیه بعمل آمد و با این معامله با روسیه 

)شوروی.م( افغانستان از جهان غرب آهسته آهسته دور شده می رفت و به روسیۀ شوروی متکی می گشت. 

د و مخصوصاً که به بسته شدن راه ترانزیت افغانستان از طرف پاکستان تجارت مناسبات با همسایگان تیر تر ش

 و ترانزیت افغانستان هم به شوروی ارتباط یافت و انزوا افغانستان را به بار آورد. 

اما با تمام این انزوا و منحصر ماندن افغانستان به روسیه هیچ حکومت افغانستان به دایرۀ فرهنگی شوروی 

 درافغانستان گشوده شود و مانند مراکز فرهنگی ممالک غربی فعالیت کند. اجازه نداد

در کابل ادارۀ فرهنگی امریکا موجود بود، کتابخانۀ بزرگی داشت که محصلین جوان از آن استفاده می کردند، 

ویته در آنجا فلم های هم نشان داده می شد و کنفرانس های دایر می گردید، برتش کونسل )انگلستان.م( و گ

انستیتوت )آلمان غرب( هم مراکز فرهنگی انگلستان و آلمان بود، روسیه ازاین تبعیض و تمایز گله می کرد اما 

 اجازه نیافت دایرۀ فرهنگی خودرا بگشاید.

حکومت می گفت چون آثار و ادبیات روسی و یا تبلیغات آن بنابر عدم سازگاری با دین اسالم است برای ملت 

 بول نبوده و حکومت طرف اعتراض قرار می گیرد لهذا نمی تواند آنرا مجاز قرار دهد.افغانستان قابل ق
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در ساحۀ تعلیم و تربیه معارف از متخصصین  تعلیم و تربیه و استادان ممالک غربی )اروپائي.م( و امریکائی 

یچ معلم و استفاده می شد وبا یونیورستی های ممالک غربی توامیت صورت گرفت و کمک خواسته شد اما ه

متخصصی روسی برای کار استخدام نمی شد، در ساحۀ حقوق و امور عدلی هم از آنها احتراز می شد. در این 

دورۀ حکومت داود چون فعالیت های آزادانۀ احزاب و انجمن ها وجود نبود، منورین و روشنفکران و اهل 

میکردند و خودرا متشکل می ساختند  مدرسه و زعمای دین افغانستان بصورت غیر رسمی و غیر مرئی فعالیت

اما بیشتر از همه اینها حزب خلق و پرچم در نهانی و خفا بکار مشغول بود که حزب خودرا تنظیم و تشکیل 

 کنند و اعضای بیشتر و قابل اعتماد را بدست آورد تا حزب خودرا توسعه دهند.

ور بود به زودی توانست ریشۀ خودرا در این حزب چون از مشوره و کمک نهانی کمونیزم بین المللی بهره 

 معارف و اردو بدواند و محصلین جوان وضابطان جوان را در حزب داخل نماید.

پادشاه و بعضی از وزراء وبعضی دیگر مقامات عالیۀ دولتی از پیشروی داود خان در ایجاد تشنج با پاکستان 

شتند و من هم در این مقوله )کتیگوری( قرار راضی نبودند و هم در رفتن مملکت به آغوش شوروی نگرانی دا

 داشتم و از مجالس سابقه نظر من معلوم بود.

ً والی های مربوط هر والیت  روابط من با داود به سردی می گرائید حتی امور رساست قبایل را که مستقیما

او گله نمودم که فایده  بدون آگاهی من انجام می داد که من در این مورد به او شکایت هم کردم و چند مرتبه از

 برایم مرتب نشد

مظهر دیگری از سردی روابط هم این بود که به پاس خدمات چندین سالۀ وزرای کابینۀ خود به پادشاه پیشنهاد 

اعطای نشان را به وزراء نمود که برا یمن نشان کوچک پائین رتبه را تجویز کرده بود و در توزیع نشان من 

 نرا مسترد نمودم.از آن امتناع ورزیدم و آ

 روابط او )سردار محمد داود خان. م.( با پادشاه تیره تر شده می رفت و عالیم بحران دیده می شد.

روزی بعد از پایان یافتن یکی از مجالس وزراء که دایر شده بود حین بر آمدن از قصر سردار داود در دهلیز 

آئید من هم آنجا می روم و با شما صحبتی دارم. به من نزدیک شد و آهسته گفت که بسوی رستورانت قرغه بی

چون یرون بر آمدم سید عبدهللا خان وزیر داخله گفت جائیکه شما می روید ما هم می رویم و دو نفر دیگر از 

رفقا هم در دعوت چای اشتراک دارند. اشاره به داکتر یوسف خان وزیر معادن و صنایع و داکتر علی احمد 

 . معلوم است به او سپرده شده بو که به ما سه نفر موضوع را ابالغ کند.پوپل وزیر معارف نمود
 

 ادامه دارد
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 06/01/2017          احسان هللا مایار

 موقف جدید افغانستان در بازیی سیاست منطقه
گمان می کنم، کمتر کسی، چی محقق و مؤرخ و یا عالقمند به گزارشات و سیر حوادث تأریخی در آسیای 

را ، روزنامه نگار انگلیس، Peter Hopkirkکه اثر پیتر هاپکیرک،  ۀ هنِد وجود داشته باشدنیم قارمرکزی و 

 از نظر نگذشتانده باشد.« بازی بزرگ»زیر عنوان 

این اثر را دو سه دهه قبل خوانده بودم که نسبت به تشریح زیبای بعضی از گزارشات آن وقت، مطالب ثقۀ 

 گردیده، در ذهنم نقش گردیده که فراموشم نمی شود.تأریخی به شکل رومان ترسیم 

انگلیس که  ، Joseph Rudyard Kiplingدر آغاز این اثر نویسنده الهام از نوشتۀ مشهور رودیارد کیپلینگ،

، شهرت جهانی کسب نموده، گذری نموده و بعد از آن با یک قوت عجیب قلمی از فعالیت Kimزیر عنوان کیم، 

که چگونه توسط اجنت های انگلیسی راه های عبور و مرور و امکانات حمالت  برتانیه های ابر قدرت زمان،

روسیه تزاری باالی هند مستعمرۀ طالئي را کشف و از آن نقشه برداری می کردند، ذهن خواننده را چنان 

 را فراموش می کند. تسخیر می کند که ماحول خود

با وسایل نقشه گیری با چنان جزئیات آن بحث می شود که در این اثر از چگونگی تعیین اشخاص و تجهیز شان 

 خواننده را از دید امروز بی محابا به خنده می آورد.

طور مثال اجنت بایست دارای محاسن و ملبس با البسۀ محلی بوده و با لسان مروج همان مناطق چنان وارد 

کترین اثری از بیگانه بودن وی به نظر بوده که موجب اشتباه قرار نگرفته و در پیش آمد با مردم بومی کوچ

آمده نتواند. اجنت ها طور عموم به نام تاجر سفر می کردند و با قافلۀ کوچک ماه ها در کشور های آسیای میانه 

و نیم قاره در گشت و گذار بودند تا ارقام مورد ضرورت خود را با استفاده از ساده ترین وسایل، مانند ساعت 

وده و در بازگشت به هند از روی ارقام در دست داشته نقشه های خودرا تهیه نمایند و به و قطب نما، تهیه نم

 دسترس اولیای حربی بسپارند.

، برتانیهدر آن برهۀ زمانی دو قدرت دیگر جهانی، روسیه و فرانسه در رقابت باالی مستعمرۀ بزرگ 

ئی که انبار با ثروت هند بود، سهمی داشته هندوستان چشم دوخته بودند و سعی می نمودند تا از این سینیی طال

رد پای پیدا کنند که این  هنظامی می کوشیدند تا در نیم قار باشند. ازینرو این دو قدرت با ترتیبات و حمالت

 آرزوی روس و فرانسه باعث نا راحتیی حکمرانان انگلیس در هندوستان و لندن می گردید.

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_mauqef_jadid_afghanistan_dar_siasat_mantaqa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_mauqef_jadid_afghanistan_dar_siasat_mantaqa.pdf
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های جزیره نشین اروپائي تالش داشتند تا این مستعمرۀ سرشار از انگلیس  20و اوایل قرن  19در طول قرن 

ثروت خودرا در برابر معاندین و چشم دوختگان روسی و فرانسوی حمایت کنند و نگزارند تا بیگانگان غیر 

 انگلیس قدمی در خاک تحت سلطۀ شان بگذارند.

سیاسی خویش تالش می کرد که هندوستان را مختصر کالم انگلیس نه تنها با قوای نظامی خویش بلکه با قدرت 

 از حمالت نزدیکترین دشمن، روسیه حفظ کند و بنحوی افغانستان را منحیث حایل بین دو قدرت زمان بپذیرند.

شکل  و حالت امروزی می بینیم که دنیا ازاین اشاره ها، خود بحث بزرگی است، که بگزریم و بیآئیم به وضع

 ه و گزارشات آن زمان بیشتر به افسانه ها تعلق می گیرند.دیگری به خود اختیار نمود

طور مثال امروز هیچ قدرت جهانی ضروتی احساس نمی کند تا بالوسیلۀ اجنت های خود راه های عبور و 

مرور و یا سرحدات یک کشور را کشف و یا تشخیص کند. امروز ستالیت های کوچک و بزرگ در مدار 

ند با فشار یک دکمه باالی صفحۀ کلید کمپیوتر خود و ویب گوگل حتی موتر زمین در چرخش استند که عالقم

روی صفحۀ مونیتور خود داشته باشد و از آن استفاده کند. دهن دروازۀ یک شخص را در اکثر مناطق جهانی 

سرحدات و خطوط مواصالتی و قید و قیود باالی آن گذاشتن ارزش خودرا از دست داده و کمتر کسی وقت 

 درا باالی آن ضایع می کند. خو

، در منطقۀ مربوط به ما افغان ها، به این طرف بزرگترین قدرت استعماری 1947فراموش نکنیم که از سال 

زمان به یک کشور نسبی کوچک تغییر شکل نموده و گلیم این قدرت از نیمقارۀ هند جمع شده و در این ماه 

و کمتر کشوری در جهان بزرگترین قدرت زمان استعماری را به  های اخیر از اتحادیۀ اروپا نیز فاصله گرفته

 نظر قدرت با ارزش سیاسی می شمارد. 

با درک این همه انکشافات در منطقه امروز کیف و کان مطالب در منطقۀ مربوط ما به اوج نسبی خود رسیده 

این آمده و گرفتار شده که و افغانستان در محور و یا اگر گفته بتوانیم در گرداب حوادث چنان عمیق گیر 

 برای جهان و رهبران آن خلق نموده است. را معضله

از یک سایت روسی اقتباس و تعلیق نمودم که حین « آریانا افغانستان آنالین»دو روز قبل خبری را در سایت 

 مرور در خبر بنده را سخت تکان داد و همه زنگ های خطر را به صدا در آورد.

 نیم که: در این خبر می خوا

 ضمیرکابلوف: اجازه تحقق اهداف امریکا در افغانستان را نمی دهیم» 

 4/1/2017سپوتنیک  –منبع        

رییس جمهور روسیه گفته که کشورش از موجودیت چندین پایگاه نظامی  )خاص( ضمیر کابلوف، نماینده ویژه

نیروهای امریکایی در افغانستان شدیدا نگران است. به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، ضمیر کابلوف در 

اقدام به تاسیس پایگاه  )مکسیکو( در مکزیک  گفتگو با آژانس خبری انادولی ترکیه گفته است که اگر روسیه

ما میدانم که هدف از ادامه حضور نظامی ظامی کند، این کار برای امریکا بسیار آزار دهنده خواهد بود. ن

  نخواهد داد. هیچگاه اجازه تحقق این هدف را امریکا در افغانستان چیست و روسیه
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میالدی از ایران به زور خارج شد،  1979این دیپلمات بلند پایه روسی گفت که بعد از اینکه امریکا در سال 

انستان گزینه خوبی برای غنظامی جدید در منطقه برآمد و اف این کشور یکبار دیگر در پی یافتن یک پایگاه

حضور نظامی امریکایی ها در منطقه بود. وی تاکید کرد که امریکا با حضور نظامی اش در خاک افغانستان 

ان و پاکستان نزدیک باشد. کابلوف گفته است: با موجودیت این پایگاه ها، در تالش است تا به روسیه، چین، ایر

امریکا میتواند فقط در ظرف دو یا سه هفته یکصد هزار عسکر را در این پایگاه ها مستقر نماید. اما براساس 

پیمان امنیتی که میان افغانستان و امریکا امضا شده این 

ز به افغانستان کار تهاجم محسوب نمیشود. ما در اول نی

هشدار داده بودیم که امضای پیمان امنیتی پیامد هایی را به 

 .دنبال خواهد داشت

 به خصوص اگر امریکا از این پایگاه ها علیه منافع ملی ما
 نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه -ضمیر کابلوف           

را داشته اند، اما ما خوب میدانیم که تعهدات  د. اما مقام های افغان گفتند که امریکایی ها تعهداتیکار بگیر 

 .امریکایی ها چگونه هستند

کابلوف در رابطه به ریاست جمهور دونالد ترامپ گفت: ما امیدواریم که دونالد ترامپ یک رویکرد جدیدی را 

ورهای در قبال افغانستان روی دست گیرد. امیدواریم وی به چندین مسئله مهمی که باعث نگرانی روسیه و کش

در نخست  منطقه به شمول چین، ایران و پاکستان شده است بپردازد. در رابطه به گروه طالبان کابلوف گفت :

باید بگوییم که طالبان مشابه همدیگر نیستند، شاخه های زیادی با ایدئولوژی و مفکور های متفاوت در صفوف 

وز داعشی ها سخن میگویند. اما کابلوف تصریح طالبان وجود دارند. طالبان به همان لحن سخن میگفتند که امر

کرد که رهبری فعلی طالبان و اکثریت از کسانی که در صفوف طالبان فعالیت دارند در واقع نیروهای محلی 

 .می باشند

بینم، اما باید شرایطی در این پیوند فراهم ضمیر کابلوف اظهار داشت: من صلح را در آینده این کشور می  

های  گردد. وی افزود: نخستین موضوع این است که یک آینده صلح آمیز باید امروز ساخته شود. اگر در کمک

ه تقویت دولت، اقتصاد و ارتش نشود، ها به افغانستان منجر بالمللی تغییری بوجود نیاید و این کمک بین

شود و ما بدنبال این اتفاق سال آینده از هم پاشیده می  20ای ندارد. او گفت: افغانستان در افغانستان هیچ آینده 

نیستیم و این برخالف منافع کشور روسیه و تمامی منطقه است. کابلوف در بخش دیگری از این مصاحبه خاطر 

تواند بسیار خطرناک باشد و ما بر این باور داریم اگر این سه عامل در کنار هم می  نشان کرد: این موضوع

تقویت شوند، صلح در افغانستان ایجاد می شود و در غیر این صورت افغانستان از روی نقشه محو خواهد شد، 

 مصاحبه پایان« .های از کشور اعالم استقالل خواهند کردجنگ همه علیه همه رخ خواهد داد و بخش 
 

، کاریکاتور امیر شیر جمله ای از گزارش را یک بار دیگر تکرار نوشته می نمایم تا بدانیم که دو ابر قدرت

علی خان بین دو قدرت زمان در ذهنم تداعی نمود، در افغانستان چی در پیش دارند. خرس روس به حال اصلی 

از اوکراین را  می توان مثال داد، و جانشین  ۀ کریمخود، زمان تزار و شهوت توسعوی وی، پیوند مجدد جزیر

 چهرۀ پهلویی مبدل گردیده و بس.شیر استعمار گر به 
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و با دقت بخوانید که ضمیر کابلوف  ببینید

 : می گوید

حضور  مۀف از اداما می دانیم که هد»

ریکا در افغانستان چیست و نظامی ام

روسیه هیچگاه اجازۀ تحقق این هدف را 

 «نخواهد داد.
بایست به حال خود متوجه شویم و بدانیم که تهاجم باالی افغانستان و نابود بلی خوانندگان گرامی افغانستان 

کردن مؤقتی طالبان، اجالس بن و زادۀ تباه کنندۀ آن، کرزی با باند مفیایی وی، روی محبت به چشمان زیبای 

افغان ها نبوده، بلکه در قبال آن پروسه های 

امروز لبۀ از لحاف باال شده و مکتوم بوده که 

 باالی آن روشنی می اندازد.

بدون اینکه شمه ای زیر احساسات ذهن بیآئید 

خودرا قرار دهیم از خود سؤال کنیم و به گوش 

مسئولین افغان در کابل و در نهایت در افغانستان 

 برسانیم: 

دست اندر کاران پر  21فته و در آغاز قرن افغانستان در سیاست منطقه انجام یا 20و  19محولۀ قرن  ظیفۀآیا و

 تطبیق و عملی می کنند؟ و یا چطور!قدرت دنیا باالی ما  نظر دیگری را 
 

 پایان
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 10/01/2017                       احسان هللا مایار 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 

 دهمیازقسمت 
 :در اخیر قسمت دهم خواندیم

 داکتر علی احمد خان پوپل که اصرار داشت وزارت داخله را بپذیرم رفقای دیگر موافقه کردند.به استثنای 

از همان اطاق به حضور پادشاه تلیفونی اطالع داده شد که داکتر محمد یوسف و وزراء نامزد شده می خواهند 

بطور رسمی موضوع را به حضور شما مشرف شوند، پادشاه وقت مالقات را تعیین کرد همه به آنجا رفتیم و 

اد رسمی هبه اطالع او رساندیم. او هم موافقه کرد و گفت موضوع را طبق معمول به داراالنشاء طی پیشن

 بفرستید که فرامین صادر شود.

 گذشته : ۀبه ادام

 دورۀ تحول
ت داکتر یوسف خان بحیث صدراعظم به کار آغاز کرد. داکتر یوسف خان دکتور علوم طبیعی بود که تحصیال

ی ساینس و در عین زمان رئیس فاکولتۀ ځخودرا در آلمان پایان داده و دکتورا گرفته بود. مدتی استاد پوهن

ساینس بود و بعد در وزارت معارف بحیث رئیس و معین اجرای وظیفه کرده و در حکومت داود وزیر معادن 

 و صنایع و پالن تعیین شده بود.

م دینی و ادبی بهره داشت و با کلتور ملی و شرایط محیط خود آشنائی کافی آدم تعلیم یافته بود که از مبادی علو

داشت، نطاق خوبی بود و با تمام فصاحت و بالغت خطابه های طوالنی داده می توانست و با تمام جد و جهد و 

 شوق زیاد تطبیق تحولیکه به راه افتاده بود می کوشید.

جوانان دیگریکه در این راه گامزن بودند به کار شروع کردم.  من در وزارت عدلیه به قیادت و همکاری او و

هیئتی مرکب از حقوق دانان با سابقه مملکت و اشخاص خبیر به شمول یک مشاوریکه از فرانسه استخدام شده 

بود به تسوید قانون اساسی جدید شروع کردند. من رئیس این کمیته بودم و محمد موسی شفیق معین وزارت 

 یا سکرتر این هیئت تعیین گشت.عدلیه منشی 

شفیق علوم دینی و فقه را در دارالعلوم کابل تحصیل کرده و بعد لیسانسۀ خودرا در آن علوم از جامعۀ ازهر 

مصر گرفته بود. وی حقوق بین الدول را در مرکز علمی امریکا تحصیل کرد و شهادتنامۀ ماستری به دست 

سی را با جامعیت و لیاقت او کمتر سراغ داشتم. شفیق از ادبیات آورده بود. من در جوانان تحصیل یافته ک

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_11.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_11.pdf
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فارسی و پشتو آگاهی کامل داشت، طبع شعری هم داشت من با او آشنائی و سابقۀ طوالنی داشتم و استعداد اورا 

ت عدلیه بود بحیث رادرک کرده بودم. وقتی امور وزارت عدلیه به من محول گشت اورا که مدیر یک شعبۀ وز

 تقنین و بعد معین یا نائب خود پیشنهاد کردم و تقرر او منظور شد. رئیس

متصل به انعقاد اولین مجلس وزراء که حکومت پالیسی داخلی و خارجی خودرا بنیاد گذاری می کرد رهائی 

 محبوسین سیاسی و عفو تبعید شده گان در رأس امور قرار گرفت.

هائی را که مستحق عفو رهائی هستند و یا بدون حکم محکمه هیئتی برای تفتیش محبوسین مقرر شد تا لیست آن

محبوس گشته اند فوراً ترتیب داده و به مقامات مربوط بسپارند و در بهبود شرایط محبوسین هم نظریات و 

 اوامر صادر کنند.

ده این خبر چون از طرف آژانس باختر پخش شد و در جراید و رادیو نشر گشت سردار محمد داود از آن رنجی

غات دشمنان داخلی و خارجی خود تلقی کرد. مناسبات بین حکومت جدید و یلنرا یک انتقاد به خود و تائید تبو آ

 داود از یک طرف و بین شاه و او از طرف دیگر روز به روز متشنج تر می شد.

تفاهم را در گماشتگان سردار داود در پوهنتون و مکاتب عالی به تحریک و اغواء طلبه می پرداختند و سوء 

 بین آنها ایجاد می کردند و اسباب تشویش و نگرانی حکومت را بار می آوردند.

ارنوالی بحیث وکیل څارنوالی و قضایای دولت پرداختیم که څبه اصالحات در وزارت عدلیه و به تأسیس دایرهً 

راد بایست بحیث وکیل اثبات جرم در امور جزائی و ادارهً قضایای دولت در دفاع از دعاوی بین دولت و اف

انجام وظیفه می داد. قبالً اثبات جرم تنها مربوط به پولیس بود که برای قوۀ قضائیه اصدار حکم مشکالت 

 داشت. 

محاکم سه گانه مربوط حقوق اداره )محاکم مامورین دولت( در صدارت قرار داشت. محاکم تجارتی مربوط 

و طور مؤقت تا تأسیس ستره محکمه زیر نظارت وزارت  وزارت تجارت بود. این محاکم از آنها جدا شده

عدلیه قرار گرفت که مشغول تأسیس ستره محکمه بود و هستۀ آن گذاشته شده بود. در بارۀ احکام جزائی چون 

حکومت به فیصلۀ محاکم شرعی که یگانه محاکم افغانستان بود قناعت کرده نمی توانست و طوریکه شاید و باید 

نمی گرفت، در مراکز والیات بنام مجالس مشوره تحت ریاست والی محاکمات چنین واقعات فیصله ها صورت 

جزائی صورت می گرفت که آنها منافی با اصل تفکیک بود، این مجالس لغو قرار داده شد و موضوع به محاکم 

 شرعی قضاء به دیوان جزاء محول گشت.

موارد دیگری که احکام مدون موجود نبود به تدوین در تدوین و تکمیل قانون جزاء مطالعات شروع شد و در 

قوانین کار آغاز شد. حقوق مدنی به تأسی از ممالک دیگر اسالمی زیر تسوید قرار گرفت. وزارت خانه های 

دیگر هم به نوبۀ خود به اصالحات اساسی و جهش نو آغاز کردند که چون خارج موضوع بحث من است به آن 

 نمی پردازم.

شما بگویم من چه کرده ام تنها بطور مثال باید بگویم که حتی به چیز های ه م( می خواهم ب روح.زیرا من )مج

کوچکی که عالیم حکومت های مطلقه باشد هم توجه شد و اصالح گردید مثالً وزارت داخله عنوان آمر اداره 

 .محلی را که حاکم بود به ولسوالی تبدیل کرد و از مفهوم حاکم و محکوم اجتناب نمود
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نائب الحکومه را که آمر عمومی والیات بود والی خطاب داد. در مقابل این استقالل قوۀ قضاء و مداخلۀ 

ارنوالی در امور جزاء والی ها و ولسوالی ها عکس العمل مخالف نشان دادند و این مشاجره تا روزیکه من څ

 آنرا تخفیف دهیم. در اداره بودم دوام داشت و میکوشیدم آنرا از بین ببریم و یا حد اقل

عکس العمل های دیگری که در مقابل این حکومت به وجود آمد یکی هم موقف گرفتن خانوادۀ سلطنتی بود که 

می کوشیدند پادشاه را از آینده مخوف و نگران سازند و از طرف دیگر افراطیون چپ گرا به ضد آن سعی و 

اد به نفع خود و کار شکنی های خود استفادۀ اعظمی تالش علنی و نهانی می کردند و از موجود بودن فضای آز

 می کردند.

جوانان دیگرهم به حکومت به نظر شک و تردید می نگریستند و آنرا چون عطیۀ از باال بود بسیار جدی نمی 

پنداشتند. بعضی مردم دیگر زعیم این حرکت، داکتر یوسف، را چون مربوط به هیچ عشیره و یا نژاد بزرگ 

خود و به نفع خود نمی شناختند. نفوذ و سلطۀ حکومت بر اردو هم موجود نبود فلهذا چنین  وطن نبود از

حکومتی که از پشتیبانی این عناصر در مملکت بر خوردار نباشد طوریکه به فرمانی آمده با فرمانی از بین 

 خواهد رفت.

آهسته آهسته به قناعت مردم می با تمام این مشکالت هوا خواهان این حکومت روز به روز تزئید می یافت و 

 پرداخت اما این موفقیت بیشتر بدبینان را بر می انگیخت.

مسودۀ قانون اساسی انجام یافته بود و برای غور مزید به یک هیئت مرکب از چهل نفر سپرده شد که در 

 یب آنها هم رسید.خره به تصوالمد تا باور و جر و بحث به عمل آوزارت عدلیه تقریباً دو ماه در اطراف آن غ

در این هیئت چهل نفری علمای دینی، قضات سابقه و سیاسیون سابقه دار مملکت اهل قلم و مطبوعات و 

 متخصصین فنون مختلفه شامل بودند.

خره به تصویب رسید و به جر و بحث مزیدی صورت گرفت تا باالمدتی بعد لویه جرگه دایر شد، در آنجا 

داخته شد و نخستین شورائیکه بوجود آمد حکومت داکتر یوسف که تا آن وقت به انتخابات وکالی شوری ملی پر

حیث حکومت سر پرست انجام وظیفه می داد، استعفی داد و ترتیب تشکیل حکومت نو طرف توجه مقام 

 سلطنت قرار گرفت.

و آن این  اینکه به چگونگی حکومت نو بپردازم می خواهم دو سه نکتۀ دیگر را هم خاطر نشان کنم پیش از

است که بنا بود قانون احزاب و اجتماعات توام با قانون اساسی باید به تصویب لویه جرگه می رسید و قوانین 

دیگر از قبیل مطبوعات و غیره به شورای آینده موکول شده بود. اما شاه و بعضی از سیاسیون دیگر مملکت 

می کردند که باید به آینده موکول شود. اما حکومت و  که به شاه نزدیکتر بودند و با آن موافقه نداشتند و فکر

 را تغییر نداده بود. وزارت عدلیه پروگرام خود

به خاطر دارم شبی بعد از صرف عشا دیدم استاد خلیلی و داکتر ظاهر به خانۀ من تشریف آوردند. داکتر ظاهر 

خلیلی مشاور مطبوعاتی و وزیر صحیه بود، طبیب معالج و مصاحب پادشاه هم شناخته می شد و استاد 

ً با خلیلی که  مصاحب بسیار مقرب پادشاه بود. این دو نفر با من دوستی و سابقۀ طوالنی داشتند و مخصوصا

ارتباط تنها دوستی و آشنائی نی بلکه ارتباط ادبی و مصاحبت طوالنی شب ها و روز ها بود که آنرا استحکام 

حوال پرسی گفتند که از حضور اعلیحضرت می آیند و در اطراف بخشیده بود. این دوستان بعد از تعارف و ا
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تقدیم قانون احزاب به لویه جرگه از اندیشۀ اعلیحضرت که از آن مسبوق هستیم باز هم یاد آوری کردند. آنها 

دالیل خودرا گفتند و بسیار اصرار کردند اما من قبول نکردم. فردای آن دیدم که داکتر یوسف خان با این نظریه 

 قناعت کرده بود و او هم به تائید نظریۀ مذکور گفت موضوع به شوری آینده موکول شود.

چون بحیث صدراعظم آمر و ذیصالحیت بود من هم پذیرفتم. در موضوع احزاب اندیشه این بود که پیش از 

یافته بود  آنکه احزاب معتدل و دموکرات ملی به تشکیل و تکمیل خود بپردازند، حزب خلق و پرچم که سازمان

و ریشه های زیر زمینی آن بسیار عمیق و پیشرفته بود و از کمک های اجنبی هم بهره داشت تبارز خواهد 

 کرد.

من از این راه بسیار تشویش نداشتم و فکر می کردم که در جامعۀ اسالمی و ملت خواه افغانستان چنین نهضتی 

 ب کند، لهذا ازین اندیشه نباید مانع کار دیگران شویم.نمی تواند موفق باشد و مردم افغانستان را به خود جل

در صحت عقیدۀ خود درین مورد حاال هم تردیدی ندارم و اگر کودتای نظامی داود به وجود نمی آمد خلق و 

پرچم از راه فعالیت های عادی و دموکراتیک خود کاری پیش برده نمی توانستند و اگر از راه کودتا و توطئه 

 ردند به نگاه داری و دوام قدرت موفق نمی شدند.به دست می آو

قانون احزاب بعداً از طرف شوری به تصویب رسید و برای صحه به مقام سلطنت فرستاده شد اما شاه آنرا 

 صحه نگذاشت و تا آخر مجری نشد.

ند وقتی من به سناء آمدم برای صحه گذاشتن آن از طرف شاه کوشش کردم که پارلمان موضوع را تعقیب ک

ولی بجائی نرسید. بعضی ها می گفتند تشویش رژیم سلطنت از تشکیل احزاب دست راست افراطی بیشتر است 

زیرا به این نکته که کمونیست ها در مملکت بحیث حزب اکثریت تبارز کرده نمی توانند پادشاه هم متیقن است 

ذیر است اندیشه دارد و قدرت این اما از قدرت گرفتن و مشکل شدن حزب افراطی راست که به زودی امکان پ

 حزب را هم رژیم مایۀ درد سر خود می داند.

نکتۀ دیگر که قابل تذکر است این است که قانون اساسی بعد از تدوین پیش از آنکه به نشر سپرده شود یک 

ف در حضور خود خواست و صرپادشاه بعد از مالحظۀ ان مرا به حضور پادشاه تقدیم گردیده بود. ه نسخۀ آن ب

 را اظهار کرد. دو مورد نظر خود

که حاوی تعریف خانوادۀ سلطنتی و ممنوع قرار دادن آنها از صدارت، وکال و قضا بود اندیشۀ  24اول در مادۀ 

را اظهار کرد و گفت عمالً ما باید این کار را بکنیم اما اگر به صراحت مذکور باشد برای من مشکالت  خود

تر است مسکوت گذاشته شود. من دلیل خود را اظهار کردم و به آن اصرار خانودگی ایجاد می کند لذا به

 ورزیدم تا او متقاعد شد و نظریۀ مارا پذیرفت.

دوم در مورد جانشین پادشاه که به تفصیل ذکر شده بود او به این عقیده بود که مواد مذکور کامالً از بین کشیده 

افغانستان بگذارید تا خود مردم هر چه مناسب بدانند عملی کنند. شود و جانشین آیندۀ سلطنت را به اختیار مردم 

را گفتم و به او قناعت دادیم که در این کار منظور استقرار مملکت است نه تنها  در این مورد هم دالیل خود

ویزند هرج و مرج اه مدعیان سلطنت با یکدیگر بهم بیاستحکام خانوادۀ سلطنت. زیرا اگر بعد از مرگ پادشا

نه جنگی در مملکت رخ خواهد داد و باز واقعات قرن نزده خانوادۀ سدوزائی و محمد زائی ها تکرار خواهد خا
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شد و اگر به سویۀ قانون تثبیت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلوم باشد احتمال جلوگیری از این واقعات 

 بیشتر است، در این مورد هم به قناعت او پرداختیم.

 ادامه دارد
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 15/11/7112        احسان هللا مایار

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار

 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح
 

 لسمت دوازدهم

 در اخیر لسمت یازدهم خواندیم که:

جانشین پادشاه که به تفصیل ذکر شده بود او به این عمیده بود که مواد مذکور کامالً از بین کشیده دوم: در مورد 

شود و جانشین آیندۀ سلطنت را به اختیار مردم افؽانستان بگذارید تا خود مردم هر چه مناسب بدانند عملی کنند. 

کار منظور استمرار مملکت است نه تنها  در این مورد هم دالیل خودرا گفتم و به او لناعت دادیم که در این

استحکام خانوادۀ سلطنت. زیرا اگر بعد از مرگ پادشاه مدعیان سلطنت با یکدیگر بهم بیآویزند هرج و مرج 

خانه جنگی در منلکت رخ خواهد داد و باز والعات لرن نزده خانوادۀ سدوزائی و دمحم زائی ها تکرار خواهد شد 

یت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلوم باشد احتمال جلوگیری از این والعات و اگر به سویۀ لانون تثب

 بیشتر است، در این مورد هم به لناعت او پرداختیم.

 به ادامۀ گذشته: 

نکتۀ دیگر لابل ذکر این است که مباحثات در اطراؾ لانون مذکور که در جرگۀ مشورتی و لویه جرگه صورت 

ر لانون را داشت و شکوکی را که در اطراؾ لانون اساسی مذکور موجود بود و گرفته بود چون ماهیت تؽیی

اعتراضی را که در بارۀ آن داشتند همه درین مباحث اظهار شد و جواب های لناعت بخش داده شده بود، 

پروتوکول و ثبت مجالس را وزارت عدلیه می خواست بصورت کتاب شایع سازد که به انجام آن موفك نا شده 

 عفی شدم و بعد ها اشاعۀ کتاب مذکور را منع کردند و حتی اسناد و مدارک آن را از بین بردند. مست

سوم: برای تطبیك اهداؾ لانون اساسی و تؤسیس شوری دهات و شوری والیات که ترتیب یک نوع سیستم 

د و با استعفی حکومت بر خود بود طرح و نمشه و به اصطالح پالنی به کار داشت که سر دست گرفته شده بو

 داکتر یوسؾ خان آن طرح و پالننگ هم از بین رفت.

در چنین فضائی نخستین شوری ملی نظام نو افؽانستان دایر شد و برای بار دوم داکتر یوسؾ به حیث 

 صدراعظم و من بحیث معاون صدارت معرفی شدیم و باید رأی اعتماد گرفته می شد که گرفته هم شد.

ی از طرؾ عناصر مخالؾ که لبالً  به آن اشاره شده است ترتیبات گرفته شده که این در پوهنتون و خود شور

عملیه به آرامی صورت نگیرد، خود پادشاه هم به حکومت مرتبۀ دوم داکتریوسؾ خان بسیار متمایل نبود و 

فت دیگر مراکز ترجیح می داد که آلای میوند وال حکومتی تشکیل کند، لهذا از این بی میلی ممام سلطنت و مخال
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لدرت مظاهره ها و هنگامه ها در شهر کابل بر پا گردید، روز اول شوری را به انعماد نگذاشتند و مجلس 

شوری را اشؽال کردند، روز بعد که شوری دایر شد مظاهره چیان می خواستند خودرا به شوری برسانند و 

وال و جواب با وکالء بودند در بیرون شهر مجلس را مختل سازند در حالیکه اعضاء در درون تاالر مشؽول س

 بر مظاهره کنندگان شلیک تفنگ صورت گرفت که یکی دو نفر مجروح گشت و دو نفر هم به لتل رسیدند.

خوب به خاطر دارم در اواخر بعد از ظهر که من از تاالر خارج شدم و می خواستم برای ادای نماز عصر 

 شدم و این را باز هم والعۀ با این تیرگی و وخامت فکر نمی کردم.وضو بگیرم از جریان شهر در دهلیز خبر 

در استعمال سالح و فیر تفنگ اوامر حکومت موجود نبود و حتی صدراعظم و وزراء چون در درون تاالر 

 مشؽول بودند بعد ها مطلع شدند.

جریان اطالع پیدا کردیم  ما بعد ازختم مجلس که بر آمدیم شهر را نا آرام و آشوب زده یافتیم و چون از این

تصمیم به استعفی گرفتیم و همان شب داکتر دمحم یوسؾ استعفی خود را به پادشاه تمدیم کرد و میوندوال به 

 تشکیل کابینه مامور گشت.

آلای دمحم هاشم میوندوال برای اینکه خودش بر والعات مسلط شده بتواند و حریؾ و رلیبی در مملکت موجود 

و مرا بحیث سفیر به خارج فرستاد و ما هم این گوشه گیری را به نفع خود دیده متمبل شدیم  نباشد داکتریوسؾ

اما حکومت بعد از آن با عدم استمرار مواجه بودند و همان دست هائیکه به ممابل ما مشؽول بازی بودند  کما 

 کان فعالیت می کردند.

 سو سفر کردم. من بحیث سفیر کبیر حکومت شاهی در مصر ممرر شدم و به آن

 سفر به خارج و روز های ما بعد
من برای بار اول مملکت فراعنه را از نزدیک می دیدم، آنچه را از اعصار کهن و جدید شنیده بودم حاال 

مشاهده می کردم و ایۀ جلیلۀ لرآن مجید " ترجمه: چمدر باغ ها و چشمه سار ها را گذاشتند و چمدر مزارع ممام 

 ا که از آن لذت می بردند گذاشتند و ما آنرا به لوم دیگری به میراث دادیم."بزرگ و نعمت هائی ر

مصر انمالبی دورۀ جمال ناصر آثار فراوان از تجدد و تحول نشان می داد، پادشاهی جای خود را به جمهوریت 

م بمن و حکومت نظامی جمال ناصر گذاشته بود. من ولتی به موزیم لصر سلطنتی ملک فارق رفتم مدیر موزی

گفت بیآئید اول یک نشان مملکت خود را ببینید رفتم و اندرون یک محفظۀ بزرگ شیشه ئی نشان المر اعلی را 

 دیدم که الماس های آن تجلی می کرد. وی گفت این عطیۀ پادشاه شما است که به ملک فاروق داده بود. ...

او را آدم لوی الجثه دارای صحت کامل یافتم.  من در ولت تمدیم اعتماد نامه جمال عبدالناصر را ماللات کردم،

 ... ناصر آدم کم گو و پُر کاری بود که کمتر صحبت می کرد و اما کوشش و کشش زیاد به خرچ می داد.

ناصر از صحت اعلیحضرت پرسید، من سالم نیک پادشاه را به او ابالغ کردم، او از احوال داود پرسید اورا 

خوب می شناخت و در کنفرانس باندونگ زیاد تر باهم آشنا شده بودند. من از جریان به او حکایت کردم و گفتم 

نه کرد. از احوال آلای صالح الدین وی تبسم متعجبا -به خانه است. ناصر گفت هیچ کار نمی کند گفتم نه

سلجولی پرسید که پیش از من سفیر مصر بودند، گفتم او مریض است و حین آمدن از من جداً خواهش کرد 
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احترام او را به شما برسانم او به شما عمیدت و اخالص زیاد دارد. ناصر گفت من به عاللۀ او به مصر و به 

 ده ام. ...شخص خود متیمن هستم و مظاهر آنرا دی

در این ولت مصر از نهضت وحدت اسالمی اندیشه داشت و آنرا به نفع خود نمی دید، زیرا ملک فیصل، پادشاه 

عربستان سعودی، پیش آهنگ این نهضت بود و مناسبات مصر با آن بسیار تیره بود. از طرؾ دیگر روس ها 

ذا به همین دو لحاظ مصر در نهضت ملیت که پشتیبانی مصر را می کردند هم این نهضت را خوش نداشتند له

 عروبت و اتحاد عرب می کوشید.

جنگ شش روزۀ بین اسرائیل و مصر رخ داد، من آن مصیبت بزرگی که بر سر برادران مسلمان مصری ما 

والع شده بود شاهد آن بودم. مردم مصر با تمام ضبط نفس و بردباری با این بلیه پیش آمد کردند که جریان آن 

 نظار، خوانندگان پوشیده نخواهد بود من به تفصیل وارد نمی شوم.از ا

در آن  هنگام روزی از یکی از نویسندگان و ژورنالیستان مصری که نظر مساعدی به رژیم ناصر نداشت 

پرسیدم حاال چه فکر می کنید؟ عناصر ناراض مصر همکاری خود را با رژیم دوام خواهند داد یا نه؟ وی 

ملی ماست که در چنین مصیبتی حکومت مصر را هر چیزی که باشد در ممابل اجانب و  گفت: این فریضۀ

دشمنان خود پشتیبانی کنیم و از همکاری دریػ ننمائیم. امانتی که ناصر از رژیم پادشاهی گرفته بود و حاال یک 

می گرفتیم با همه ممدار آنرا از دست داده و ضایع کرده است باید به دست آرد، اگر ما مصر را از دست او 

 تمامیت آن خواهیم گرفت. تحسین کردم و شاه باش گفتم. ...

باآلخره به این نتیجه رسیدم که این روحیه این ملت هاست که مظهر آن همه عجایب و ؼرایب شده است. این 

ز آن ترتیب نظام اجتماعی آزاد مشرب آنهاست که مانند باران بهاری این همه گل های زیبا و گیاه هرزه ا

روئیده است و این روحیۀ نا لابل لمس است وسیاهی من نمی تواند آنرا ببیند و اگراتفالاً چیزی هم ازاین عامل 

ترلی که تجسم کرده باشد در انستیتوت های تحمیك و تتبع و در البراتور های اروپا خواهند بود که در گوشه و 

 می کند.کنار لرار دارد و آن هم با جالل و شکوه زیاد تبارز 

 روز های بعد
بعد از سپری شدن چند سال به کابل بر گشتم و محیط را پر آشوب و ؼیر مطمئن یافتم، حاال که از حضور من 

 کسی اندیشه نداشت آرام در خانۀ خود به سر می بردم.

 -بود حکومت میوندوال سموط کرده بود و او در خانه بحیث حزب مخالؾ تبارز کرده و هنگامه به راه انداخته

 اخبار مساوات را نشر می کرد و به انتماد و اعتراض می پرداخت.

نور احمد اعتمادی صدراعظم بود، نه صحتش خوب بود ونه پشت کار کافی داشت. در شوری بر ضد او 

هنگامه ها و انتماداتی بر پا بود، او چون نمی توانست در شوری اکثریت به دست آرد کوشش می کرد از انعماد 

شوری جلوگیری کند و با عدم حضور وکالی موافك خود مجلس را از نصاب می انداخت و فیصله مجالس 

 صورت نمی گرفت.

 مدتی بعد آلای دمحم موسی شفیك را پادشاه بحیث صدراعظم بر گماشت.
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من در یک ماللات خود از او گله کردم و گفتم هدؾ خودرا فراموش کرده و یا از آن منصرؾ شده است و 

 اروؾ را خورده است؟ در جواب گفت: کوشش دارم جریان را به مجری صحیح بر گردانم. فریب زخ

در دورۀ حکومت شفیك و هم لبل از آن در سال های آخر در محافل دیپلوماتیک آوازه های انتشار یافته بود که 

فوذ روسیۀ شوروی امریکا در سیاست خارجی خود در این منطمه به نتیجه رسیده است که افؽانستان را منطمۀ ن

 لبول کند و برای حفظ بمیۀ شرق بر ایران و پاکستان اتکاء کرده است.

همچنان بعد از سفریکه پودگورنی به افؽانستان کرده در این محافل و حتی وسایط خبر رسانی جهان گفته می 

محور شوروی بعد شد که روسیۀ شوروی دیگربه بیطرفی افؽانستان لناعت نمی کند و می خواهد افؽانستان در 

ازاین بچرخد و چون پودگورنی در رسیدن به این هدؾ خود افؽانستان را مساعد نیافته بود ناراض بر گشته 

 است.

آوازۀ دیگر در محیط انعکاس کرده بود که ممکن است کودتایی به فرماندهی جنرال عبدالولی صورت گیرد و 

 لانون اساسی لؽو شود و حکومت نظامی بر لرار گردد.

حکومت شفیك بسیار دوام نکرد و شبی که مردم و هم خودش در خواب ؼنوده بود و پادشاه سفری در خارج 

مشؽول معالجۀ خود بود از بین رفت و در این شبانگاه که شب نشینان و سحر خیزان آن سردار دمحم داود و چند 

 ا به دست گرفتند.نفر از اعوان و انصار او بودند به آرزوی دیرینۀ خود رسیدند و لدرت ر

رادیوی کابل در خبر صبحانۀ خود مردم را به اعالمیۀ مهم ایکه نشر خواهد شد منتظر نگهداشت که لحظۀ بعد 

 صدای داود از آن برخاست و گفت سر امروز پادشاهی ملؽی است و جمهوریت به عوض آن تؤسیس شد.

د و گفت برای من بیشتر از آن فابل تحمل او به خرابی و هرج و مرج ده سالۀ ما بعد حکومت خود اشاره کر

 نبوده تا این نا گواری ها را ببینیم.

داود به کار شروع کرد و در دستگاه دولت او پیروان خلك و پرچم جا داشتند و مناصب بزرگی را اشؽال کرده 

ند و به فعالیت می بودند. آنها پیروان خود را در دستگاه دولت آهسته آهسته به هر جا و هر اداره تعیین می کرد

 گماشتند.

سردار داود که خودش کمونیست نبود حتی در ملیت خواهی یعنی ناسیونالیزم افراطی نسل و نژاد متکی بود 

شباهتی بیشتر به ناسیونال سوسیالیست های آلمان داشت و او میخواست این عناصر را با اؼفال کردن حکومت 

به کار مسلط شود آنها را از بین ببرد )که بعداً به این کار الدام هم  شوروی به نفع خود به کار بیاندازد و ولتی

کرد( ولی آنها می خواستند اورا بصورت پُلی برای رسیدن به هدؾ خود یعنی گرفتن لدرت به دست حزب 

 کمونیست استعمال کنند.

 ادامه دارد
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 22/01/2017            اریاحسان هللا ما
 

 شخص با اعتبار دیبه چشمد ایافسانه ها باور کرد  به
 مجروح نیشمس الد دیمرحوم س خاطرات

 

 دهمسیز قسمت
 

 در اخیر قسمت دوازدهم خواندیم:

بود  ینسل و نژاد متک یافراط زمیونالیناس یعنی یخواه تیدر مل ینبود حت ستیکه خودش کمونسردار داود 

عناصر را با اغفال کردن حکومت  نیا خواستیآلمان داشت و او م یها ستیالیسوس ونالیبه ناس شتریب یشباهت

کار اقدام هم  نیببرد )که بعداً به ا نیبه کار مسلط شود آنها را از ب یو وقت اندازدیبه نفع خود به کار ب یشورو

گرفتن قدرت به دست حزب  یعنیبه هدف خود  دنیرس یبرا یخواستند اورا بصورت پُل یآنها م یکرد( ول

 استعمال کنند. ستیکمون

 به ادامۀ گذشته:

 من از کار دزد و توئی دزد مزد
 دو دزد مـانـد میـانجـا خـیر ـک

 

ۀ کمونیست ساختن افغانستان به این مطلب بدبختی مملکت انجامید. طراحان نقشکه عاقبت آن به تباهی داود و 

پی برده بودند که خود شان نمی توانند چنین انقالبی انجام دهند و زمام امور را به دست بگیرند، آنها می 

بین ببرند و خواستند موسسۀ پادشاهی و استقرار دیرینۀ افغانستان را توسط خانوادۀ سلطنتی متزلزل ساخته از 

بعد جای را خود شان اشغال کنند. آنها قول مارکس را که تضاد هر سیستمی در بطن خود آن سیستم تربیه می 

 شود در نظر داشتند و آن جرثومۀ تضاد را بر گزیدند و در بدن مملکت تزریق کردند.

محمد نعیم خان را دیدم و با او من سردار محمد داود را هنگام جمهوریتش ندیدم و اورا تبریک نگفتم اما سردار 

گفتگو و به مباحثه پرداختم. با او از اوضاع اشفتۀ مملکت و نفوذ کمونیست ها صحبت کردم و بدبینی و تشویش 

خود را از آینده اظهار کردم. وی گفت من هم مثل شما شخص غیر مؤثر و غیر وارد در امور دولت هستم چه 

ن نیست زیرا مسؤلیت به اندازۀ صالحیت است، صالحیت شما از من کرده می توانم؟ بجوابش گفتم نه چنی

بیشتر است شما بحیث برادر رئیس دولت بر او مؤثر هستید و هم به حیث وزیر خارجه و عضو بر جستۀ 

خانوادۀ سلطنت عالیق بیشتر بین المللی دارید، تأثیری در آن محافل وارد کرده می توانید لهذا مسئولیت بیشتر 

 خندید و گفت اختیار دارید که شما مرا قابل عفو نمی دانید. از او مرخص شدم و بعد دیگر او را ندیدم.دارید، 

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_13.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_13.pdf
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سردار محمد نعیم یقیناً آدم صاحب نظر و فهمیده بود، از اوضاع جهان اطالع کافی داشت و در علوم عامه هم 

احب معلومات و صاحب نظر و معلومات معلومات دایرة المعارفی داشت. در خانوادۀ سلطنتی تنها دو نفر را ص

 علمی و سیاسی کافی می شناختم که یکی خود پادشاه و دیگر آن هم سردار نعیم بود.

روزی یکی از دوستان که با محمد داود قرابتی داشت به دیدن من آمد و پرسید رئیس دولت را دیده ام یا نه گفتم 

که مرا با او می پیوست عالئق رسمی و شناسائی دولتی بود،  نه خیر اورا ندیده ام و نمیخواهم ببینم چرا چیزی

حاال که هر دو رشته قطع شده است رشتۀ دیگری موجود نیست که با هم تماس بگیریم. به وی گفتم تنها یک 

پیامم را اگر به او برسانید ممنون می شوم و پیامم این است که او در جمهوریت که بنای آن بر حکومت قانون 

ست اگر مطابق سیستم های جمهوری فرانسه و آلمان و غیره درافغانستان نباشد مطابق همسایۀ خود وعدالت ا

که می تواند قانون و عدالت را حکمفرما کند. در همسایه گی ایران کودتای مصدق رخ داد، اما پادشاه پس 

سه سال اوراعفو  عودت کرد و آشوب را فرو نشاند، مصدق را به هفت سال زندان محکوم ساخت و بعد از

کرد و در خانۀ خود جان به حق سپرد. همچنان در همسایگی دیگر ما پاکستان وقتی انقالب بنگله دیش رخ داد 

و مجیب الرحمن که بانی آن بود محبوس شد و محکمه بر او حکم اعدام صادر کرده بود اما اعدام نشد و زنده و 

ای شما میوندوال را به جرم اراده داشتن به کودتا  که سالمت به مملکت خود بحیث زعیم بر گشت. اما رفق

عملی نشده بود به زیر لت و کوب کشتند و چند نفر بی گناه دیگر را اعدام کردند، آیا جای خجالت و افسوس 

نیست؟ گفت پیام شمار می رسانم. مدتی بعد اورا دیدم گفت پیام شما را رساندم. سؤال کردم که چی گفت؟ 

 تأثر از روحیات او پیدا بود، من به خنده گفتم :"هزار چین بر جبینش رسید و هیچ نگفت".چیزی نگفت مگر 

سردار داود به فکر برچیدن عناصر چپگرا از ماشین اداری خود افتاده و به تصفیه شروع کرد و آهسته آهسته 

فع تشنج را در پیش آنها را از اداره می راند و هم در سیاست خارجی خود به ممالک همسایه راه آشتی و ر

 گرفت و با ممالک اسالمی هم تماس و ارتباط خود را قایم کرد.

سوء تفاهمی را که در محافل غربی پیدا شده بود می خواست با این حرکات از بین ببرد. با ایران مسئلۀ آب 

بلیغات مخالف هیرمند و دعوی دیرینه به تصفیه رسید، به پاکستان هم سفری کرد در امتناع و خود داری از ت

طرفین به موافقه رسیدند و هم بنا بود قرار داد های مؤدت  و تجارتی تجدید شود. به عرب سعودی و مصر هم 

سفری کرد و از ایران و سعودی وعدۀ استحصال قرضۀ هنگفتی برای افغانستان گرفت که با اخذ این قرضه 

 بپردازد و پروژه های انکشافی را دوام بدهد.می توانست از قرضۀ مزید شوروی بی نیاز شود و اقساط آنرا 

شوروی با این حرکات بسیار نا راض و با نا آرامی می نگریست مخصوصاً رفع تشنج با پاکستان و استحصال 

قرضه از ایران بیشتر اسباب نا راحتی آنها شد. در چنین فضائی بود که قتل میر اکبر خیبر )یک نفر عضو 

رت گرفت. مرگ اورا چپگران برجستۀ پرچم( رخ داد که بصورت بسیار اسرار آمیز و با دست نا معلومی صو

خون سیاوش ساخته و عامل تحرک و هنگامه ساختند. جنازۀ او مارش چپگرایان بود که از درون شهر به 

قبرستان صورت گرفت و شعار های تند و تیز ضد رژیم داود برای مرتبۀ اول از زبان آنها در فضای کابل 

گرفت. در این مظاهرات مردمان عادی و  طنین انداخت و فاتحه گیری وی نیز بصورت مظاهر صورت

جوانان دست راستی هم که از رژیم داود دل خوشی نداشتند اشتراک کردند و آنرا بزرگتر و مهیب تر جلوه 

 دادند. 
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بعد از انجام این مراسم داود رهبران پرچم و خلق را گرفتار کرد و در توقیف خانۀ والیت کابل زندانی نمود. با 

قید و بند آنها غرش تانک و زرهپوش کودتا کنندگان مزدور به راه انداخته شد، یک روز صدای زنجیر های 

بعد از توقیف آنها این تانکها و زره پوش ها بسوی کابل حرکت کرده و ارگ را محاصره کردند ونخستین 

 گلولۀ خود را به وزرات دفاع و ارگ شاهی ساعت ده روز انداختند.

یکی از اعضای خانواده آمد و  12لت داشتم در اطاق غنوده بودم، نزدیک ساعت من در خانه بودم و چون کسا

گفت صدای توپ و ماشیندار بلند است و در شهر تشویش و آشوبی بر پا شده است این صدا ها را مگر نه شنیده 

ن می ای؟  گفتم نی چی می گویند چه واقع شده است. گفت فهمیده نمی شود اما صدا از طرف ارگ و اطراف آ

آید. به عجله از خانه بر آمدم و به پارک شهر نو خود را رساندم دیدم در چهار راه بزرگ تانک ها و زره 

پوش ایستاده صدای فیر توپ و تفنگ از طرف شرق می اید.  از عابرین پرسیدم گفتند ارگ محاصره شده 

 معلوم است عسکر شورش کرده است. 

کتب ها بسوی خانۀ خود می روند و چون به خانه بر گشتم دیدم اطفال ما اطفال را می دیدم که دوان دوان از م

هم به خانه بر گشته بودند. بعد از ظهر پرواز طیارات و بمباران بر ارگ صورت گرفت ومن باز هم دور 

پارک می گشتم و این ماجرا را با حیرت و تشویش تماشا می کردم. طیارت جت را که داود یگانه قدرت و مایۀ 

تخار خود می دانست بر سر ارگ مانند شاهین غوطه می خوردند و بمب می ریختند. بیت حافظ به یادم آمد اف

 که گفته است:

 دی آن قـهقۀ کبـک خـرامان حافظیـد
 که ز سر پنجۀ شاهین قضا غافل بود

 
بلند شد و  رادیو کابل نغمۀ اتن ملی را پیهم پخش می کرد و نزدیک عصر صدا های ضد رژیم داودی از آن

پایان قدرت او و خانواده اش را اعالم می کردند. اما هنوز زد و خورد دوام داشت و صدای توپ و تفنگ بلند 

بود. شب را با نا آرامی و بی خوابی شهریان کابل به پایان رساندند و در خبر های صبحانه مرگ داود اعالن 

آنها از طرف عبدالقادر، یک منصبدار شامل کودتا،  شد و بیانیه را از طرف حزب کمونیست و اشغال قدرت به

 قرائت کرد.

ً آرام و بی صدا بود. مردم به ادای نماز و امور زندگی پرداختند و فردای آن  فردای آن روز جمعه بود نسبتا

طوریکه اعالن شده بود مامورین به دفاتر خود و محصلین به مدارس و تاجران به مغازه های خود باز گشتند و 

 یات عادی و طبیعی خود را دوام می دادند.ح

چند نفر از خدمۀ ارگ به شستن خون قربانیان حادثه، که در آن خون اطفال و زنان بی گناه خانوادۀ داود هم 

شامل بود، مشغول بودند و از فرش دهلیز ارگ آن لکه ها را می خواستند بروبند. )فما بکت علیهم السماء و 

بر آنها گریست و نه زمین، به خاطر آوردم آن آتشی که بعد ازاین حادثه بر افروخت االرض(، یعنی نه آسمان 

و آمدن نظام کمونیزم و توطئۀ اجنبی مردم را مشتعل ساخت و لهیب آن در سراسر جهان دیده شد که هنوز در 

 کمین بود و کمتر کسی آنرا تخمین می کرد.

و امین و وظیفۀ دیگر اراکین حزب خلق و پرچم را اعالم  بعد ها رادیو کابل ریاست تره کی و معاونیت ببرک

 کرد.
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می گویند در آن روز کودتای کمونیست ها سردار داود در ارگ مجلس وزرائی دایر کرده بود و قانون کار و 

کارگر را زیر غور داده بودند که نخستین صدای توپ را بر وزرات دفاع و در ارگ شنیدند. وی به عجله از 

است و به اطاق کار خود رفت که با مراجع مربوط تماس تلفونی بگیرد. وزیر دفاع  از وزارت بر مجلس بر خ

آمده بود و به طرف قشله های َدور و نواح رفته بود. از میدان طیاره خبر گرفت اما قواماندان هوائی در مرحلۀ 

ر نتایج ماند که بعد از آن تلفون اول کشته شده و قرار گاه اشغال شده بود. او به هر طرف تماس گرفت و منتظ

قطع شد و مخابرات تیلفون دیگر امکان پذیر نبود و نزدیک عصر میت فرزند بزرگ اورا که در صحن ارگ 

 کشته شده بود، به دم َدروازۀ گلخانه آوردند و او این ماجرا را با حسرت نگاه می کرد.

ز باز و شاهین بر خود می لرزیدند و با حسرت و فرزندان کوچک و زنان خانواده که مانند مرغکان ترسیده ا

 اندوه  به هر کس نگاه می کردند بیشتر به تأثر سانحه می افزود. 

صبحگان روز جمعه یکی از منصبدارن محافظ ارگ نزد او آمد و از اختتام مهمات و مرگ اکثریت قوای 

 را نمی توانند دیگر ادامه دهند. محافظ ارگ که به سه صد نفر می رسید او را آگاه ساخت و گفت که جنگ

دروازۀ ارگ باز شد و قوای مهاجم در آمد و داود از تسلیم خود داری کرد و به رفقای خود گفت هر کس تسلیم 

 می شود می تواند برود و به مهاجمین تسلیم گردد اما دیگران نیز منتظر ماندند.

بودند مهاجمین در آمدند می گویند سردار محمد نعیم  وقتی به سالون که خود او با وزراء و عایله و اطفال جمع

بر آنها با ماشیندار فیر کرد و آنها هم با فیر ماشیندار های متعدد این خانوادۀ بخت بر گشته را نقش بر زمین و 

 یا نقش بر قالین کردند.

 ادامه دارد 
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 29/01/2017            اریاحسان هللا ما
 

 شخص با اعتبار دیبه چشمد ایافسانه ها باور کرد  به
 مجروح نیشمس الد دیمرحوم س خاطرات

 

 و ختم دهمچهار قسمت
 

 در اخیر قسمت سیزدهم خواندیم:

روز جمعه یکی از منصبدارن محافظ ارگ نزد او آمد و از اختتام مهمات و مرگ اکثریت قوای محافظ صبحگان 

 ارگ که به سه صد نفر می رسید او را آگاه ساخت و گفت که جنگ را نمی توانند دیگر ادامه دهند.

د گفت هر کس تسلیم دروازۀ ارگ باز شد و قوای مهاجم در آمد و داود از تسلیم خود داری کرد و به رفقای خو

 می شود می تواند برود و به مهاجمین تسلیم گردد اما دیگران نیز منتظر ماندند.

وقتی به سالون که خود او با وزراء و عایله و اطفال جمع بودند مهاجمین در آمدند می گویند سردار محمد نعیم 

این خانوادۀ بخت بر گشته را نقش بر زمین و یا  بر آنها با ماشیندار فیر کرد و آنها هم با فیر ماشیندار های متعدد

 نقش بر قالین کردند.

 به ادامۀ از گذشته:

 دورۀ تره کی و امین
تره کی را من از پیش می شناختم او مدتی دفتر دار شخصی آقای زابلی و مدتی مدیر شرکت قند سازی بود. بعد 

چهارم تأسیس آن شامل شد. من اورا در محفل  ها با ویش زلمیان که سابقۀ معرفتی داشت در آن نهضت در سال

دوستانیکه بین ما مشترک بود در خانۀ آنها می دیدم و یا در خانۀ من با بعضی دوستان می آمد و در صحبت ها 

و مجالس سیاسی و ادبی ما اشتراک می کرد. گاهی از من کتابی می گرفت و پس از خواندن مسترد می کرد. 

ف فامیلی، فریدریک انگلز را از کتابخانۀ من برد و چند روز بعد که به خانۀ ما آمد ، دی اوریجن ا روزی کتاب

وقت عصر بود و اتفاقاً در همان ساعت مشغول نماز خواندن بودم و بعد از فراغت از نماز با او احوال پرسی 

 مطلب آنرا فهمیدهکردم. وی کتاب را روی میز گذاشت و گفت تعجب می کنم در حالیکه این کتاب را خوانده و 

ای چگونه باز هم نماز می خوانی. خندیدم به جوابش گفتم آقای تره کی من که مثل شما خوش باور نیستم که هر 

 چیزی را بشنوم و یا بخوانم آنرا باور کنم. ...

ن م من اورا در وقت ریاستش بعد از کودتا ندیدم و به او هیچ مراجعه نکردم. وقتی گیر و گرفت امین شروع شد

هم منتظر اذیت آنها بودم. صحت من خوب نبود و تشویش و پریشانی های روحی بیشتر باعث عوارض بدنی 

گردید. بعد ها شنیدم که وقتی در مجلس راجع به من هم تذکری به عمل آمده بود که باید چه رفتاری اختیار کنند 

http://www.arianafghanistan.com/
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mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_14.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_ba_afsanaha_bawar_kard_ya_chasmded_majrooh_14.pdf
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 بیعتاً از بین رفته است و به مراقبت علنی وتره کی گفته بود خبر داریم مریض و مردنی است اورا بگذارید او ط

 مخفی من اکتفاء کردند و من خودرا محبوس در خانۀ خود می پنداشتم.

مرگ چون به پیر و جوان مریض و غیر مریض تعلق ندارد قضا تره کی را پیش از من طعمۀ آدم کشی امین 

 پوست و پر می کندند.قرار گرفت و مانند کرگسان الش خوار این دو نفر با هم یکدیگر را 

تره کی مغلوب گشت و میگویند متکای را که بر دهن او گذاشته شده و او را مختنق کرده بودند که تا ابد خموش 

شد. من این حرکت را برای امین هم فال نیک نشناختم و فکر کردم که این گستاخی اورا کار فرمایان کرملن 

 معاف نخواهند کرد.

گام زمستان که به خانۀ خود در جالل آباد بودم در خبر های صبحگاهی رادیو کابل هن 1358تا مدتی در سال 

شنیدم که امین به جزای اعمال خود رسید و کشته شد و حکومت به ببرک کارمل انتقال یافت و خود گفتم خدا 

 راست می گوید که "لوال دفع الناس بعضهم ببعض الفسدت االرض".

و آشتی در نخست اختیار شده بود دروازۀ محبس را گشودند و بقیه السیف امین با آمدن ببرک که روش استمالت 

را رها کردند. رادیو کابل هم دهن خودرا به عنوان انتقاد کشوده بود و تمام تباهی و بر بادی افغانستان را به 

 دوش امین می انداختند. ...

ست مرده و زنده را در دیوارها آویختند. من  در برای کشته شدگان دورۀ امین روز ماتم ملی را اعالن کردند و ل

این دوران از جالل آباد به کابل رفتم تا از دوستانیکه زنده رهائی یافته اند دیدار کنم و به اقارب مردگان غم 

 شریکی کنم.

وستان دبه کابل رسیدم برف زیاد باریده بود، گشت و گذار دشوار بود باز هم تا جائیکه ممکن شد خود را رساندم. 

از ترس که مار گزیده از ریسمان می ترسد اکثر از مالقات طفره می زدند و یا با سلوک غیر دوستانه، دوستان 

 خود را می پذیرفتند.

عساکر روسی چون مور و ملخ به هر طرف شهر گشت و گذار داشتند تانک ها و زرهدار های روسی را که 

 م.رانندگان روسی بر آن سوار بودند فراوان دید

با اعضای فامیل و دوستان محدود مشوره کردیم که در چنین محیط زیستن مایۀ شرمساری و مسئولیت است باید 

هجرت کنیم و به کدام گوشۀ دیگر دنیا که بتوانم به مبارزه مبادرت کنیم برویم. پروگرامی طرح کردیم و به تدریج 

در مرحلۀ آخر من از بیراه ها بطور نهانی از  اعضای فامیل از هر گوشه و کنار به بر آمدن شروع کردند و

مملکت خارج شدم و آن خانۀ را که مولد من و مدفن عزیزان من و مرکز آرزو های من و کتاب نا نوشتۀ خاطرات 

 من بود ترک کردم. ...

چون از راه ننگرهار برای من رفتن قرین مصلحت نبود زیرا به زودی شناخته می شدم و هم راه کنر با شهر 

جالل آباد قطع شد و رسیدن به آنجا مشکل بود از راه کوتل لته بند راه سابقه و متروک کابل و ننگرهار به تیزین 

دیم، این کوه ها و دره ها را من در گذشته ندیده آمدیم و از آنجا از سوی جنوب سفید کوه  به سرحد پاکستان رسی

بودم مناظر بسیار زیبا و قشنگ طبیعی داشت که حسرت می خوردم، من چرا به آنجا گشت و گذار نکرده بودم 

و از تماشای آن مستفید نشده بودم. این زیبائی ها را حسرت جدائی از آن شاید بیشتر جلوه گر می ساخت. در راه 
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و قصبه هائی که بمبارد های هوائی آنها را تخریب و سوختانده بود گذشتم و در یکی دو محل از بعضی دهات 

 آن شبانه اقامت کردیم. 

بهر حال این زیبائی های طبیعی و زشتی های دست بشری را پشت سر گذاشتیم و به پاره چنار واصل شدیم و 

 غربت.به فصل دیگر حیات خود را آغاز کردیم، یعنی هجرت، آوارگی و 

 نظر اجمالی به گذشته
نظریات فلسفی و سیاسی مانند مود و فیشن زود تغییر می کند و یک مکتب سیاسی و فلسفی جای خود را به 

 مکتب دیگری می گذارد و از رواج می افتد.

 داین سیالن و جریان هم مانند فیشن به نقطۀ مبداء منحصر نمی ماند و کم و بیش به جاهای دیگر هم دیر یا زو

 سرایت می کند.

هدف من از این تذکر نگارش تاریخچۀ نظریات سیاسی و فلسفی نیست بل موضوع این رساله سر گذشت من 

است پس من ماجرای تأثرات خود را از این جریان بشما خواهم گفت. این امواج وقتی به محیط ما می رسد من 

افتاده ام. من و امثال من چگونه مانند شناوران  چگونه با آن مواجه شده ام و چه گونه از موجی به موجی دیگر

دست و پا می زدیم که بر آن امواج بر آئیم و ساحل نجاتی بیابیم، من ازاین حوادث بشما حکایت خواهم کرد و 

 آن چنین است که:

ثال امروزی صدای اتحاد اسالم )پان اسالمیزم( در محیط ما بلند شد. سید جمال الدین افغانی و شکیب ارسالن و 

آنها منادی این صدا بودند. با جنگ اول و انقراض دولت عثمانی و از بین رفتن موسسۀ خالفت مسلمانان اندیشناک 

شدند، سعادت خود را و رهائی خود را از چنگ سلطۀ غرب در اتحاد اسالم می دیدند اما چند سالی بعد از جنگ 

لیت پرستی محیط را فرا گرفت. با گرفتن تماس با اول و قیام جمهوریت ترکیه به قیادت مصطفی کمال موج م

ترکیه این عقیده رواج بیشتر یافت و سخن از احیای مفاخر ملی، زبان ملی، هویت ملی و غرور ملی به میان آمد 

و تمایل به ارزش های غربی بیشتر می شد و عصری ساختن یعنی غربی ساختن اجتماع کمال مطلوب بشمار 

پیکر خالفت عثمانی بحیث دولت های ملی و عصری جدا شدند و چندین دولت خورد عرب ها هم از  می رفت.

 و بزرگ را تشکیل دادند. 

در ملک ما )افغانستان( هم این نظریه تبارز می کرد و جوانان به آن فکر می گرائیدند. افغانستان پیش از پیدایش 

اما تعصب نژادی و لسانی را که عکس العمل  این نظریه هم ملتی بود و هویت خود را در جهان تثبیت کرده بود

نداشت. پروبلم های اختالفات پیش از آن عشیروی یافرقه وی مذهبی بود اما حاال اختالف رنگ  -نظریات نو بود

 قومی می گرفت و بر نظریات اتکاء می کرد.

دادند اما یک وقتی مردم حسرت ماضی را می خورند و عصر طالئی بشری را در زمان گذشته تشخیص می 

موجی دیگری جای آنرا گرفت و مردم سعادت و خوشبختی را در آینده می دیدند، این ترقی خواهان ایکه به 

مستقبل چشم دوخته بودند به نظریۀ تکامل اعتقاد داشتند و فکر می کردند تکامل اجتماعی هم در مستقبل تحقق 

 می پذیرد. 
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دند و بر آن می نازیدند حاال از جوانان خون گرم و فعال پیشتر اگر پیران مجرب و سال خورده صحبت میکر

قدر دانی می کردند. موج دیگری بنام فاشیزم به محیط ما رسید و هتلر و موسولینی را بعضی مردم امامان تحول 

عصر نو و زوال استعمار کهن می شناختند و ازاین پیشوایان تقلید می کردند. موج دیگری جای فاشیزم و نازیزم 

گرفت و دیموکراسی پارلمانی و لیبرالیزم )یعنی آزادی فردی و اقتصادی( هدف جد و جهد سیاسی و اجتماعی را 

 قرار گرفت.

موج سوسیالیزم همزمان با این موج در محیط ما پهن می شد و جوانانیکه با ایدولوژی کمونیزم هم آشنائی پیدا 

حل معضلۀ جامعۀ خود و دیگر جوامع بشری را در کردند و از سوسیالیزم دیموکراسی رو گردان می شدند و 

 آن می دیدند.

نظریات همیشه در دو قطب تقسیم می شود و افراد در بین این دو قطب نوسان می کنند. نظریات سنت گرائی و 

تجدد بین اصالت فرد اجتماع، بین ملیت و بین الملیت، افکار نوسان می کرد گاه به یک سو و گاهی بسوی دیگر 

 زد.می لغ

وقتی انسان به نظری معتقد می شود و به روش معینی می گراید برای حقانیت آن و قبوالندن آن بر دیگران از 

هیچ تلسف و دلیل تراشی خود داری نمی کند. هر گروهی را برای آن استخدام می کند و به دالیل دینی آنرا 

اینس برای آن دالیلی می تراشد و آنرا علمی استحکام می بخشد و گروهی از علم استمداد می کند و از علم و س

 جلوه می دهد.

ازعلوم طبیعی و علم الحیات در ساحۀ اجتماع هم استفاده می کنند مثالً مانند هتلر به نظریۀ بقای صلح اتکاء می 

کرد و مارکس به نظریۀ جهش )موتیشن( توصل می جست. طرفداران اصالت اجتماع فلسفۀ افالطون را احیاء 

ند و ده ها فیلسوف دیگر را به مدد می خواستند تا حکومت را جانشین تمام موسسات دیگر اجتماع سازند می کرد

که نتیحۀ آن دیکتاتوری، کارگران )کمونیزم( و حکومت های توتالیتر در فاشیزم بود. طرفداران اصالت فرد هم 

ی ساختند توارت مل سنگر خود را مستحکمتر مکه در فالسفۀ قدیم و قرون آخر پشتیبانی داشتند با فلسفۀ بیتنام و س

 و برای حصول آزادی چهار گانه می جنگیدند.

همچنان انقالب پَر و بال دیگری به خود گرفت و کِشش و جذب دیگری در نظر ها پیدا کرد که در مقابل آن حفظ 

 سنن قدیم )ستاتسکو( به شکست و هزیمت مواجه شد.

سنتی به جامعۀ نوین اتو پیائی به اندازۀ رواج گرفت که پیشوایان دین هم آنرا  انقالب به معنی تبدیل جوامع کهن و

شعار خود ساختند. این مرغ به اندازه ای بلند پروازی کرد که به آشیان مذهب نیز رسید غافل از اینکه مذهب در 

نیست.  ه آسانی تغییر پذیربدو پیدایش خود انقالب است اما انقالب مستدام نیست ومانند پدیده های دیگر اجتماعی ب

اگر غرض تصفیۀ مذهب از خرافات و مجعوالت است قهرمانان این تصفیه را مصلحین و مبلغین می گویند نه 

انقالبیون. رفورمر ها پهلوانان این صحنه هستند که در تاریخ ادیان ظهور کرده و دین را روح تازه بخشیده اند 

در یک جامعۀ متدین پیشوایان دینی به دست آرند اینرا انتقال قدرت و اگر غرض به دست آوردن قدرت باشد که 

از دستی به دست دیگری می توان گفت نه انقالب. اما امروز به واسطۀ مروج بودن و باب بازار بودن آن بحیث 

 مسکوک قوی و با ارزش که در هر بازار با آن داد ومعامله می شود مطلوب و مرغوب است.
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به جامعه مثالی را انقالب می گویند اما تبدیلی هم کار آسان نیست. اشتباه دیگری را که انقالبیون  گفتیم تبدیل جامعه

راست و چپ دنیا مرتکب شده اند این است که فکر می کنند جامعه را با واژگون ساختن نظام دولتی می تواند 

مواد بی جان در قالبی بریزد و صورت  تبدیل به جامعۀ مثالی کمال مطلوب خود کنند و انسان را می تواند مانند

مطلوب ببخشد. آنها عامل زمان و صد ها شرایط اجتماعی را با منطق متود قضایای علوم طبیعی تطابق می دهند 

که از هم بسیار دور اند. آنها تحول جامعه را هم مانند پروژه های دیگر قابل پالنگذاری می دانند که در مدت 

سد غافل از اینکه انسان پروژ ای  نا تمامیست که هر فرد و هر نسلی بعد از نسلی به معینی باید به تکمیل بر

تکمیل آن می پردازند و هنوز هم راه درازی در پیش دارند که در جریان تاریخ انسان ها مسیر خود را  افتان و 

ا در ام سلف می کنند.خیزان می پیمایند و همیشه با اضداد مواجه می گردند و در جستجوی حقیقت و تفکر و ت

حالیکه در جستجوی هویت خود سعی و تالش می کنند و اغلب راه خود را و هویت خود را ُگم می کنند می 

کوشند آهن سیاه را با یک عملیۀ کیمیا به طال تبدیل کنند و با مشروب آب حیات مرگ را از سر خود رد کنند 

د راه خود را ُگم می کنند و از وجود خدا انکار می کنند ولی موفق نمی شوند و چون در پی علت العلل می رون

و چونز در پی سعادت انسان تالش می کنند و اصالح جامعه را هدف قرار می دهند از انسان یعنی از فرد منکر 

 می شوند و آنرا می ُکشند.

ت گم کرد؟ در این قصه داستان اسکندر و چشمۀ آب حیات را شنیده اید که در تالش یافتن آن راه خود را در ظلما

رمز بزرگی نهان است که انسان در جستجوی حقایق عالیه )مانند رمز حیات( راه خود را در تاریکیی حیرت ُگم 

 می کند و به آن نمی رسد.

وجیزۀ مشهوری که انسان مرکب از خطا و نسیان است گفتار پُر معنی است و اگر خطا نمی کرد انسان به مفهوم 

نمی برد. تاریخ  تمدن بشر عبارت از یک سلسله اصالحات خطا های فلسفی و اخالقی  مخالف آن )صواب(

 گذشته است که جای آنرا نظریه وفلسفه و روند نوی گرفته است. ...

من در این مدت زندگی در محیط ادبی و اجتماعی خود هم شاهد آن بودم و از بین صد ها مثال دیگری برای 

کلمۀ "انقالب و ازادی": را متناسب تر یافتم ور نه در این مقوله هم گفتنی زیاد است  توجه خوانندگان تنها این دو

 و خارج موضوع سر گذشت من خواهد بود.

شک نیست مردم ما آزادی را به معنی استقالل و نجات از سلطۀ بیگانه گان دوست داشتند و یقیناً مردم از نظام 

می کوشند خود را از آن هم نجات دهند اما به قیود دینی، اجتماعی آهنین حکومت های استبدادی رنج می بردند و 

و سنت گرائی سخت پابند بودند و با کلمۀ آزادی به معنی امروزه آن آشنا نبودند و عمومیت آنرا در هر ساحۀ 

 زندکی خود نمی پسندیدند.

رفته رفته قوت می گیرد، درختان بهر حال نظریات و ایدیالوژی ها مانند باد به هر سو به وزیدن آغاز می کند و 

کهنه را تکان می دهد، دریاچه و بحر را مواج و متالطم می سازد و جامعه ها مانند دریاچه ها با وزیدن این باد 

ها به حرکت می آیند، شما اختیار دارید این حرکت را آشوب و نا آرامی بدانید و یا آنرا تپیدن قلب های زنده نام 

 بگذارید.

 ختم

 


