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 01/08/2017                            احسان هللا مایار
 

  افغانستان ۀرهنمایان آیند
 

شاهد گزارشات خمیر مایۀ تاریک بینی ها بوده وانسان هائیکه افغانستان حاکم در وضع تاریکی های عبوس 

 یخبر خوشبا نشر  لیکرا ارزیابی می کنند کشور  دور نمایامیدی  با اندوه و ناو  می باشندروزمره در میهن 

  .می کنندراحت احساس  ددر ذهن خو

اینکه  آشنا شدم و ازدو چهرۀ ممتاز افغانی با انه های افغانی در رسکه کی از همان روزهای نادری بود یدیروز 

 مقامات های شایانی را کسب نمایند باعثتا در کانکور مؤفق گردیده اند  های افغان در افغانستان دو زادههر 

 .دیدرگ مرطاخمسرت 

 

 اول نمرۀ عمومی میان دختران: بهشته مومند بنت عبالحمید                                ضوپسران: رضا فرزند عاول نمرۀ عمومی میان 
 ځی طب کابلپوهن -نمره 340.78از والیت ننګرهار با اخذ                        لباک بځی طپوهن -نمره 344.24والیت بامیان با اخذ 

 

وازۀ علم و دانش انشاء هللا آیندۀ درخشان در تنها بنابر لیاقت و پشت کار شان،تنها و که  ین دو فرزند افغانبرای ا

اد و هن که دروازۀ این کانون علم را کی در کدام زمان بنیاد ،نمی دانند آنهااحتماالً  ،دومن دزشوگ دیاب باز گردید

 باز نمود.

به خاطر خوانندگان به یاد می آورم که در یکی از روزهای تابستان بالی اوراق تأریخ میهن ما از ال زمانی را 

صفائی قرار  با  اغجوار برا در علی آباد که در  قلعه ای خان، پادشاه افغانستان عبدالرحمن امیر م 1901سال 

زیر عنوان  اسدهللا سراجنوشتۀ  3خان مصاحب تعیین کرد )به صفحۀ  به سردار یحییجهت رهایش  داشت

ز نجات افغانستان از بعد ابا اسم محمد نادر همان سردار  نوۀ مراجعه شود( که  شهید اعلیحضرت محمد نادرشاه

اعلیحضرت محمد  یبه تخت سلطنت مملکت فقیر و نادار افغانستان رسید و اقدام اولی ،وبربریت دهشت وحشت،
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 2از 2

سنگ ثابت باالی آن  ملت افغانستان اهداء نمود وفرزندان را به  خودپدر کالن  ه بهنادرشاه ملکیت بخشیده شد

  .از دارائی شخصی خود تمویل نمود را آن ساختمان هایگذاشت و فاکولتۀ طب را تهداب 

پوهنتون های  ینگذاشته و یکی از مدرن تر تر فرا قدمیلیحضرت محمد ظاهر شاه عفرزند آن راد مرد کشور، ا

  کهنمود  م افتتاح1964در سال منطقه را 

بشمول رضا ن فرزند افغان اامروز هزار

فرزند عوض از هزاره های بامیان و بهشته 

مومند بنت عبدالحمید از پشتون های ننگرهار 

 می بردارند.  هدر آن از علم و دانش بهر

از نوشتۀ ناب و بی همتای را عکس پهلو 

دوست دانشمند و عزیزم آقای وهاج که امروز 

ی عدالت" وزیر عنوان:"ظاهر شاه، در تراز

نشر " آریانا افغانستان آنالین" :در سایت ملی

 تا نسلمانت گرفته و اقتباس نمودم ا ، بهگردیده

 عد از افتتاح پوهنتون در حلقۀ محصلیناعلیحضرت محمد ظاهر شاه ب                

به در راه انکشاف علم و دانش دور اندیشانه  به بزرگان خود که ها و بهشته ها های آیندۀ افغانستان، مانند رضا 

و امروز خدمت نموده اند، احترام قایل شوند و به وجود میمون شان در همان برهۀ از زمان  خاک فقیر خود

 مباهات نمایند.

پادشاه افغانستان که قدرت ادارۀ مملکت را به  م و ابتکار شایستۀاقدا م مصادف است با1964 و1963 سال

باز کشور  تأریخ  بسپارد و با این اقدام یک صفحۀ جدید را در نداشتند دۀ شاهی تعلقافرزندان افغان که با خانو

 اولین صدراعظم دورۀ طالئی دهۀ دیموکراسیرا بحیث داکتر محمدیوسف ت محمد ظاهر شاه اعلیحضر. نمودند

. برجسته ترین قدم ددر عمل پیاده کندر تحقق بخشیدن نظام دیموکراسی ی دیرینۀ شان را ند تا آرزو هاوظیفه داد

در این راه صعب تدوین قانون اساسی کشور بود که با توشیح آن توسط اعلیحضرت محمد ظاهر شاه یکی از 

"حاکم" به "ولسوال" تبدیل  بار اول در تأریخ کشور اسم مقاماهداء گردید. مدرنترین وثیقۀ ملی به ملت افغانستان 

این پروسه به وقت ضرورت که تکوین یاد کرد  با تأسف بایستلیک شد که خود نشانۀ از مردم ساالری است. 

 برسد.خود متأسفانه نگذاشتند به مراد  داشت که

در پهلوی همسایه امروزی ازاین آزمون بزرگ ند می تواملت افغان تنها و تنها ایست اذعان نمود که در اخیر ب

در شناسند، بلکه نهزاره و پشتون و از تبار  این دو فرزند افغان را به نامکه  دمؤفقانه بیرون شوهای طماع 

آن که بلند ترین نمرات را در کانکور از شمارند  محصلین افغان با دانش و الیقبنام چوکات بزرگ وحدت ملی 

 خود نموده اند.

 . نمایم می لنددست دعا ب شان ادت و عافیتسعو از بارگاه الهی برای  نمودهفتخار ا چنین فرزندان افغانوجود به 

  هللا التوفیق و من

 
 

 


