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 18/07/2017        احسان هللا مایار

 در بازی های سیاسی سرنوشت ملت افغان

 ۀداوناخ یاضعا اب 1999تا اواخر سال  1996مهاجرت ثانی از آلمان به امریکا از سال  و یرد هب رد لوط رد

با یک تعداد از دوستان، مرحوم عبدالکریم حکیمی، مرحوم داکتر و اس زندگی می کردم زدر ایالت تک مکچوک

دیزی، داکتر فوزیه، آقای وحید صومه کاظمی، آقای محمد نعیم گرمع، انجنیر محمدنعیم حکیمی، داکتر اعظم گل

ند نفر از دوستانیکه اسم های شان به خاطرم نمانده که امید است مرا عفو نمایند، هفتۀ یکی یا دو بار پروگرام و چ

 .رادیوئی برای افغان های مقیم داالس و حومۀ آن داشتیم

در چوکات پروگرام برودکاست رادیو بنده با الهام از "عجب خان و رجب خان" دو چهرۀ از مردم عام افغان ما 

به شنوندگان معرفی نمودم که به زودی رادیوئی صحبت های  را به نام های "مادر فیروزه و مامور" در زندگی

 ست.در حلقات افغان های مورد پسند قرار گرفته و انعکاس مثبت نموده ا

دپلوم انجنیر محمد نعیم  عزیزم  صدای مادر فیروزه از حنجرۀ داکتر معصومه کاظمی و مامور با آوای دوست

 حکیمی به سمع شنوندگان رسانیده شد که در حلقۀ آنها خوشداران زیاد دشتند.

ط این بی قدم در جهان زندگی گذاشت که مقدمۀ آن توستوانم ام رادیو درامی از خامۀ ن1998-2-18به تاریخ 

 صدا به سمع خوانندگان رسانیده شد و اصل درام توسط عزیزن ایکه در باال یاد شان نموده ام. 

 اینک شما و آن رویداد چیزکی کم از بیست سال گذشته: 

                           1998-2-18 تکزاس -واین پریگ 

  1931-10-15هش  7-1308 -23

را در كابل دایر نمود. این مجلس بر عالوه ای ه گلویه جر 1309ادشاه افغانستان در ماه میزان پمحمد نادرشاه 

نج نفر از بین اعضاي خود جهت تصویب قانون پ تي را مركب از یك وصد وئشاه هیپادشاهي محمد نادر یدئتأبر 

 را با عنوان  قانون اساسي جدید 1931ت كه شوراي ملي نامیده میشد در ماه اكتوبر ئن هی. ایاساسي تعیین كردند

 )اصول اساسي دولت علیه افغانستان ( به تصویب رسانید.

بات بود. اینكه این ثي منافع ملي مملكت بوده و داراي یكه اعتبار داشت حامئاین قانون اساسي در جریان سالها

ي درباره نداریم اما اهمیت آن در ساختمان نظامي گانه است و ما بحثال جداؤمانده سسپقانون مترقي بود و یا 

خلق ، ادشاهي شاه امان هللا و محمد نادرشاهپ ۀیكه بین دورئنستان را از یك حالت تباهي، خالمستور است كه افغا

 ردیده بود نجات بخشید.گ

توسط  1964ول اكتوبر 1مطابق به  1343میزان  9خ ملي تا به توشیح قانون اساسي جدید كه بتاری ۀیقثاین و

تبار بات افغانستان را مینمود. در مدت اعثرفت، باالي مملكت حاكم بوده و تضمین گادشاه افغانستان صورت پ
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ر گدی انندمیدانستیم كه افغانستان باید م شده باشد صرف اینقدر ثدر باره اش جر و بح یاد ندارم كهاین قانون ب

آخرین مرجع فیصله هاي قانوني  ثیكه این قانون بحیئجهاني یك قانون اساسي داشته باشد و بس. درسالهاممالك 

 شاهي ۀاعضاي خانواد از سه نفر سال دوام داشت و 33 ورهپردید بر حسب تصادف گ دولت ازآن استفاده مي

مملكت را  ۀادار ، محمد هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داود خان در عمل تحت حمایت این قانونافغانستان

 بدست داشتند. 

 ردیدهگبت ثافغانستان كه با ایشان همكار بودند در تاریخ وطن  ۀعملكرد شان واسم تعدادي از شخصیتهاي نخب

ي دارد و ئسزاه كه نزد ملت افغان ارزش ب خدمات شانرا میتوان طوري خالصه كرد ۀترین نشانگبزر است که

 در سرتاسر مملكت امنیت برقرار بود. محفوظ و، استقالل وطن ما تابثآن طوریست كه تمامیت ارضي مملكت 

بسیاري  فته میتوانیم كه درگبدون شك  داشتیم و این قانون اساسي مملكتي بصورت نسبي معمور در اواخرعمر

ین، این بود ئاپرتب باال و یا  ه درچترین افتخارمامورین دولت، گردید. بزرگ ان ميگرشك همسای ثموارد باع

در جریان این سالها  نشنیده باشیم كه فالن مامور دولت در خدمت یك مملكت  ار وطن خود  بودند وگه خدمتك

 انه بوده باشد. گبی

عام  ۀشاهي به مردم انتقال یافت. از طبق ۀخانواد ۀجدیدي در تاریخ افغانستان باز شد و قدرت اداره از حلق ۀصفح

اب خس اداره انتأادشاه افغانستان در رپاز طرف  ، داکتر محمد یوسفترین شخصیتهاي مملكتگافغان یكي از بزر

ي مردم در گي زندگي شان و هم آهنصالحیتها انه در افغانستان، تعیین سرحدگي سه یك قواردید. جهت تفكگ

 نمود. تر دیموكراسي، ایجاب بوجود آوردن قانون اساسي جدیدي را ميچشاهي و زیر  ۀوكات یك نظام مشروطچ

ادشاه افغانستان جاه نشین قانون اساسي سي وسه پتوشیح از طرف  ون اساسي جدید بعدقان 1964در اول اكتوبر 

 ردید.گسال قبل 

یس جمهور ئ، كنیدي رادشاه افغانستان قبل ازآنكه قانون جدید روي كار آید بنابر دعوت جان فپدر یك سفررسمي 

روحیه ونكات  ۀادشاه در بارپمسفران به ایاالت متحده امریكا سفر كرد و در ضمن مذاكرات، از طرف یكي از ه

 یس جمهورامریكا معلومات داده شد.ئقانون اساسي جدید براي ر ۀبرجست

نین چشتانده بر خالف انتظار با یك لهجه جدي گدر ختم این معلومات جان كنیدي روي خودرا جانب اعلیحضرت 

اعلیحضرت را از مشكالت و خطرهاي ید، اما من وظیفه خود میدانم كه ئچند شما احساس تعجب نما: "هر فتگ

ال اكتفا نمایم، ثر فقط به یك مگكه در انتخاب و تطبیق دیموكراسي در سر راه شما موجود است، بر حذر دارم. ا

ر مظاهر گس از تقریباّ دوصد سال هنوز هم از ناحیه آزادي مطبوعات و دیپفته میتوانم كه ما امروز گبه شما 

 188ذارید") ص گون مي باشیم. شما باید دراین راه با دقت و احتیاط قدم بگوناگت ار مشكالچنظام دیموكراسي د

 خاطرات سیاسي سید قاسم رشتیا(

و موقف "حاکم" به "ولسوال"  رفتگایان رسانید و مدار اعتبار قرار پقانون اساسي مراحل مشروعیت خودرا به 

ر وطن تاریخ معاص از شخصیتهاي ممتاز نفر نجپین مقطع تاریخ ا كمتر از ده سال از در این مدت و مبدل گردید

ما می  نجه نرم كردند.پترین مشكالت در جامعه ما دست و گبا بزر سیاست آمدند و ۀروي صحندر رأس و ما 

 و نیاز به وقت و زمان دارد.ده وکار ساده ای نبد تکوین یک نظام جدی دانیم که
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 ۀعظمان سابق افغانستان مربوط به خانوادیكي از صدرا رگدی یك صدراعظم از طبقه عام  بار ۀدر اخیردور

بساط نظام شاهي را از  رفت و با اعالن نظام جمهوريگر یك كودتاي نظامي قدرت را بدست ثشاهي در ا

 ردید.گ م1964و بعد از مدت كمي قانون اساسي جدیدي جاه نشین قانون  یدچافغانستان بر

فت و شنودي از مردم عام افغان گر گباردی "نهضت دیموكراسي افغان"ان رادیو گرام امروزي شنوندگروپدر 

 داریم.

تر صحبتهاي رجب خان وعجب خان و یا مادر  رامي بخاطر دارند كه در رادیو داستانهاي قبلي زیادگان گشنوند

ي یسر وصدا ي بيگرفت كه در افغانستان مردم ما بصورت نسبي زندگدر زماني صورت میو مامور  فیروزه

هل سال چذشتها مربوط به گفت كه آنهمه سرگي میكردند. مختصر میتوان گو در صلح و صفا با هم زند داشتند

كار آمده  روي ري در وطن ماگآن مدت جریانات عمیق دی آن  بوده لیك بعد از از و یا اضافه تر قبل از امروز

 وكات جدید مطالعه كنیم.چاین  ي مردم عام را درگكه ایجاب میكند زند

 1352سرطان  27باشد كه به تاریخ  صحبتهاي مادر فیروزه و شوهرش ميه رادیو داستان امروز ما مربوط ب

 افغانستان را بطور كل تغییر داد. ۀهرچرفته. روزیكه گصورت 1973جوالي  18مطابق به 

 

 و اس كه خالصي نداره.ي خ  چخر بخي بیدار شو اي آفیروزه: آه مامور.. آه مامور  مادر

لیكه ثس. مرمبس ا  گه چه نشده. وي  وي  اي پچو بیدارم میكني  دنیا خو اس كه ده اي نصف ش   گپي چمامور: 

 رفته.گل عالمه بابه غرغري ك  

لیكه آتشبازي كل ثبابه غرغري نیس، بشنو مز اس. اي صدا خو ا گپامي خاطر بیدارت كدم كه كدام  مادر : از

 رفته.گشاره 

م. تو مره امو واسكتمه مه یك دفه سر ایشه نمیفامپ اس كه سر و گپه كي اس كدام چمامور: خدایا خیركنه. هر 

 یزي مالوم شوه.چونجه ا ه ازگبام باال شوم كه ا

 شلق میكنن.ركا ا  ت . خوردكه اوالدام بیدار شدن ایان شوپه گمادر: آه مامور بیا دی

. صبور جان همسایه ما كتي گاس و تفن پهاي تو مامور: مادر فیروزه. نه بابه غرغري اس نه آتشبتازي. صدا

برادرایش سر بامب استن. از طرف  شار صداي غرس موترا و تانكهاي عسكري اس كه هرطرف  روان استن. 

 ردشي شده.گادشا پن كه گویي میگیزي نچكسي ه ب

صاي سابقه ردشي شوه. بس اس امو كه اغا جانم ق  گادشا پره نزن خد او روزه نبیاره كه  اگپامور اي مادر: او م

ذاره ما میشه. فیروزه گمیكنه امي حالي از ترس نزدیك میشه كه زاریم بترقه. حالي شكر تو كاركي داري كه ره 

ند چیسه خیاطي مه یك پیم. از خواه ه ميچه گام شكر مكتب رو شدن دیگده صنف خود دوم نمبر اس و اوالدا دی

 ردیشه.گادشا پاي گپو اي گس اندازام كدیم. نه نه نپیسه پ

 یزي عسكري ره میفامه.چان گفتم. او خو ده باالي سار خورد ضابط اس یگصبوره بریت  گپمامور: مه خو 

ا گپیرم كه اي گیره میگاالعظم دست ثیام نذر غوپره میزنم و یازده روگاك یك پوش قران پمادر: مه خو دمي 

بیني آسمان كمكي روشن شده میره. مه خو  درست نباشه. اي صدا ها خو زیادتر شده میره خدایا خیر كنه. مي

اي گدره شما زودتر ب ند ركات نفل میخانم. اوالدا برین شما دعا كنین. دعايچمیرم وضو میكنم و تا نماز صب 

 خدا قبول میشه.
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ه حال چده اي وقت كه اعالرزت خارج بري عالج خود رفته نمیفامم كه  مامور: مه اوضا ره خراب مي بینم.

میرم. اونجه سرك عمومي  گسره مردم ما میآیه. مه ماتل استم كه كمكي روشني شوه یك دفه تا امي منار دیمزن

 .است حتمن از مردم خبر مبري میشنوم

 طو ایالچره  ان. خانیته سیل كو. اي سیه سراه غرض داري. ماره ده ایوقت تنها نمچمادر: حالي تو ده اي كارها 

 میكني.

هوا خوب روشن  نج بجه كل خالیق در راه روان استن. ببي همي آليپتوام درست اس. اما طرفاي  گپمامور: 

قرار  اس مابین خانه ما و منار  س میرسم. دلم بسیار ناپلك زدن پ  یك ه اس. مه ده بایسكل ده یك ترات میرم ب

 ه ده مابین اس.چیك كو گدیمزن

 شتت زنجیر میكنم.پس بیا. مه دروازه راه پترك  ه میري همي آلي برو و زودگه اگمادر: بیا دی

 ...ثیك لحظه مك

 اس. گپه چو كه گتر شده میره ب س رسیدي، اي صدا ها خو زیادپمادر: شكر كه  

 وش.پسه دانه ازو موتراي زره میزنن.  پیشروي منار ج  پمالوم نیس. مردم اس كه  پم مگرسان نكو. پمامور: 

 یست؟چوشش پمادر: زره 

مانند كالن كه آدمایش ده  پاي جی ذشت جشن همو موترگارسال در روز رسم پزدن بانیما زنكه.  گپمامور: ده 

سرش كار  گوله تفنگن. یاني گوش میپیشروي ما تیر شد یادت خو هست، هموره زره پ درون مالوم نمیشه از

 نمیكنه.

 یست؟چوش پفتیم. مه از كجا بفامم كه زره گه نگیزي دیچایطو زود قار میشي. مه خو راچمادر: 

رفتن. طرف ترافیك خو بسته اس گره دیمزنگ ارراهي چایطو بود كه سه تا اي موترا سه طرف  گپمامور: خو 

شیندارا ل صبور همسایه ما. سر ازي موترا ماثققا استن. مچپاونجه عسكرا ایستاده استن. بسیاري شان ازمي كال 

 ي فیر كدن اس كه خالصي نداره.گبسته اس وامي طرف شار كابل، دارالمان و كوتي سن

ردنمه بسته نكنه تولیمشر خو بود از سر بایسكلش گشم خود دیدم كه یك صاحبمنصب عسكري ره كه خدا چمه ب

 .یزي ساختنچرفتن ده باغ واش بردن. اونجه بندیخانه واري گایان كدن و كالیشه از سرش پ

رفته و اي اوالدا گاه كني. مامور جان بسیار مره ترس گمادر: او خدا تو فضل كني. یا شاه دوشمشیره تو كابله ن

یش كاكا جانم میبودیم. پطور كنیم. كاشكي ما قالي قاضي چور كنن چه خانه ماره گره ببین كل شان قد و نیم قد. ا

 طور میشه؟چاي 

ره  اریم. بنده عاجز هستیم. تو باش كه همي رادیوپندیم. خوده بخدا بسس ماگنگمامور: بخدا مادر فیروزه مام 

 االن میشه.چرامش گروپاس؟ شش بجه خو  گپه چاالن كنیم كه چ

 مادر: اي خو تنها باجه عسكري اس ساز و ماز خو نیس.

شور نمیخورن. رد اوالدا بشین. امروز مكتب مكتب نیس. اوالدا از خانه گمامور: مه رفتم سر بامب. تو همینجه 

 ایام میخورم.چره میكشم دانه میتم وهمونجه  اي كتي نان . مه سر بام كفتراچاینك چمره همو 

 ...ثقدري مك

 اس. گپایان شو كه ده رادیو كدام پمادر: هله مامور زود 

 اس. دلم از دلخانه كشیدي. گپه چمامور : 
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 میزنه. گپمادر: بشنو سردارداود خان 

 ... آن بخدا همو خودش اسپچداود خان ؟ تو مامور : كي ؟ سردار 

 داود از رادیو صداي سردار

در این لحظه دوست عزیزم نعیم حکیمی کاست صدای ثبت شدۀ سردار محمد داود خان را برودکاست نمود ... 

 ...  که موجب تعجب و پسند شنوندگان قرار گرفت.

 ه كنیم؟ چایه؟ ما  مي یچشد؟ سر ما مردم  گپه چمادر : او مامور حالي 

ه كاكا و شوهر همشیره اعالرزت اس. اي خو كاري نمیكنه چماندیم. همقیه اس كه داودخان خو ب چیگمامور: مام 

 اره خراب كنه.كه خاندان خوده و وطن م

 ي؟گیزي دیچا شده یا چاپاره نمیفامم. حالي داود خان گپمادر: مه اي 

ردشي شده. نشنیدي كه داود خان گ اچاپصبور درست بود كه  گپاهي خالص شده همو چاپمامور: نه بابا 

 یره.گكار ره بدست خود می یس جمهورئاكستان رپل ثه ده ملك مام مگجمهوریته اعالن كد؟ آلي دی

 اهي!چاپیس خو هر جاي اس اما ئایانتر اس. رپاهي كده چاپه كه باشه خو منصبش از چدر: هر ما

ه میفامیم كه دمي كار خیر افغانستان چوشم سر كار خود میرم. عقل ما كوتاه اس. پمامور: مه خو كاالي خوده می

ار آدم وطندوست اس. دمي ویم همي داودخان خو بسیگیزه بریت بچ. یك مردم ما باشه. خدا خو مهربان اس و

 اریم. اوالدا ره امروز نمان كه مكتب برن.پام كاراره بخدا بس دوران صدراعظمي خود خوب كارها كده. باز

 بود. ریشان نميپزدنایت احتیاط كني. خدا همرایت. كاشكي كه امروز نمیرفتي خاطرم  گپمادر: مامور جان ده 

 ر نداره. زود میآیم درواز ره بسته كو. بري كس واز نكني.مامور: بامانخدا كته ما مردم عاجز كسي كا

  شتیوانت باشه.پاك تیرشو همي پزیر قران  طر جم باش بامانخدا بیا ازامادر: خ

 بدون از تبصره، اما هر یک نظری داریم که چی؟ 

 ختم

 

 

 

 


