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 )سال ها پس از شهادت محمد موسی شفیق(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به مناسبت سمینار یادبود از آخرین صدراعظم

 )رح( شاهحضرت محمد ظاهرسلطنت اعلی
 

م را در سوگ ملت افغان، تعریف می کند، ما را زنارشیاحران که در پایان هر برهه، تنوع هرج و مرج ناشی از تحمیل ب

رسیم شده ت گذشته می برد که نوع نگرش بر این منظر، ثابت می کند سیمای ثبات افغانستان در جایی تداعی در منظری به

دور نمی رویم و از  دگان فصول عمران و تمدن بودند. زیااه و راستین این سرزمین، نگارندآگ بود که فرزندان بزرگ،

رار گان افغانستان، توضیح مقال ف، با قربانی از نخبشرحی به یاد شهدای ما به سوگ می نشینیم که دیدیم بحران تحمیلی
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مادی و معنوی ملت بزرگ افغان، چهار دهه است به این یقین می رساند که در نبود  ۀهمپاشی شیراز مغز ها را در از

 طیف اهل کار، دعوا برای رونق افغانستان، فقط یک مدعاست. 

صرف  ان اهل کار، هرگز اجازه نمی دهد در بستری که دعوایسال اخیر، به خوبی ثابت کرد خالی مردم 14گذار از 

ن چاهی ناپدید شده است که تفسیر دوستا بخشی از خیرات جهانی بود، در تهمریکایی، فقط ابیش از یک صد میلیارد دالر 

دار کر ۀها می شود، اعالمیه می دهند نتیجنو برای گریز از واقعیت  تدبیر و چارۀندانم کاری های شان،  ربی، وقتی درغ

 آنان در افغانستان، ضیاع وقت و اموال بوده است. 

آن  ۀسیاست های شوم، ترسیم چهر ۀثور، قوار 8ثور تا  7انستان، از مصیبت وارده بر مردمان اهل کار در افغ ۀاز فاجع

داعی در حالی ت ما دافغانان آگاه و تحصیل کرده است که اگر ماندند مهاجر شدند و اگر نیستند، مانند شفیق بزرگ، به یا

 رسیده است.ن «جاییهیچ »می شود که سال ها پس از آن فاجعه، نظام افغانستان برای نظم در عمران و ساماندهی، به 

در توضیح ستایش کیش « رده پرستیم  »عادت فرهنگی یاد بود در میان ما افغانان، به رسمی می ماند که به قول عوام 

 شود، اندیشه، کردار یشخصیت، به همان جوهری نمی رسد که از تبیین و تفکیک، حداقل اگر ضایعه داریم و جبران نم

مردی به بزرگی شهید محمد موسی شفیق می رسیم، ماحصل این  ۀتبارز کنند که وقتی بر کارنام حفظ و هایی و یادگار

ز های جامعه است که از یک انسان بزرگ و مصلح، برای درک نیازمندی های کشور و ملت، دقت، برآورد همان نیا

ریخ خوش و خاطراتی وصل می شوند که از گذشته های خوش قبل از هفت أا در جهت رفاه و ثبات، به همان تمسیر م

 ثور داشتیم. 

 ، همان روالی ستنأو صاحب شار آگاه فغان بسییک ا ۀفیق در بررسی کارنامحمد موسی شبدون شک، شخصیت شهید م

 ر این فرصتمی شود، اما نکته هایی که د یاد آوریبود  که در پردازش به شخصیت های بزرگ افغانستان، در زمان یاد

 سأای بشری خالق و خیراندیش را در رظرفیت ه ئۀی که سهم تباری ما از حیث اراد، در حالننرو ها، بایسته است یادما

مندان و با اندیشتعالی، همواره محفوظ خواهد داشت، قید این نکته بسیار حایز اهمیت است که برخورد سیاسی افغانستان م

 . ندثور، گریبان ملت ما را گرفت 7ریخی پس از أست که در تجربیات خونین تن، نه همااهل کار

ۀ ی به مرام و اصولی که در تجربپیوستن به احزاب و سازمان ها، با دگم ناشی از وفادار در «دربستی»گرایش های 

قشری از افغانستان قربانی گرفت که در کشوری محاط  آن ثور داشتیم، بیشتر از همه، از 7حاکمیت های ننگین پس از 

 اقتصادی از مادیات مختلف است.  ۀافیای سوم، بهای گرانتر از محاسببه جغر

 این حقیقت که این دست کوتاه از پیوند نیز به جایی بند نشد. ماندهی کشور، در میلیارد ها دالرزکوتاهی دست ما برای سا

میراث ماند، در زمانی به فراز  انداز هر حاکمیت سیاسی، برای ما های مهم انسانی در آموزش هزاران اوالد وطن، در

از فرصت های  بازار آزاد و سود، وقتی کسیدر سال اخیر، زمینه هایی ساخته اند تا  14دستی نخواهد رسید که در فقط 

این کشور، مستفید می شود، می بینیم گریز از مرکز، در توجیه مقال فرار مغز ها، همچنان در حال کاست و ب رش از 

ر حیات آنان د ۀاز میراث شوم تجربیات خونین، بقیمی شوند و اما  پرورده هایی ست که برای دستگیری این ملتدسته 

اهل کار در  ۀدر نبود امنیت شغلی و کار، ضایع هزاران افغان دیگر می رساند کهگان، سر به ماجرای نخب تداوم ضیاع

 د. کشاوم بحران ناتمام، به درازا می افغانستان را در تد

یم گی نامه، از تولد تا اجل، سوانح بخوانبایست همانی نباشد که از شرح زندی به بزرگی شهید شفیق، تبود از شخصی یاد

اگر عواطف، اشک تمساح نشدند، در هر سال، فرصت هایی از دست بروند که از ترسیم فجایع، هشدار و در پایان آن، 
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یک تفکر، ضیاع فرصت هایی ست که با ۀ در تحریک مردم برای حفظ دارایی های شان به این فرهنگ برسد که ضایع

ثور، نمونه دارد، همان  7اگر پس از کردار انسان آگاه، همواره به صالح اجتماعی و اقتصادی در ثبات موضع سیاسی، 

ند، اما وزیم که هرچند رفتـاز بزرگانی بیام :دـیاد می ده در ماضی خوش ما در ادوار شفیق هاوش اند که ـخاطرات خ

 .[«خلیلی بزرگ» ش آسان کجاستنام چو جاوید شد، مردن]

الی فیض تعلیم و تربیه، در ح ن و حیثیت ملت افغان بود و است که ازأو نماد آن قشر با شنمونه شهید محمد موسی شفیق، 

فرهنگی او، ( و حاصل حضور سیاسی، اجتماعی و به افتخار و جاه رسید که از لطف الهی بهره ور بود )کمال و اندیشه

 ۀاجعفت چند ب عدی ست، آن واقعیت افغانستان را به اثبات می رساند که جایگاه او در پیامد یصدر تعریف عام، اگر شخ

رونق مدنی و فرهنگی افغانستان تا قبل  ۀا گرفت که در امثال او، کارنامفرار و ضیاع مغز ها، آن شانس ما برای بقا ر

 ثور بود.  7از 

ست تا گم کرده در منظر اشوم بحران، سال ها پس از شفیق، هنوز در وهم ما در الیتنهایی اضطراب، سیاهی  ۀسای

ر آزمون ملت و مملکت، فرزندان واقعی ملت افغان را فراموش کنیم که هستی آنان د ریاکاران و قهرمانان دروغین، آن

همیش  ،ش، در سراشیب سقوط، مشفق نداریم تا این سقوطله ای بود که چهل سال پس از اوجدر سیر صعود بر ق ارقام باال

 نماند. 

اگر در جمع او، خالصه نشود، بی شک در  نابودی افغانان تحصیل کرده،ۀ یاد شهید محمد موسی شفیق در تداعی فاجع

این ملت، سال های دیگر می باید تا ۀ کلیتی به سوگ ما می ماند که می دانیم این ضیاع، اگر در شانس فرزندان نخب

، در حداقل سال های نسل ما )نسل قربانی( تبارز نمی کند. از این فاجعه، در سوگ کدام «مادر، چنین فرزندی بزاد»

 ها( نفرین کنیم؟! هگاهان )زمانمین کداضیاع در 
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