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   "اسير" نسيممد ــمح استاد   
  ٢٠١٠ اکتوبر ١٨ ــ فرانکفورت   
  

  

  

  !!!ی استئه دنياـــچ
  

  ی از خاطره هااخاطره 
  

 مطالب ، انترنتیۀصفح  هرونشريه  هر هر تلويزيون و در راديو، از هر ، ازهر دهن  اخيرا از
 عالوتا.  کارنامه های دوران شاه امان اهللا خان غازی می شنويم و می خوانيمۀی در باراارزنده 

 وجودی تلويزيون ملی افغانستان  ديديم  که  آقای کرزی با جريان خبرها در اگست  در ١٩شام  
  گلی در پای ميناراکليلپر ميمنت را رسما تجليل نکردند،  افتخار و باعظمت وکه آن روز پر 

همان تلويزيون  محصل استقالل  سياسی وطن گذاشت و استقالل بغرض تجليل ازين مرد نامی و
آنرا  نشان داد که من متاسفانه تنها بخش اخير اروپا نيز ملی فلم جريان سفر امان اهللا  خان را در

که » يستئچه دنيا «ۀ آن فلم ، بی اختيار مقولۀبا ديدن اين فلم و توضيحات  گويند. مديده توانست
  .  زبانم جاری شدردر پيشانی اين نوشته عنوان شده است ب

جمله در برابر تحوالت و   از، خاصی داشتيمۀکابل نازنين در هر مورد اصطالحات عاميان در
يست ، چه بود چه شد ، عجب چپه ئ، چه دنياآنی، با تعجب گفته ميشد  تغييرات بی سابقه و
يک  تازه پشت لب سياه کرده  و دورانی که ما تذکراين مقوله يادم آمد از با. گرمکی آمده وغيره

انداختن،  طرف نظر به چار عالم احتياط و احساساتی هم بوديم ، از بزرگان خانه با يک مقدار
ترقی   به وطن و اعلحضرت غازیمندیه وعالق انگريز برابر جهاد در امان اهللا خان و نامی از

به همان نام مسمی بود، خط   عالوتا ديدن قصر باعظمت داراالمان که.و آرامی مردم می شنيديم
همان داراالمان باقی مانده است، شواهدی  در هنوز آهن ترانسپورت  شهری که نمونه های آن تا

راه ترقی و تعالی وطن و  مهای استواری درديگری بود که نشان ميداد، شاه امان اهللا غازی گا
  . سعادت مردم برداشته بود آرامش و

 که نبايد ، شکوفان ، به ما بار بار اکيدا توصيه ميکردندۀبزرگان خانواده  با ياد آوری ازان  دور
ديوارها "کارنامه هايش  نام  ببريم زيرا گفته ميشد،  امان اهللا خان و  عام ازمأل ی و درئدر جا
اذيتی برای ما  و دادن ، آزار با راپور  تا نکند موشهای گوش دار"ش و موش ها گوش دارندمو

  . خلق کنند
 .می شد قيود موش های گوش دار هم بيشتر قيد و و گرم تر احساسات ما جوانان روز تا  روز

يخ    تارۀصفح از طرفی هم مجريان امور خيلی می کوشيدند تا اين نام دوست داشتنی را حتی از
 حتی تالش .کتاب های درسی مکاتب اين نام کم تر وجود داشت   چنانچه در.وطن  بزدايند
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  تبديل کنند که خوش بختانه چون اين "نوی کابل" و يا "دارالفنون" را به "داراالمان"ورزيدند 
 زنده و پا  تا امروز"داراالمان" خاطرات مردم کابل حک شده بود ،  لهذا درنام دوست داشتنی 
اين قصر  زيبا و تاريخی و  بر اما اينکه جنگ های تنظيمی چه مصيبت را. برجا باقی ماند

ی اويرانه  را به خرابه و باعظمت  به  بار آورد و با راکت های کور، آن هوا و فضای دل انگيز
  .ست يمبدل ساخت، غم جانکاه ديگر

باشد   هم با همان عظمت پابرجاشهرکابل بود، اميدوارم اکنون تفريحگاههای بی نظير پغمان از
جاه طلبی های تنظيمی ويرانی و تباهی بزرگی را دامنگير شهر  قسمی که درنده خوئی و و

بنياد اين تفرجگاه هم در دوران همان  اتفاقا.  پغمان ازان در امان مانده باشد،زيبای کابل ساخت
با طراوت ، همان  ارا وهوای گو اين شهرک زيبا با آب  و. شاه وطندوست گذاشته شده است

می . خود وعده داده است نيکوکار بهشت موعود را ماناست که خداوند برای بندگان صالح و
فيصل شاه عربستان سعودی ، زمانی به دعوت رسمی ظاهرخان مرحوم سفری به  گويند امير

حسرت به ظاهرشاه  پايان روز با پغمان گذشتانده بود ، در هم در يک روزی را وکرده کابل 
» .پغمان خود داريد را شما در" جنات تجری من تحتهاالنهار"« حقيقت  که دربود داشته  اظهار

و از کرده اين حقيقتی بود که شاه عربستان آن نعمت خداوندی را بچشم سر در پغمان مشاهده  و
  . شده بودشعوفآن محظوظ و م

. برعظمت آن می افزود د برافراشته و دخول درين تفريحگاه قۀبه مانند درواز طاق ظفر
  ۀ  اعليحضرت شهرت داشت، تا دل درۀباغی در تپه که به نام تپ اين تفريحگاه از شيفتگان

از ميوه  بعضا پر خيابانهای منظم پوشيده با درختان پرگل و  طوالنی را در باغها وۀپغمان فاصل
  . با فرحت و مسرت طی می کردند

همنوا  نه سال قبل، با دوستی همدل و  شمسی ، پوره پنجاه و١٣٣٠ اوايل جوزای سال روزی در
آخرين ايستگاه وسايط نقليه از » چندل بائی  « ۀبا رسيدن به قري گلگشت پغمان کرديم و عزم

تفريح  همانجا تا دل دره قدم زنان و  پغمان، تصميم گرفتيم ازۀآغاز صيفي اولين قريه در کابل و
آهسته  درودی  با گذشتن از طاق  ظفر.   آسای آن  بهره مند  شويمفضای بهشت هوا و کنان از

بعد تا رسيدن به دره ، چندين بار ازين نام  نيک  به  به روان پاک امان اهللا غازی فرستاده و
   :با حسرت گفتيم احترام ياد کرديم و

مدارج عالی  بر تا افغانستان عزيز  سلطنت می بودۀاريک ای کاش شاه امان اهللا تا دوران ما بر
  .می داشت  جهان قرارۀصف ممالک پيش رفت در تعالی ميرسيد و امروز ترقی و

 ۀپاي ی درادريچه  متوجه گرديديم که از طاق باعظمت ظفر از عبور پغمان و بازگشت از  در
سر طاق   باريک برۀرا از زين خود هردو است و بام آن ميسر غربی طاق امکان باال رفتن بر

طراوت  سرسبزی و زيبای کابل با  شهرۀ وسيع پغمان که تا حاشيۀدامن انجا در از  وظفز رسانده
 سرگوشی يادی ازان راد مرد نموده و با انداخته و لذت برديم و بار ديگر وسعت داشت ، نظر

بيح از شرايط جاری و تمجيد از شاه امان اهللا قچون طبع روان بود، فی البديهه سه  بيت در ت
 به تعداد ديوارهای موشدار تا روز که روز ازانجا.  ده بيت تکميل شد که بعدا درغازی سرودم  

 خود نگهداشته، حتی از کامال خصوصی با طور را افزوده می شد، شعر موشهای گوشدار و
خواندن آن به دوستان همدل هم خود داری کردم، تا باآلخره با گذشت زمان در بين اوراق متعدد 

 نشر آن ۀبه دفترخاطرات زمين مرور با ده شد، که خوش بختانه امروزبه دست فراموشی سپر
  . ميسر گرديد

  
  شان گم شد  و با عز وهمتبا   آن  مردم راـــــــــرا  آن  عزت  و  آن  غيرت  افغانيان گم شد     چـچ

  گم شد "امان" دوستان امن و زين سرزمين ای   چرا   "ظاهر"اشرار شد   جمعيت  ۀحلقرا  سر ـــــچ

  اغ و نوای  بلبالن گم شدـــــــدرين  ب دستت     که  زاغ  آمد   نهاد  دون  پرور، داد ازجـــ کای! فلک

   نشان گم شد ام  وـــــــ ياران  موافق  يک  قلم  ن د     زـــگذشت از ح  ويرانی خانه  ودشمنی   ونفاق
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  وان گم شدــــــج  از مت و مردانگی هم، هافسوس     شجاعت ، صدتــمروت رف نفسی وپيران پاک ز

  ، باغبان گم شدر از اين چمن ای همنوايانــــــــــاين بستان همه تاراج گلچين شد     مگ چرا اين باغ و

  ، از ميان گم شدرا آن پيشوای فضل و دانشـــــــــ و نادانی     چ ظلمتسرای  جهل رقيم  درــــــهمه غ

  ون تو ديده ام ، بسيار از آدم ُکشان گم شدــــــــ   که چ  ين ملک ای  ظالمو غارت ا مغرور قتل  مشو 

   کيشان  کار  ستمۀ  شيورفتهـــــــــ گبسی  رونق 

  ما که هست آتش زبان گم شد "اسير"گمان دارند 

  

     
  
  

 
 


