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 Political  سياسی

    

   "اسير" نسيممد ـمح استاد   

     

  

  

  

  !!!ستی ئه دنياـــچ
  

  ی از خاطره ھااخاطره 
  

مطالب  ،انترنتی ۀصفح ھر ونشريه  ھر و در ھر تلويزيون راديو، از ھر ، ازھر دھن اخيرا از
شام   ع.وتا. خوانيمشنويم و ميدوران شاه امان هللا خان غازی ميکارنامه ھای  ۀی در باراارزنده 

که  وجودی تلويزيون ملی افغانستان  ديديم  که  آقای کرزی با جريان خبرھا در اگست  در 19
 گلی در پای مينار اکليلرسما تجليل نکردند،  پر ميمنت را آن روز پر افتخار و باعظمت و

ھمان تلويزيون  محصل استق.ل  سياسی وطن گذاشت و استق.ل بغرض تجليل ازين مرد نامی و
آنرا  نشان داد که من متاسفانه تنھا بخش اخير اروپا نيز ملی فلم جريان سفر امان هللا  خان را در

که در » يستئچه دنيا« ۀ، بی اختيار مقولآن فلم ۀگويند با ديدن اين فلم و توضيحات . ديده توانستم
  . زبانم جاری شد رپيشانی اين نوشته عنوان شده است ب

جمله در برابر تحوMت و  از ،خاصی داشتيم ۀکابل نازنين در ھر مورد اصط.حات عاميان در
، عجب چپه گرمکی ، چه بود چه شديستئ، چه دنياآنی، با تعجب گفته ميشد تغييرات بی سابقه و

 يک مقدار تازه پشت لب سياه کرده  و دورانی که اين مقوله يادم آمد از تذکر با. غيره آمده و

 انداختن، نامی از طرف نظر به چار عالم احتياط و ، از بزرگان خانه با يکاحساساتی ھم بوديم

ترقی و  وطن وبه  حضرت غازیياعل مندیه ع.ق و انگريز برابر جھاد در امان هللا خان و
 نام مسمی بود، خط آھن به ھمان ع.وتا ديدن قصر باعظمت داراMمان که .شنيديمآرامی مردم مي

ديگری  داراMمان باقی مانده است، شواھدھمان  در ھنوز شھری که نمونه ھای آن تا ترانسپورت
 الی وطن و آرامش وراه ترقی و تع بود که نشان ميداد، شاه امان هللا غازی گامھای استواری در

  . سعادت مردم برداشته بود

که نبايد در  ،بار اکيدا توصيه ميکردند، به ما بارشکوفان ۀن  دورآ آوری ازبا ياد بزرگان خانواده
ديوارھا موش "کارنامه ھايش  نام  ببريم زيرا گفته ميشد،  امان هللا خان و عام از مU ی و درئجا

  . اذيتی برای ما خلق کنند و ، آزاردادن با راپور موشھای گوش دار تا نکند "ھا گوش دارندو موش
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از  .شدمي ھای گوش دار ھم بيشترقيود موش قيد و و ترگرم احساسات ما جوانان روز تا  روز
تاريخ    ۀصفح کوشيدند تا اين نام دوست داشتنی را حتی ازطرفی ھم مجريان امور خيلی مي

حتی ت.ش ورزيدند  .تر وجود داشتھای درسی مکاتب اين نام کمکتاب چنانچه در .بزدايند وطن
بختانه چون اين نام دوست ه خوشتبديل کنند ک  "نوی کابل"و يا  "دارالفنون"را به  "داراMمان"

برجا باقی زنده و پا تا امروز "داراMمان"،  لھذا خاطرات مردم کابل حک شده بود درداشتنی 
باعظمت  به  بار  زيبا و تاريخی واين قصر  بر ھای تنظيمی چه مصيبت راگاما اينکه جن. ماند

ی مبدل ساخت، غم اويرانه  را به خرابه و ھای کور، آن ھوا و فضای دل انگيزآورد و با راکت
  .ستيجانکاه ديگر

باشد  کابل بود، اميدوارم اکنون ھم با ھمان عظمت پابرجا شھر تفريحگاھھای بی نظير پغمان از
ھای تنظيمی ويرانی و تباھی بزرگی را دامنگير شھر زيبای طلبي جاه قسمی که درنده خوئی و و

بنياد اين تفرجگاه ھم در دوران ھمان شاه  اتفاقا. پغمان ازان در امان مانده باشد ،کابل ساخت
، ھمان بھشت با طراوت ھوای گوارا و و اين شھرک زيبا با آب. ته شده استوطندوست گذاش

 گويند اميرمي. خود وعده داده است نيکوکار عود را ماناست که خداوند برای بندگان صالح ومو

 وکرده ، زمانی به دعوت رسمی ظاھرخان مرحوم سفری به کابل فيصل شاه عربستان سعودی
که بود داشته  حسرت به ظاھرشاه اظھار پايان روز با ، درپغمان گذشتانده بود ھم در روزی را

اين حقيقتی بود که  و» .پغمان خود داريد را شما در" جنات تجری من تحتھاMنھار"« حقيقت  در
و از آن محظوظ و کرده شاه عربستان آن نعمت خداوندی را بچشم سر در پغمان مشاھده 

  .شده بود شعوفم

. عظمت آن می افزود بر دخول درين تفريحگاه قد برافراشته و ۀبه مانند درواز طاق ظفر

پغمان   ۀاعليحضرت شھرت داشت، تا دل در ۀباغی در تپه که به نام تپ اين تفريحگاه از گانشيفت
از ميوه با  بعضا پر خيابانھای منظم پوشيده با درختان پرگل و طوMنی را در باغھا و ۀفاصل

  . کردندفرحت و مسرت طی مي

ھمنوا  با دوستی ھمدل ونه سال قبل،  ، پوره پنجاه وشمسی 1330اوايل جوزای سال  روزی در
آخرين ايستگاه وسايط نقليه از » چندل بائی «  ۀبا رسيدن به قري گلگشت پغمان کرديم و عزم

تفريح  ھمانجا تا دل دره قدم زنان و پغمان، تصميم گرفتيم از ۀآغاز صيفي اولين قريه در کابل و
آھسته  درودی به  طاق  ظفر با گذشتن از .ن  بھره مند  شويمی بھشت آسای آفضا ھوا و کنان از

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

مدارج عالی  بر تا افغانستان عزيز بودسلطنت مي ۀاريک ای کاش شاه امان هللا تا دوران ما بر
  .داشتمي جھان قرار ۀرفتصف ممالک پيش در روزتعالی ميرسيد و ام ترقی و

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

طراوت  سرسبزی و زيبای کابل با شھر ۀاشيوسيع پغمان که تا ح ۀدامن نجا درآ از ظفز رسانده و
 مرد نموده وآن راد سرگوشی يادی از با انداخته و لذت برديم و بار ديگر ، نظروسعت داشت

بيح از شرايط جاری و تمجيد از شاه امان هللا قچون طبع روان بود، فی البديھه سه  بيت در ت
 به تعداد ديوارھای موشدار تا روز روز که نجاآ از.  ده بيت تکميل شد در غازی سرودم  که بعداً 

 خود نگھداشته، حتی از کام. خصوصی با طور را شد، شعرافزوده مي موشھای گوشدار و
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خواندن آن به دوستان ھمدل ھم خود داری کردم، تا باdخره با گذشت زمان در بين اوراق متعدد 
نشر آن  ۀدفترخاطرات زمينبه  مرور با به دست فراموشی سپرده شد، که خوش بختانه امروز

  . ميسر گرديد

  

  شان گم شد با ھمت و با عز و را آن  مردم ـــــــــرا  آن  عزت  و  آن  غيرت  افغانيان گم شد     چـچ

  گم شد" امان" دوستان امن و زين سرزمين ای چرا     "ظاھر"شد  جمعيت  اشرار   ۀحلقرا  سرـــــچ

  اغ و نوای  بلب.ن گم شدـــــــدرين  ب دستت     که  زاغ  آمد  داد ازج نھاد  دون  پرور، ـــای ک! فلک

  نشان گم شد  ام  وـــــــياران  موافق  يک  قلم  ن  د     زـــگذشت از ح خانه ويرانی  دشمنی  و نفاق و

  وان گم شدــــــج از  افسوس     شجاعت، ھمت و مردانگی ھم ت، صدــمروت رف پيران پاکنفسی و ز

  ر از اين چمن ای ھمنوايان، باغبان گم شدــــــــــاين بستان ھمه تاراج گلچين شد     مگ را اين باغ وچ

  را آن پيشوای فضل و دانش، از ميان گم شدـــــــــظلمتسرای  جھل و نادانی     چ  رقيم  درــــــھمه غ

  بسيار از آدم ُکشان گم شد ، ديده امون تو ــــــــو غارت اين ملک ای  ظالم     که چ مغرور قتل  مشو 

  کار  ستم کيشان  ۀرفته  شيوـــــــــبسی  رونق  گ

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

  

  

  
)   2010اکتوبر  18ــ  فرانکفورت(                                                

 


