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 سيدھـاشم سديد

  ٢٠١۴ جون ١٢
  

  ی داريمئما ھم تعبيرھا
  !که خوشبختانه بيشتر قرين به واقعيت ھستند

  

بعد از اتمام مقاله و کمی انديشه، به اين . مطالعه نمودمچندان دور مقاله ای را در يکی از سايت ھای انترنيتی زمانی ن

فکر افتادم که آيا اين مقاله واقعاً از ذھن  و قلم يک دکتر، يک انسان صاحب مدرک عالی تحصيلی، کسی که بايد در 

ھای اين جريان تحصيل حداقل آشنائی به اقتصاد، جامعه شناسی، فرھنگ، روانشناسی اجتماعی و تاريخ يا به زير رشته 

علوم داشته باشد و به روش ھای تحقيق و روش ھای محاسبۀ شاخصه ھای توسعه يافتگی و توسعه نيافگی انسانی ـ 

اقتصادی ملت ھا آشنائی پيدا کرده و به حکم آنچه در دوران تحصيل آموخته است در بررسی مسائل به عنوان يک 

نموده است؛ يا حاصل افکار يک انسان کم عمق سطحی نگر کارشناس ارشد و دکتر يا يک پروفيسور بپردازد، تراوش 

  بی تحصيل است؟

کار می برند، انسان به اين فکر می افتد که ه ی که نويسنده ھا معموالً قبل از نام خود ب"تيتل"اصوالً با خواندن نام و 

ای منطق و استدالل و خرد نوشته ھای اشخاصی دارای مدرک و تيتل نوشته ھای تحقيقی، مھم و علميی ھستند که بر مبن

وجود می آيند، و ه  علل موضوعات مورد بحث بۀو بذل توجه به ھم) لفه ھای علمؤبه مثابۀ م(و کند و کاو ھمه جانبه 

غرض چنين اشخاص، بر اساس مسؤوليتی که اين ھا به عنوان آگاھان امور و چيز فھمان کشور نسبت به مردم و کشور 

 عوامل مثبت و منفی ۀبرای روشنگری و توضيح مسائل به عمق قضايا بروند و ھماحساس می کنند، اين است که 

  . تأثيرگذار بر يک موضوع را بررسی نموده مردمی را که توان ژرف بينی کافی کار ھا را ندارند در روشنی قرار دھند

دن مستلزم قوانين درست نوشته ای که بدان اشاره شد، باوجودی که نويسندۀ آن می داند که ھر انديشيدن و فکر کر

طوری ) با انتظاری که از صاحبان مدارک تحصيالت عالی و مسلکی برده می شود(انديشی و توضيح حقايق است 

تحرير يافته است که نه تنھا بوئی از درست انديشی و توضيح حقيقت و مسؤوليت از آن به مشام نمی رسد، که حجاب 

  .د بر مسائل در جامعۀ ما بر کشيده و بر می کشندديگری را برروی صد ھا حجاب از قبل موجو

از آغاز نوشته، تا پايان آن، نويسنده تنھا به چند قطعه عکسی که شاه سابق کشور را حين سفر به خارج يا افتتاح 

دانشکده ای، يا سمپوزيم يا تاالری، و يا در ميان توده ھای مغز شوئی شده توسط به اصطالح روحانيت وابسته به 

يت، مانند مجددی ھا و گيالنی ھا و امثال آن ھا نشان می دھد، يا عکس ھائی از چند دختر و پسر جوانی که با حاکم

 در حال گردش ھستند، و يا تصاويری از پنج ـ شش باب تعمير يگانه دانشگاه افغانستانلباس ھای غربی در پارک 

ای بر روی " پينه"ور و تمام جمعيت افغانستان به مثابۀ مدرن در شھر کابل، که می توان آن ھا را با مقايسه به کل کش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زار مندرس مملکت تلقی کرد، يا يکی دو البراتواری که در کشورھای غربی در ھر يک مکتبی البراتوارھای به اِ 

مراتب بزرگ تر از آن ھا را می توان مشاھده کرد، استناد می کند و می کوشد با مغالطه گوئی ھا، يا برای خوشی 

ر تا انسان شاه پرست، بدون اين که به قضاوت اکثريت روشنفکران و کسانی که طرفدار ارزيابی قضايا از راه چھا

گاه استثنائات را به جای قاعده قرار  استدالل و منطق و نگاه به واقعيت ھای آشکار در سطح گستردۀ آن ھستند و ھيچ

نستان در زمان اين شاه يک کشور پيشرفته بوده و مردم آن نمی دھند، توجه کنند، چنين وانمود می کند که گويا افغا

ثروتمند، مدرن، بی نياز و آرام بودند و ھمه ترقی و پيشرفت و آرامی در کشور نتيجۀ کار و کوشش شاه جوان بخت و 

  . دلسوز و مترقی ما، محمد ظاھر، بوده است

ر يک دوره را ايجاب می کند، اگر بحث روی کار تحقيقی و تاريخی، تمرکز به تمام واقعيت ھا در يک کشور و د

  ! ارزيابی يک دورۀ خاصی باشد

واقعيت ھای بسيار دردآور کشور ما، از درقد و واخان گرفته تا خواجه دو کوه و قرقين، از چخچران و تولک و شھرک 

ا بارون و آچين و و ادرسکن و کرخ و  ديشو و سنگين و جغتو و  جلريز و نرخ و چخانسور و زرنج و وايگل گرفته ت

گوشته و عليشنگ و علينگار و نورگل و ترنگ و علی آباد و قلعه زال و خاک جبار و موسھی و جاغوری و مالستان و 

شينکی و شاه جوی و کجران و شھرستان و جاجی خيل و يحيی خيل و سرخ پارسا و شيخ علی و سيغان و کھمرد و شبر 

ھزار ھا روستای مربوط اين ولسوالی ھا را بايد در يک کار تحقيقی و علمی و يکاولنگ و سيدخيل و صد ھا ولسوالی و 

  !و مستدل و جامع و مسؤوالنه منعکس کرد؛ نه در يک عکس و خبر از ميان صدھا ھزار عکس و ميليون ھا خبر

بدھيم، نه  را مورد مطالعه و تحقيق قرار یء آن ش، که از وجود آن بی خبريم، بايد خودیءيک شبرای شناختن درست 

برای شناخت دقيق عملکرد ھا و خوبی و . شاه ھمۀ افغانستان نبود؛ وھمۀ افغانستان ھم شاه نبودند. يک جزئی از آن را

درستی شاه، الزم است که ما اولتر از ھمه افغانستان و ھمۀ مردم آن را، از شمالی ترين نقطه افغانستان تا جنوبی ترين 

 رقی ترين محل آن بشناسيم و بعد از آن در مورد شاه و شھزاده ھا و شاه پرستان و اينگوشه و از مغربی ترين جا تا مش

  . کرده اند، با توجه به چھل سال حکومت شاه، داوری کنيمکه کاری کرده اند يا ن

  :به اين عکس ھا نگاه کنيد

  

  .، يکی از ميادين شھر کابل، نه سال قبل از سقوط نظام شاھی، برگرفته از صفحۀ فرارو١٩۶۴سال 
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زمانی . ، چھارده سال قبل از سقوط نظام شاھی، نشان می دھد١٩۵٩اين عکس وسيلۀ نقليۀ معمول را در افغانستان سال 

و نمی دانم چه و چه در ميان شھر و مردم قرون وسطائی کابل در " جگوار"رولزرويس و "که شاه در ليموزين ھای 

  !تردد بود
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، ھشت سال بعد از افتتاح دانشکدۀ انجينری و نه سال قبل از سقوط نظام شاھی و مربوط ١٩۶۴اين عکس نيز از سال 

زنان و : "کسی که اين عکس را در صفحۀ خود چاپ کرده، نوشته می کند. يکی از بازار ھای شھر کابل می باشد

  ."عابرين زن بدون کفش و برھنه به نظر می آيدمردان در حال تردد در بازار سنتی کابل؛ پای برخی از 

اگر توجه شود، واقعيت دلسوزی شاه و واقعيت زندگی مردم را، خالف عکس ھائی که شاه پرستان ارائه می کنند، پا 

  .ھای برھنۀ اين چھار زن به بھترين وجه بيان می کند

  

ھفت سال قبل از ." (١٩۶۶. عبور رھگذران از خيابانی در کابل: "سايت ياد شده در زير عکس باال نوشته می کند

  !!)سقوط نظام شاھی
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کسانی که در شھر کابل زندگی کرده يا آنانی که گاھی . ١٩۵٩ کودکان افغان در کنار يک جوی آب در کابل سال بازی

زارھای شان در آب ھای کثيف در زير اين پل از باالی پل خشتی عبور نموده اند، يقيناً شاھد آب بازی ده ھا کودک با اِ 

  . بوده اند... و جا ھای ديگر در دريای کابل و

محلی ) در پارک شھرنو، مقابل فاتحه خانه زنانه(ائيکه من به خاطر دارم در اين سال تنھا در يک جا در شھر کابل تا ج

 ھزار کيلومتر مربع وسعت و درحدود پانزده ۶۵٣در کشوری که تقريباً . برای بازی برای کودکان ساخته شده بود

  !ان موجود بودميليون جمعيت داشت، تنھا و تنھا يک محل برای بازی کودک

نکتۀ قابل دقت اين است که وقتی وضعيت زندگی مردم در شھر کابل، پايتخت کشور، شش يا نه سال قبل ازسقوط نظام 

شاھی چنين بوده است، وضعيت مردمان روستا ھای کوگان و تپۀ سرخ و ناور و جلريز و خوست و فرنگ و نورگل و 

 و ھزاران دھکدۀ ديگر در ولسوالی ھای واليات دور و نزديک از ادرسکن و لنگر و شيخ علی و سياھگرد و کنواال

  مرکز چگونه می توانست باشد؟ 

فراه يکی از والياتی بود، مانند سايبريا در قلمرو روسيۀ تزاری، که حکومت شاھی مخالفين سياسی خويش را به آنجا 

ی و احتياج مردم، بايد سختی ھای زندگی و بی مردمان اين واليت، به عنوان شاھدان عينی فقر و نادار. تبعيد می نمود

از اينھا بسيار بعيد است که محروميت ھای مادران و !! مھری ھای شاه را بھتر از ديگران حس و تجربه نموده باشند

پدران و خواھران و برادران و خويشان و اقارب و ـ درکل ـ مردمان ھم واليتی خويش را فراموش کرده به دفاع از 

  !ر بر می خيزندمحمد ظاھ

ويژه در مناطق دشوار گذار و بسيار دور از مرکز، برای کسانی که کمی به ه قياس زندگی مردمان روستا ھا، ب

انديشيدن منطقی عادت کرده باشند، بعد از ديدن اين عکس و عکس ھائی که بعد از اين به نمايش گذاشته خواھد شد، و يا 

چنداول و تخته پل و کوچه آھنگری و سراجی و ھندوگذر و گذر خوابگاه و قلعۀ شايد با ديدن مناطقی مثل رکأ خانه و 

نمی دانم .  دشواری نيستکار... شاده و خانه ھای سر کوه و مرادخانی ـ که دوصد متر از ارگ شاھی فاصله نداشت ـ و

 محالت و مردمانی که در آن آنھائی که زمانی برای  روزنامه ھا می نوشتند، يا خود مسؤول آن ھا بودند، از وجود اين

 ضد حکومت شاھی مبارزه می کردند و امروز به هيا آن کسانی که زمانی ب! ھا زندگی می کردند اطالع داشتند يا نه؟

   او به مبارزه می پرداختند؟هدفاع از وی برخاسته اند، اگر شاه اينقدر خوب بود، به چه دليلی علي

  :استعکس ھای زير از مغاره نشينان باميان 
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کثريت قريب به اتفاق کشور نمايندگی می کنند، واقعيت زندگی مردم ما در عکس ھای باال که به شکل نمونه از زندگی ا

شاه و ملکه؛ که ھيچ گونه ھمگونيی " کش و فش"بھتر نشان داده می شود؛ تا با نشان دادن عکس پائين از به اصطالح 

  .با جامعۀ ما نه در آن زمان و نه در امروز دارد

  

در عکس اول صفحۀ قبل کودکانی را می بينيم که در کالس درسيی که نه ميز دارد و نه چوکی نشسته اند و مشغول 

از لباس اين کودکان فھميده می شود که فصل زمستان است و چون در کالس درس اين کودکان . فراگرفتن درس ھستند

اسکت و باالپوش و شال و کاله نشسته و مشغول آموختن  برای گرم کردن آن ھا وجود ندارد، ھمه با کرتی و وه ایوسيل

  . ھستند

واقعيت زندگی مردم افغانستان در دوران شاه، در تمام افغانستان، زندگيی بود که ھمين کودکان  و کودکانی مانند اين ھا 

  !  حميرامادامداشتند؛ نه دستکش سفيد و کاله و لباس آخرين مد سال و گردن بند مرواريد اصل و گرانقيمت 

ه کسانی که به واليات، ب! واقعيت زندگی در افغانستان، مرد مزدوری است که مانند گاوی زمين اربابش را قلبه می کند

ويژه به واليات مرکزی، شمال شرق و جنوب و جنوب غرب و غرب کشور، سفر نموده اند، بدون شک از اين صحنه 

  ! ندھا و صحنه ھای دلخراش تر از آن ھا زياد ديده ا

واقعيت زندگی در افغانستان، ده ھا، يا شايد صد ھاھزار مغاره نشين بال ديده و سختی کشيده و کودکان و زنان و مردان 

.  شايسته ای برای زيست محل بايسته ای و نهند و نه کالس درسپابرھنه ای ھستند که نه نان و لباس مناسبی داشت
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افغانستان، يعنی ھمين مردمی که درعکس ھا ديده می شوند؛ شايد !  کنيداميدوارم به تصاوير باال يک بار ديگر نظری

  !! ھم بدتر از اين ھا

ی که تا شش ـ ھفت ئ گادی بودند که در باال منعکس شده اند؛ و آن بايسکل وئواقعيت زندگی مردم افغانستان، بازارھا

 مردم مورد استفاده قرار می گرفتند؛ و آن ۀيسال پيش ازسقوط نظام شاھی در افغانستان ھنوز ھم به عنوان وسيلۀ نقل

ديگ و کاسه و ظرف آب پالستيکی کثيفی که جلو زنان مغاره نشين قرار دارند و آن مغاره ھا و کلبه ھای محقر و 

کودکانی که در دريا ھا و  نھر ھا آب بازی می کردند، يا در کالس درسيی سرد برای فراگرفتن دانش جمع شده بودند، 

جای گاو اسپار را می کشد و زمين را قبله می کند، نه شانزده تا سينما و شش تا ھوتل و يک دانشگاه ه دی که بيا آن مر

  ! و سه ـ چھار حلقه حوض آب بازی که توانگران برای استفادۀ خود و نورچشمان شان در شھر کابل ساخته بودند

ين است که خوانندگان عزيز اين نوشته باری به در خصوص زعامت خوب و زعيم راستين و مستحق تکريم، توقع من ا

که واقعاً دلش برای اين ملت می سوزد و رنج " عباسی"به قلم آقای " زعامت خوب چيست؟ مثالی از ديار ديگر"نوشتۀ 

به اين می گويند وجدان بيدار و مسؤوليت در برابر خاک و مردم و در برابر قلم . مردم ناراحتش می سازد، مراجعه کنند

برای شناخت کامل يک انسان ھميقدر کافی . ضرور نيست که ما اين نويسنده را از نزديک بشناسيم!!  آگاھی و دانشو

  !!است که ديده شود او از چه و از کی و چگونه می نويسد

رای ھرچند اين مقاله برای سياستمداران فاسد امروزی کشور نوشته شده است، اما، اگر کمی دقت شود، می توان آن را ب

  .ھر دوره و ھر سياستمدار غيرملی و غيرمردمی و فاسد، به شمول دوران حکومت محمد ظاھر  تعميم داد

بعد از خواندن آن زندگی شاه را که در ھمين . بخشی از اين نوشته را، به اجازۀ آقای عباسی، در اين جا نقل می کنم

 لوگر و قندھار و جلريز و جای ھای ديگر به فروش اواخر بازماندگانش ھزارھا جريب زمين وی را در کاريز مير و

رسانيدند يا در صدد به فروش رساندن آن ھستند، زمين ھائی را که کسی نپرسيد يا نمی پرسد و اگر ھم بپرسند، جوابی 

دست آورده بود، با زندگی رئيس جمھور مورد نظر آقای عباسی مقايسه ه نخواھند گرفت که آن ھا را ايشان چگونه ب

يد و ببينيد که شاه ما با شخصی که آقای عباسی او را به عنوان يک انسان واقعی معرفی می کند، چقدر تفاوت داشته کن

  :است

  دالر را برای ١٠٠٠معاش ماھوار رئيس جمھور دوازه ھزار دالر امريکائی است که از آنجمله صرف 

رد و متباقی را طور اعانه به مصارف شخصی خود که پائين تر از عايد سرانۀ نفوس است نگه می دا

 .سسات خيريه و متشبثين خدمات عام المنفعه طور اعانه می پردازدؤم

  برای زندگی قصر مجلل رياست جمھور را قبول نکرد و در ھمان خانۀ محقر در مزرعۀ کوچک خود زيست

 .دارد

  فولکس واگن سال ھای ) قراضه(برای رفت و آمد از موتر رياست جمھوری استفاده نکرده از موتر غرازۀ

 . کار می گيرد٨٠

 دريشی تميز و پاکيزه از توليدات وطن پوشيده نکتائی نمی بندد، حتی در سفر ھا و ديدار ھای رسمی.  

  :به اين چھارعکسی گاندی ھم نگاه کنيد
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او در ھر دو جا، ھم . در دو تصوير باالئی گاندی را در ھند و در دو تصوير پائينی او را در انگلستان مشاھده می کنيم

در کشور خود و ھم در انگلستان و در ميان انگليس ھا، يک لباس را به تن دارد؛ خالف شاه و ملکۀ کشور فقير 

  !!افغانستان

دی، انسان بزرگ و قابل احترام و ستايش بوده اند و قابل احترام و ستايش کدام يکی از اين دو، محمدظاھر، يا گان

  ھستند؟ 

لباس معرف شخصيت انسان ! ، و ده ھا سياستمدار ديگر در جھان، ھم می شود زندگی کرد)مانند گاندی(اين گونه 

اگر قلب وی برای انسان آنچه مھم است مغز و قلب و احساس انسان است، اگر دغدغۀ انسان را داشته باشد، و . نيست

  ! بتپد

. در گاندی ھم چنين مغزی، ھم چنين احساسی و ھم چنين قلبی وجود داشت. گاندی خود را وقف مردم و کشورش کرد

که کمی ھم به انسان و انسانيت فکر می کند و با عاطفه و   انسان ھا، چه غربی و چه شرقی، آنۀبرای ھمين است که ھم

ش به ، راجع به کار ھا و شخصيت بر می خيزندویسال ھا از مرگ وی می گذرد، به تحسين احساس است، تا کنون که 

نيکی می نويسند و در برابر مجسمه اش با احترام و تواضع سرخم می کنند و قلم يک افغان، آقای عباسی، برای تمجيد 

منظور روسو نيست؛ زيرا (وی و ثورو موجيکا، انسانی ازسنخ انسان ھای مانند گاندی و تاگور و توليست انسان ديگری،

که من روسو را  در حدود پانزده سال قبل مضمونی را برای نشر به مجله ای فرستادم و  مسؤول مجله به فکر اين

نمی خواھم اين اشتباه بار ديگر و در جای . اشتباھاً ثورو نوشته ام، ثورو را حذف کرده و به جايش روسو نوشته بود

به حرکت می افتد و تلويحاً آرزوی داشتن چنين يک رھبری را در کشور خود بر زبان می ... و.) ديگر تکرار شود

  .آورد
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ھای غرق در ثروت و " سفاح"تعمق بيشتر به نوشته ای که به تعريف شاه پرداخته بود، مرا به عالمی برد که در آن 

ی پنداشتند؛ بدون اين که فکر کنند که اين سفاح نام اين که پادشاه ھستند، سايۀ خدا مه شراب و فساد و زن بارگی را ب

ھای ستمگر و حق کش و ظالم و فاسد وعياش و دزد و زن باره و دارای ھزارعيب ديگر، چگونه می توانستند و يا می 

 می باشد که سايه... توانند سايۀ خدا باشند، و بدون اين که فکر کنند که مگر خدا دزد و ظالم و زن باره  و خونخوار و

  اش چنان اھريمنی، تھوع آور و خون آشام است؟ 

ويژه از کسانی که عمر شان در فساد گذشته است، عملی است ه شخصيت سازی، شخصيت پرستی و قھرمان تراشی، ب

تا کی؟ ...  شرق، معلم بزرگ، خالد بن وليد، امير المؤمنين، گاندی افغانستان وۀسايۀ خدا، نابغ! بسيار زننده وغيراخالقی

  کی خود را کوچک ساختن يا خود را در سايه ديگران بزرگ نمودن؟ تا 

ديروز ترکی و امين و کارمل و نجيب مردان بزرگ، نابغه ھا و چه و چه و چه بودند و قلم ھا در تعريف و بزرگنمائی 

  ! شان به جوالن درآورده می شد، و امروز شاه و شاه زاده ھا و شاه پرستان

کجای کار و .  نيست کجا، که کسی اشرف غنی احمدزی را با گاندی مقايسه کرده استخاطرمه درجائی خواندم، ب

  زندگی احمد زی به گاندی می ماند؟ 

شخصيت سازی و قھرمان پروری، اين پديدۀ بی نھايت زيان آور، بدون اين که به عواقب آن توجه شود، عادت ما شده 

  ! ی روشنفکری و خردمندی را دارندا عنوان ما که دعوآن ھم عادت مردمان تحصيل کرده و صاحب مدرک و. است

اگر مردم عادی دست به چنين کاری می زنند، می گوئيم که مردمی ھستند که نه از تاريخ اطالع دارند و نه از واقعيت 

سان تر ولی اينانی که ان. ھای زندگی بتان تراشيدۀ دست خويش و نه ازعواقب اين گونه تفکرات و ديد ھا و تبليغات شان

  ! از خود نه در آسمان سراغ دارند و نه در زمين، چرا؟

تشبيه می شود، در وجود کرزی رحمت الھی را " انسان کامل"قسيم فھميم، با ھمه بی سوادی، خشونت ھا و جناياتش به 

  .. .می نامند و... مشاھده می کنند و ظاھر خان را به مقام الوھيت می رسانند و تره کی را نابغۀ شرق ووو

و تقريباً ھر نوشته ای را که بخوانيد و ھر سايتی را که باز کنيد با اين نابغه سازی و قھرمان تراشی و اسطوره پرستی 

در شأن ھيچ يک از قھرمانان اين قھرمان تراشان ھيچ عيبی، حتی به اندازۀ يک سر سوزن ھم، به !! مواجه می شويد

  . مشاھده نمی رسد

سان ھای خودکم بين، انسان ھائی که می خواھند تا ھستند زير نام ديگری زندگی کنند، می چقدر دل انسان به اين ان

آيا اين ھا نمی دانند که با بزرگ نمائی ھای اغراق آميز ديگران، اين ھا در واقعيت ! چقدر اين ھا بيچاره ھستند! سوزد

  ! و کوچک می سازندی که دارند خوارئامر خود را با ھمه فھم و تحصيل و دانش و استعداد ھا

که با مسؤوليت ھای ملی ـ روشنفکريی که در برابر نفس علم و آگاھی،  اين روشنفکران و تحصيلکردان ما به جای اين

در برابر عزت نفس خويش و در برابر خاک و مردم دارند، مردم را به علل واقعی بدبختی ھای شان، از يک طرف به 

ه نيروی عقلی ـ جسمی شان، آگاه سازند و کوشش نمايند که آن ھا را از راه توان روحی ـ روانی و از سوی ديگر ب

گزينش بينش ھای علمی و منطقی و توجه به عوامل عقب ماندگی کشور و محروميت و ناتوانی ھای مردم و آنچه واقعاً 

امل سيه روزی ھای در کشور ما در جريان بوده است و سياستمداران ما کرده و نکرده اند متوجه سازند و علت و ع

شان را با امانت داری بيان کنند و به نوعی از تحليل سياسی ـ تاريخی ـ جعامعه شناسانه، متکی بر تشخيص شريفانه ـ 

انديشمندانه عادت دھند؛ آن ھا را به نگرش ھای کامالً نادرست و منفی، گاھی ھم با ديد عاطفی و احساسی و سراسر 

  . طحی نگرانه، رھنمائی می کنندمشتھی، طبق آرزومندی خود، و س

 تمدن و ترقی ۀچنين افرادی، به جای اين که اشخاصی را که در ايجاد بدبختی ھای مردم و عقب مانی کشور از قافل

مقصر بودند و ھستند معرفی کنند به دفاع از آن ھا می پردازند و به برجسته ساختن کارھای بسيار اندک و تقريباً ناچيز 
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يقت به مثابۀ قطرۀ آبی بر روی تابۀ داغی ھم نمی تواند به حساب آيد، بدون اين که کارھای شاھان را در آن ھا که در حق

گسترۀ کشور و به شکل ھمه شمول از روستا تا روستا و از شھر تا شھر در نظر بگيرند، و بدون اين که به کار ھائی 

يژه درھمسايگی ھای ما انجام شده است و به وه که در سائر کشورھای جھان ھمزمان با حاکميت اين اشخاص، ب

  .امکانات زندگی و رفاه اجتماعی ديگران نظری بکنند، به وجھی بسيار غيرمسؤوالنه آن ھا را گمراه می سازند

آيا اين ھا می دانند که در ھمان سالی که شاه دانشکدۀ انجينری را افتتاح می کرد در پاکستان و در ايران و در تاجکستان 

چقدر دانشگاه و سائر ... کستان و قرغزستان و قزاقستان و ترکمنستان، ھمينگونه در سوريه و عراق و ھند وو ازب

کانون ھای آموزشی ـ پرورشی ـ علمی وجود داشته است؟ تنھا دختران دانش آموز دانشگاه پشاور در ھمان سال ھا، 

  . بود استولی خان، بيشتر از تمام دانش آموزان دانشگاه کابل ۀ قرار گفت

ه که ھند آزادی اش را ب فراموش نکنيم که پشاور يکی از ايالت ھای پاکستانی بود که تقريباً سه دھه از ما، و بعد از آن

  .  وجود آمده دست آورد، ب

خواھش من از اين آقايان اين است که، با آن وسعت اطالعاتی که دارند، عکس ھائی را از زندگی مردم محروم کشور 

انی که دانشکدۀ انجينری افتتاح می شد، منعکس کنند که مردم خود به مقايسۀ پيشرفت کشور خود با سائر ما در زم

ويژه ه پردازند و ببينند که شاھان ما، بور خود با کشور ھای ھمسايۀ ما بکشورھای جھان، از آن ميان به مقايسۀ کش

 ديد ھايش با سران کشورھای مختلف که به نظر من ظاھرخان با چھل سال حکومتش در افغانستان و آن ھمه ديد و باز

چيزی غير از سفر ھای تفريحی نبوده است، چقدر مصدر خدمت به ملک و ملت خويش شده اند و اين ھمه سفرھا عمالً 

  . ی برای اکثريت مردم ما داشته استئچه دستاورد ھا

ی که در گسترۀ يک ئدگی اکثريت مردم و  آبادی ھايکبار به زندگی اکثريت مردم به وسعت افغانستان نظر کنند؛ زيرا زن

کشور صورت گرفته است، پاسخی نھائی و دقيق به خدمت و صداقت و عدم خدمت و صداقت کسانی می دھد که امروز 

  ! برخی از انسان ھای غيرمسؤول آن ھا را زير چتر حمايت خويش می گيرند

سری ھم به زير آب .  ھمان قسمتی را که می بينيم ھمۀ يخ بپنداريمما نبايد کسانی باشيم که نوک يخ را در آب ببينيم و

  !بايد ببريم و ببينيم که آنجا چه خبری است

شايد يک قطعه عکس از لب دريای کابل زمان حکومت شاه، از پل خشتی که به جانب پل محمودخان می رود، سمت 

ای مردم فقير کشور پاپوش می ساختند، برای نشان چپ دريا، آنجا که ھموطنان ھزارۀ ما از بقايای تيرھای موتر بر

  من می خواھم که شاه پرستان از وجود اين عکس ھا ھم استفاده کنند؟. دادن واقعيت زندگی و ھستی مردم ما کافی باشد

 ، بھتر است برای"گويدخود بويد، نه آنکه عطار مشک آن است که "من به اين اعتقاد ھستم، ھمانگونه که گفته اند که 

  . قضاوت عامۀ مردم، افغانستان آن دوره ھا را نه از يک بعد که از ابعاد گونه گون به مردم معرفی کنيم

با . من قصد تقابل با کسی را ندارم. کار يک محقق، که در اساس کارش بر اصل بی طرفی استوار است، بايد چنين باشد

ولی، چون خاموشی در . اين نوشته تعبير تقابل با وی نشودو اميدوارم که . نويسندۀ آن مقاله ھم اصالً معرفتی ندارم

برابر ناحق را نمی توانم بربتابم، و خاموشی در برابر ناحق را گناه می پندارم، اين ورق را با اين نگرانی سياه کردم که 

 شخص يا يک پنھان کردن واقعيت ھا در کشور ما و تمام اھّم و کوشش خود را برای برجسته کردن يک پھلوی کار يک

حکومت، سبب می شود که مردم با ديدن يک جھت قضايا و نديدن جھات ديگر وقايع و رويداد ھای گذشتۀ کشور شان 

عادت کنند و نتوانند مسائل را به درستی و از ابعاد مختلف ارزيابی کنند؛ و داليل اصلی بدبختی خود و پس مانی کشور 

د کرد ھا و چه نبايد کرد ھا و شناخت افرادی که از مردم و از خدمت به شان را به درستی ملتفت شوند و از چه باي

  . کشور دم می زدند و دم می زنند، غافل بمانند
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نگرانی من اين نيست که اين ھا چرا حداقل برای يک بار ھم که شده است يک عکسی، ويدئوئی يا فلمی از زندگی 

برگشتگان چخانسور و فراه و غور و مردم واخان و کھمرد و ، بخت "مغاره نشينان باميان"، "دايکندی"باشندگان 

و باشندگان کنواال و آسيای خشک در بيست کيلو متری و در ... رستاق و ارزگان و لغمان و نورستان  و درۀ صوف و

چھارده کيلومتری کابل و مردمان گلخانه در يک کيلومتری اين شھر و باشندگان مرادخانی در دوصد متری ارگ و 

، از آن دوره ھا، به نشر ... لی دوزان ھزارۀ لب دريای کابل و مردمان قول آبچکان و بارانه و عاشقان و عارفان وچپ

نمی رسانند که مردم ببينند که وضعيت مردم در آن برشی از تاريخ که شاه در کشور حاکميت داشت از چه قراری بوده 

مندانه ـ غيرمسؤوالنه و غيرواقعی بيشتر از پيش سبب تمديد است؛ بلکه درد اين است که انعکاس چنين  افکار غرض

افکار ارتجاعی و نادرست در ميان برخی از عناصری که ھنوز قدرت تحليل صحيح قضايا را ندارند، يا خود شاھد 

غفلت شاھان، کم تحرکی حکومت ھا و بدبختی ھای مردم در گذشته ھا نبوده اند، می گردد؛ که در نھايت سبب 

ارضی مانند کند ساختن بيشتر روند فکری، توسعۀ سياسی ـ فلسفی و باالخره توسعۀ اقتصادی ـ انسانی و رفاه بروزعو

اجتماعی از يک طرف و ضعف و احتياج و محرومت و بدبختی بيشتر از طرف ديگر در کشور ما می شود، زيرا ھر 

 تجربه و شناخت دقيق از زمامداران پاک و پيشرفتی به برداشت راستين از تاريخ و به فکر سالم مردم يک کشور و

  .ناپاک و دلسوز و غيردلسوز و رويداد ھای واقعی مثبت و منفی در جوامع بر می گردد

حرف من اين نيست که در دوران حکومت شاه آرامی نبوده . گاه نخواھم گفت که شاه ھيچ کاری نکرده است من ھيچ

ويژه با مقايسه به دوره ھای بعد از ه  برھۀ چھل سالۀ حکومت شاه بمن اين نظر را تأئيد می کنم که ملک در. است

سقوط جمھوريت داوود خان آرام بود و کارھائی شده است، اما آن کار ھا به نسبت کميت و کيفت و نيازمندی ھای بسيار 

 ۀن ھا را در جملضروری کشور و محروميت ھای مردم، آن قدر محدود، ناکافی و ناچيز بوده اند که اصالً نمی توان آ

  ! حساب آوردبه کار 

گفته می شد که افغانستان يک کشور . کدام آن کار ھا، در ھيچ عرصه ای، با کار ديگران قابل مقايسه نيست ھيچ

ويژه از ه زراعتی است، اما قسمت بيشتر از مواد ارتزاقی ھمين کشوری که زراعتی خوانده می شد از بيرون، ب

  . پاکستان، وارد می شد

ما می . امروز درجھان ھرچيز اندازه گرفته می شود. ی داشته باشيمئا بايد برای تثبيت پيشرفت يک کشور معيارھام

در اين تقسيم . بينيم که امروز کشورھای جھان را به طور کلی به دو دستۀ توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم می کنند

وجود آمده است، در آن ه يار ھائی که برای اين تقسيم بندی ھا بمع. بندی ھا بايد شاخص و معياری وجود داشته باشد

چنين تقسيم بندی ھا، طوری که . اين معيار ھا و مفاھيم و مقوله ھا چيز ھای نوی نيستند. زمان ھم وجود داشته است

 کشورھای گفته شد، برای سھولت در کار، شکل کلی دارند، در غير آن، و اگر به جزئيات زندگی کشورھا دقيق شويم

ھم قرار ) نام آبرومندانه برای کشورھای فقير( مانند افغانستان با ھيچ معياری حتی در ردۀ کشورھای در حال توسعه 

  !!کشوری فقير از فقيرترھا. نمی گرفت

چنين مبلغينی بی مزد حتی يک بارھم به تبيين و توضيح مقدار محصول ناخالص ملی، درآمد سرانه، در صد حضور 

ن کشور درعرصۀ اجتماعی در زمان شاه به وسعت کشور، ميزان کارآفرينی درسطح کشور، ميزان توسعۀ فعال زنا

تفکر سالم در ميان مردم، توجه به توسعه در سطح محالت، توسعۀ کشاورزی، توسعۀ آموزش مدرن و توسعۀ مديريت 

گی سالم، عمر طوالنی و داشتن آزادی ھای سالم و باالخره ايجاد فضائی که در آن ھمۀ مردم افغانستان بتوانند از زند

 آن ۀسياسی و اجتماعی که نشان دھندۀ وضعيت اقتصاد کالن يک کشور است، در دوران حکومت محمدظاھر، و مقايس

با محصول ناخالص ملی سائر کشورھای جھان نپرداخته اند که ديده شود کشور ما در آن زمان در اثر مساعی شاه 

  .  در ميان کشورھای جھان و منطقه قرار می گرفتمحبوب شان در چه مقامی
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اين ھا يکبار به تبيين سطح زندگی آحاد جامعه و اين که آيا حداقل نيازمندی ھای آن ھا در سطح کشور به شکل مطلوب 

ی که در کشور به عمل می آمد، ئو نه از رشد اقتصادی کشور و خدمات  توليد. مرفوع می شده يا نه؛ نپرداخته اند

ويژه در مناطق ه ھمچنين در مورد بھداشت و مسکن و اشتغال و شرائط مادی زندگی در کشور، ب. ی می زنندحرف

مرکزی، در غرب و شمال و شمال شرق و شرق و جنوب کشور، به ھزار ھا دھکده و روستائی که مردمان آن ھا به 

اين سؤال را مطرح نمی کنند که چرا ما بدوی ترين شکل حيات به سر می بردند، ھيچ تماسی نمی گيرند و ھيچگاھی 

در تمام کشور تنھا يک دستگاه فرستندۀ راديو داشتيم و آن ھم در بيست کيلومتری کابل به درستی قابل دريافت نبود؟ 

گفته می شود که کشورھای ھند و !! نام خود تمام کردند، در زمان داوود خان ساخته شده تلويزيونی که خلقی ھا آن را ب

و مصر، حتی کشور چين، به دليل عدم دسترسی شان به تکنالوژی پيشرفته درجملۀ کشورھای توسعه يافته به ايران 

ين چنين است، پس جايگاه افغانستان با آن وضعيتی زار و نزاری که ھند و چاگر قضاوت در مورد . حساب نمی آيند

 و مقام برای اين خجلت زدگی بزرگ بايد مقصر داشت، در کجا  بوده و در کجا خواھد بود؛ و کدام شخص و کدام منبع

  باشد؟ 

علت يا بھانۀ کودتای .  کاھش فقر و بيکاری و بی سوادی و بيماری و نابرابری می باشد،لفه ھای توسعهؤيکی از م

ھيچ "داوود خان و به تعقيب آن کودتای حزب دموکراتيک خلق افغانستان در اين کشور چه بود؟ گفتن اين اصل که 

ی که از شاه و کارنامه ھای وی به دفاع برخاسته "دگری" شايد برای افراد صاحب ،"بدون علت واقع نمی شودامری 

  !!اند، الزم نباشد؛ زيرا تصور اين است که اين ھا در جريان تحصيل حتماً متوجه اين حقيقت مسلم شده اند

گذشته گرائی به ھدف پنھان کاری واقعيت  به ،هتوجه به گذشتگذشته امر خوبی است، اما وقتی اين توجه به به نظر من 

ھا صورت بگيرد، و کوشش شود که بر رويداد ھای منفی پرده انداخته شود و سعی به عمل آيد که افکار و اعمال باز 

  .دارندۀ اشخاص مسؤول پرده پوشی گردد، اين کار نه خوب است، نه مسؤوالنه و نه قابل تحمل و بخشش

ه ه بگذريم، بدترين کار شاه اين بود که، با زد و بند عميق با ارتجاع مذھبی حالتی را در کشور باز تمام اين کار ھا ک

او با اين کارش نه تنھا راه ترقی و تجدد و ظھور تفکر . وجود آورده بود که دين و حکومت درھم آميخته بودند

ی مردم و کشور بود ـ در ميان مردم بست، خردگرايانه و فلسفی را ـ که ممدی برای رشد و ترقی و پيشرفت و نيرومند

 ضد ترقی و ضد تجدد؛ و مرتجع ترين  انحرافی و خرافاتی اشخاصکه کمکی شد به  رشد و استحکام تفکرات منفی،

جای تشويق و ترغيب مردم به تحصيل و کار و کوشش، آن ھا را به اتکأ به آسمان ه افرادی که ب. افراد و اقشار جامعه

وضوح پيش روی خود ه کاری که نتايج منفی و مھلک آن را امروز ب. توصيه می نمودند... خاره و ھا و فال و است

  . داريم

شايد بازھم مجبور شوم در اين خصوص چيزھائی بنويسم، ولی بھتر است در خاتمه بخشی از شعری . قصه دراز است

گری به افکار خويش عادت نکرده اند، تقديم را برای کسانی که به بازن" رھا اسدی"از يکی از شعرای ايرانی، آقای 

  :کنم

 ...  

 مواظب افکارمان باشيم، چرا که آنھا کالممان خواھند شد 

 موظب کالممان باشيم چرا که آنھا اعمالمان خواھند شد 

 مواظب اعمالمان باشيم چرا که آنھا عادتمان خواھند شد 

 ند دادمواظب عادتمان باشيم چرا که آنھا شخصيت ما را تشکيل خواھ 

 مواظب شخصيت خود باشيم چرا که بخت و اقبالمان به آن گره خواھند خورد 

 ... 
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  پايان
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