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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Historical تاريخی

  
 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

      ٢٠١٠ دسمبر ١٣برلين ــ 
  
 

 

، در اصل خود مقاله  دميگذر" آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان " خوانندگان عزيز پورتال پيش ديدۀدر ذيل از آنچه 

" افغان جرمن آنالين" نوشته شده و در پورتال "وداع ، وداع ، وداع" زير عنوان ٢٠٠٧ اپريل ٣ايست که به تاريخ 

طبوعات حدودًا هشتاد سال پيش ما را معرفی ميکند و بر چون مقاله گوشه ای از م. آن زمان نشر گرديده بود

 . را آرايشی جديد بدهمسطور خودالبته الزم ميدانم که . مستندات استناد دارد، رؤيتش را خالی از فائده نمی دانم

آن زمان نشر گرديده بود، به طرز بيان و سبک تحرير همان زمان " انيس"خوانندۀ ارجمند از خالل مطالبی که در 

  . اشتند امروزی فاصله دنيز پی خواهد برد، که لغات و مفاهيم آن وقت تا چه حد از تداول. د بردپی خواه

 

  

  وداع، وداع، وداع
اگر . استعفاء داده و با مقاله نويسی وداع ميگويمو بار  گمان نبرند، که گويا با اين نوشته از کار گرانقدرخوانندگان 

 مثل معروف کابلی را که بدين منظور همان سازم و جمع میکامًال  شان را کرخاطباشند، دل خوش کرده کسانی 

  : شان ميگذرانم معطر نظر از )تا جان در تن است، جان بکن است"(تا جان ده تن اس، جان بکن اس"فرمايد 

 را جهت استفاده نزدم امانت گذاشته است، که بدين ١٣٠٦سال " انيس"دوستی لطف کرده و کلکسيون روزنامۀ 

 سال اول اين جريده را در بر دارد و در آن ٢٤ تا ١٣اين مجموعه که شماره های . ممناسبت خيلی ممنونش هم هست

دوران، دوران اعـليحضرت غازی .  نشر ميگرديد، اوراقـيست بسيار مغتنم و ممتع"نامۀ دوهـفـتگی"زمان بشکل 

. ئد آن روز ميخوانيمامان اهللا خان است و از در و ديوار کشور تحرک ميبارد، که شمه ای از ترسباتش را در جرا

  .ازين مجموعۀ مهم ميخواهـم، چند قـسمت را نقـل کرده  و در معرض مطالعۀ خوانندگان ارجمند قـرار بدهم

.  نام دارد"وداع"در اولين بخش، عـنوانی  برگزيده شده که متشکل است از فـقـط يک کلمه، از يک کلمۀ عـربی که 

نی؛ در .  را ميخوانند و يا که راقـم، شروع نکرده  وداع ميکند"انه و ُدرداول پيم"خوانندگان عـزيز فکر نکنند که 

زير اين عـنوان مراسمی را " انيس"جريدۀ مشهور . ورای اين يک کلمه، چنانکه خـواهـيد ديد، چيزهائی  نهفـته است

يخی ايشان به اروپا داير ترسيم ميکند، که به مناسبت وداع اعـليحضرت غازی امان اهللا خان، در آستانۀ مسافـرت تار
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 ديگر را در راست و "وداع" در باال احساس تنهائی نکند، دو دانه "وداع"برای اين که کلمۀ بيچارۀ . گرديده بود

  : و اگر از مزاح بگذريم ".تنهائی به خدا می زيبد" ؛ آخر گفـته اند که  "وداع، وداع، وداع"چپش نهادم، تا گردد 

سال  (١٣٠٦ سنه ١٥ قـوس، شمارۀ ١٥مؤرخ " انيس"  دست خوانندۀ عـزيز را گرفـته، به صفحات اول تا پنچم 

سفـر تاريخی اعـليحضرت غازی امان اهللا خان به اروپا ــ به گزارش  { :  ــ  ميبرم ١٩٢٧ دسمبر ٧ــ مطابق به  )اول

  } ــ  مراسم توديع خش اول،  ب"انيس" نامۀ

  

  وداع
 ١٢معهود در ميدان قـصر دلکشا مامورين و اهالی کابل و اطراف آن که بالغ بر ) ١(به قـرار پروغـرام روز سه شن

و امری که بيشتر موجب جلب نظر . هـزار نفـر می شدند، جمع آمده منتظر شنيدن کلمات و نطقهای وداعـيه بودند

 وداع را با جميع معانی آن تفـسير ميکرد، و بود، که سيماهای هـر يک، کلمۀ) ٢(ميشد، همانا تأثر اين جمع خفـير

همگی منتظر بودند تا اعـليحضرت زينت بخش مجمع گرديده و قـلوب حاضرين را به لقای مبارک خود از آنهمه 

درينوقـت نطقهائی را که برای . تأثرات برهاند، تا اينکه ذات شاهانه ورود نموده و بر منبر خطابه قـرار گرفـتند

نموده بودند اول وکيل همايونی و فـرد اول مملکت ع، ج، س، ا، ا آقای محمد ولی خان به لهجۀ وداعـيه مرتب 

و از جانب اهالی ) مشهور(مؤثری القاء نموده سپس از طرف ملت بزبان وکالی آن آقای فـيض محمد خان وکيل 

  .کابل، جناب رئيس صاحب بلديه وداعـيه قـرائت فـرمودند

لذا بهتر است . طابه ها را برای خـوانندگان خود بنمائيم، طبعًا مقام مساعـد نخواهـد بوددر اينجا اگر نقـل آن خ

چه برای . کنيم) ٣(را استخالص ) است ــ معروفی" جم غـفـير" مراد حتمًا (نظريات و مشهودات از اين جمع خفـير 

ملت را بشاه خود و يا محور ) ٤(شخصی که آيندۀ مملکت را فهميدن ميخواهـد بعبارت ديگر مقـدار عالقه مندی 

چه روح اساسی که بر اين محفـل سايه داشت، کلمۀ . ترقـيات خود بداند، بهتر از اين يک محفلی نخواهـد يافـت

گويا درين محـفـل هـرچه صادر شد، مصدر آن عـواطف و . بود، و رقـت آور تر از وداع کلمه ای نيست" وداع"

  .، که تحليالت ذيل بعضی از مشهودات آن محفـل بوداحساسات باطنی افـراد بوده است

  

     ملت به شاه خودعـالقه مندی : ١
ملت افغان که امروز مراحل ترقی را پيموده و آيندۀ قـريب را در مقابل آرزوهای خود می بيند، همان آينده بسته 

و الحمد هللا که مظاهـر اين عـالقه مندی را . است، به مقـدار عالقه مندی او بشاه  خودش که محور ترقـيات ملت است

) است ــ معروفی" مهمترين"مراد (اهمترين .  وداع ظاهـر شدو از همه بيشتر در اين روز. هميشه مشهود می بينيم

عالمات اين عـالقه مندی بی تابی بعضی افـراد بود، مجرديکه کلمۀ وداع را از دهان اعـليحضرت شنيدند گويا در 

 و در اثنای. و اشک شان سرازير می شد. اعماق روح شان يک انعکاس غمگين می انداخت، که بی اختيار ناله نمود

خطابه بهـر فـردی از افـراد ملت که نظر کرده می شد، اوضاع پريش و سيمای حزين شان گواهی بر بيتابی شان داده 

هـر کس محقـق ميگشت، که اينها همه دليل عـالقه مندی و محبت افـراد ) ٥(و عـالمات تحسر و کدورت از بشرۀ 

  دليل بهتر خـواهـيم داشت؟و برای آيندۀ درخشان، ازين مژده چه . بشاه جوان خود بود
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  اعـليحضرت و ملت 
ولی شايد پر .  تا به امروز اعـليحضرت مواقـف خطبه ها بسيار داشتند و در همه مواقـف،  خود مرشد و ناصح بودند

چه روح اصلی و عـواطف مفـرطی که نسبت . قـيمت تر و مؤثر از همه آن، ارشادات و نصايح روز وداع شان بود

  .به ملت خود دارند هـر کس ميديد که بی اختيار صادر می شود

  

  دوام استقالل اولين آرزوی اعليحضرت است
شان در وداع بيان اساسی بود که يگانگی و اتفاق ملت بسته به ) ــ معروفی" خطابه"مراد (چنانچه تمهيد اولين خطبۀ 

بل . هـندو ، هـزاره ، شيعه ، سنی ، احمد زئی و پوپل زئی نداريم« : و مجمل آن بيان همين عـبارت است . آنها است

 اين جملۀ حکمت را اساس حمايت استقالل افغانستان می شمارند، چه وصيۀ ».يک ملت هـستيم و آن ملت افغانهمه 

بزرگی که هميشه داشتند و در اين انجمن وداع ملحق به تمهيد فـوق فـرمودند، همه ) ــ معروفی" وصيت"مراد حتمًا (

اولين نعمتی که افغانستان نايل « ه مختصر نموديم که روح آن بيانات را درين جمل. راجع به حمايت استقالل بود

است، استقالل ميباشد، پس استقالل خود را هميشه حمايت کنيد و برای محافـظت آن بيدار باشيد، چه دشمن های 

  ».استقالل تان هميشه از آن راهی که شما را از طرف آن بی خبر ميدانند، به شما پيش خـواهـد آمد

  

  )٦( م دموقـراطيتاعـليحضرت اولين معل

  در افغانستان است
 باالتر از همه چيز ميداند و درين نقـطه که رسيديم، قـلم از وصف يا ادای آن م ملت راـبلی اعـليحضرت غ

ادارۀ ملت و ادارۀ دولت هـر چند يکی شان برای ديگر است، ولی در عـين زمان نقـيض موافـق . تعبيرعاجز ميماند

و اين اولين دفعه است که ملت افغان از پادشاهان خود . انستان مغصوب خارج و داخل بودملت افغ. اعـتبار ميشوند

من برای شما ! ملت عـزيز« : اعـليحضرت درين نطق خود فـرمودند . درس های حقـوق و دموقـراطی را ميشنود

  ». نکنيدجز مطابق قانون ديگر حکمی را بر خود قـبول. ما ملت قانونی هـستيم. قانون ترتيب دادم

  

  اعـليحضرت در غـياب و يا حاضر و مستقـبل تنها

  :فکر ملت را دارد 
  

چه نطق ايشان که باينجا رسيد، تکان و تهيج مدهـش را در . بلی بهر حالی که باشد، آيندۀ ملت را ميخواهـد و بس

چه وقـتی که خـواستند وصايا و . معلوم ميشود، آيندۀ بلند ملت يگانه نصب العين اوست. مستمعين خود سب شدند

حيات يک امر غـير معين است، ولی بهر حال « : د نصايح خود را به عموم گويند، اين جمله را ايراد فـرمودن

بلی اين کلمه بهترين معيار عـالقه مندی » .ميخواهم چند نصيحتی بشما بگويم، تا آنها را هميشه مد نظر داشته باشيد

بل اين آخرين درجات عـواطف است، که فـرد تخت و سلطنت نسبت به رعايای . شاه نوجوان بملت محبوب افغانست

  .وراندخود بپر
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تو که حيات را برای ملت خود دوست داری، تو که در غـياب و حضور تنها آيندۀ اين ملت را : اعـليحضرتا 

ميخـواهی ، تو که جانفـشان اول اين مملکت هـستی، بل تو که نمونۀ طالع اين ملت هـستی، ما اجر اين نيات مقـدس 

ئی که برای ترقی ملت افغان می نمائی از درگاه خالق عظيم و بل اجر اين خدمات و جانفـشانی ها. ترا ادا نميتوانيم

  . توانا ميخواهـيم

ما ترا وداع ميگوئيم، ولی وداع ما وداع طفـليست که پدرش بتاسيس و تامين مستقـبلش سفـر ميرود، بل : اعـليحضرتا 

اع جسم است که روح و عـقـلش نه بل ود. وداع ملتيست، که حيات و استقـبال خود را بسته بحيات و جديت تو ميداند

  .برای کشف اسرار و حقايق پرواز کرده باشد

  .انيس برای خواننگان خود وعـده ميدهـد، خبرهای تلگرافی موثوق اين سفـر مسعود را هميشه جمع کرده نشر نمايد
  

در بخشهای بعدی تا جائی که نسخه های اين مجموعه اجازت بدهـد، سير سفـر اعـليحضرت غازی امان اهللا خان را 

 .      در ممالک مختلف تعقـيب خـواهـيم کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :توضيحات 
است، که به تقـليد از زبان عـربی اينطور نوشته شده است، چون " پروگرام"همانا " پروغـرام" ــ مراد از کلمۀ ١

تلفـظ " بروغـرام"نرا نيز ندارند، آ" پ"البته اعـراب که حرف . مينويسند" غ"ندارند و در عـوض " گ"اعـراب 

" غ"فـرنگی و " پروگرام"را از " پ"عالقۀ فـراوان داشته، " شير و شکـر" نويسندۀ  سرمقاله که گوئی  به  .ميکنند

  .را ساخته است" پروغـرام"عـربی گرفـته و ترکيب معجون مرکب " بروغـرام"را از 

" خفـير"را با کلمۀ " غـفـير"کاتب گويا . باشد" اوان مردمگروِه فر"بوده، که در معنای " جم غـفـير" ــ منظور حتمًا ٢

  .است و درين جمله مفهومی ندارد" نگهبان و ُمحافظ"مغالطه کرده، که در معنای 

رهائی "بکار رفـته، اما معنای اصلی اين لغت " خالصه کردن"درينجا به نادرست در معنای  " استخالص" ــ کلمۀ ٣

  .است" هانيدنخواستن،  خالص طلبيدن  و  ر

را " عالقه مندی"و مشتقـش " عالقه مند" ــ خوانندۀ ارجمند متوجه ميگردد، که ما مردم هـشتاد سال پيش کلمۀ ٤

درست مينوشتيم، اما امروز از برکت جرائد و آثار مطبوع ايرانی، نه تنها اين کلمه را درست نميتوانيم  بنويسيم، 

را نيز با حذف " مايه دار ، سايه بان ، فاجعه ناک ، دسته جمعی و غـيرهبهره مند ، سر"بلکه همگنانش از قـبيل 

  . مينويسيم"  بهرمند ، سرمايدار ، سايبان ، فاجعناک ، دستجمعی و غـيره" و بشکل "  های غـيرملفـوظ"کردن 

عداد ما مردم، در ؛ بلی است"خراب و ناباب"ما افغانان در يک چيز خوب استعداد داريم ؛ در تقـليد کردن از کارهای 

  .حد و مرز نميشناسد" کاپی کردن چيزهای غـلط"

  . است" چهره ،  سيما ، روی"کلمۀ عـربی و در معنای " حشره"بر وزن " بشرهَ" ــ ٥

فـرنگی است و " دموکراسی"ُمَعرَّب " دموقـراطی"لغت . هم از تداول اعـراب اخذ گرديده است" دموقـراطيت" ــ ٦

در آن زمان که ما مردم به مقـوالت جديد از دست اول، کمتر . از آن" اسم مصدر جعلی"گويا " دموقـراطيت"

و " پروغـرام"دسترس داشتيم، بعض اصطالحات اروپائی را از زبان عـربی ميگرفـتيم؛ چنانکه کلمات 

  .   هـشتاد سال پيش ميخوانيم" انيس"را در " ديموقـراطی"

  


