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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١٧ جوالی ٢١
  

  !مصيبت ھا ريشه در تاريخ دارند، خلق الساعه نيستند
از آن ھا نبايد قصه ھا يا حکايت . ند رويداد ھای اجتماعی حقايق مبرھنی ھستند که علل مشخص و معينی دارۀًتقريبا ھم

  .رويداد ھای بيست و شش سرطان و ھفت ثور نيز نمی توانند از اين قاعده مستثنا باشند. ھای ذھنی يا تجريدی بسازيم

افغانستان، کشوری که از سده ھا بدين سو تا بيست و شش سرطان سيزده صد و پنجاه و دو زير سيطرۀ حکومت ھای 

ً و نيمه مطلقه قرار داشت، و غالبا گرفتار کشمکش ھای خونين و خانه جنگی ھا و رقابت ھای جاه متعدد شاھی مطلقه

طلبانه و مخرب بر سر قدرت بوده است، اگر مسؤوالنه و منصفانه ديده و گفته شود، نه اين که در نتيجۀ ھمين رقابت ھا 

دۀ و رو به ترقی و پيشرفت و رفاه و نيرومندی باز و اختالفات و کشمکش ھا و خانه جنگی ھا از کاروان جوينده و پوين

مانده است، که در اثر ھمين اختالفات و کشمکش ھا و يا محافظه کاری برخی از امراء و شاھان ھميشه دستخوش انواع 

 وسائل رفاه و بھروزی گرفته تا زورگوئی قدرت ھای ۀمصيبت ھا، فقر و فاقه و احتياج و ناداری و محروميت از ھم

  .قه و جھان بوده استمنط

در اين . آرام ترين دوران تاريخی، از نظر حکومت داری، چھل سال حکومت مرحوم محمد ظاھر خان بوده است

د، نه آن کشمکش ھای گذشته ميان خوانين و سران اقوام ندوران، طوری که تاريخ و شاھدان عينی و زنده شھادت می دھ

 آن فشار ھای قدرت ھای ھمسايه و منطقه و جھان، مانند آن چه در دوران برای رسيدن به قدرت وجود داشته است و نه

  . احساس می شد،رقابت ھای انگليس و روسيۀ تزاری و ايران در گذشته بر سر افغانستان موجود بود

سال ھای دوران حکومت محمد ظاھر خان مرحوم، بھترين سال ھا در تاريخ کشور برای کار و آباد ساختن کشور و 

اما، طوری که ھمه شاھد ھستيم، طی اين دوره کاری که در .  محروميت ھا و رنج ھا و مصيبت ھای مردم بودکاھش

خور نياز و در حدود امکانات الزم برای تغيير زندگی مردم ما در جھت شادکامی و آسايش آن ھا و کاھش رنج ھا، يا 

  . سختی و گرفتاری ھای شان در کشور بود، صورت نگرفت

يتی در حدود پانزده ميليونی کشور تنھا يک پوھنتون که دارای قدرت جذب کمابيش فقط دو ھزار محصل را برای جمع

ھمه وسائل مورد نياز کشور، تا آخرين سال ھای حکومت آن مرحوم، از تار و سوزن که حساب . داشت، موجود بود

و قلم و کتابچه و سيم و ساکت و آرد و روغن کنيم تا قطيفه و روی پاک و پوقانه و جرنگانه و ميخ و قفل و رنگ بوت 

و بوت و کلوش و مرچ و نمک و کاسه و کوزه و پياله و گيالس و غوری و شيشه و آھن چادر و سيخک موی و شامپو 

ًو غيره از خارج، عمدتا از پاکستان و ھندوستان و چين، که دو ـ سه دھه پس تر از ما به استقالل ... و عطر و پودر
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يگانه عامل دسترسی اين کشور ھا به موفقيت ھای نسبی در زمينه ھای توليد . د، و از ايران وارد می گرديدرسيده بودن

ًو تجارت و باال بردن سطح صادرات شان، که طبيعتا به باال بردن سطح زندگی و رفاه مردم اين کشورھا نيز منتھی می 

ن کشورھای شان و از طرفی به راه ھای رفع اين  سياستمداران آن ھا از يک طرف به وضعيت نابساماهشد، توج

 شناسی با آن برخورد می نمودند؛ خالف سياستمداران ما که مانند الک پشت هنابسامانی ھا بود که با مسؤوليت و وظيف

 ھا و سائر روحانيان و "گيالنی" ھا و دعا ھای "مجددی"ھا در الک خود ماندند و خواستند کشور را با استخاره ھای 

  .يد به خدا آباد و آزاد و نيرومند بسازندام

ھمه می دانيم که سرمايه و سرمايه گذاری در جھان امروز يکی از راه ھای پيشرفت و ترقی، کاھش بيکاری، افزايش 

توليد و صادرات، تقليل ميزان واردات، باال بردن تراز معيشت و بھبود زندگی مردم، فزونی قدرت اقتصادی و توان 

اين را نيز، بدون اغراق، ھمه می دانيم که سرمايه و سرمايه گذاری جای امن می خواھد و . ھا می باشددفاعی کشور 

کسی نمی تواند بگويد که در زمان مرحوم محمد ظاھر خان کشور در آرامش و امنيت به سر نمی برد و افغانستان به 

ايه گذاری ھای کشور ھای متمول در آن ديده نمی حدی از ترقی و رفاه رسيده بود که نيازی برای سرمايه و تشويق سرم

  . شد

 توانائی ھای اقتصادی ـ نظامی خويش، ھمواره کوشيده و می کوشند که روند سرمايه ۀسياستمداران امريکا، با ھم

چين را، عالوه بر اشتياق و تالش خود شان، سرمايه ھای خارجی، که از دھۀ ھشتاد . گذاری در امريکا دچار آفت نشود

کشوری در جھان . رن پيش به اين کشور سرازير شد، به چين امروز و قوی ترين قدرت اقتصادی جھان تبديل نمودق

وجود ندارد که برای تغيير و توسعۀ خود و به دست آوردن سرمايه و مساعد ساختن زمينۀ سرمايه گذاری و توسعۀ 

تی خويش طی يک صد سال گذشته بی عالقگی نشان اقتصاد خود از طريق رشد صنعت و توليد و باالبردن جاذبۀ توريس

  . داده باشد؛ آن طور که اوليای امور در دوران حکومت مرحوم محمد ظاھر خان به اين مسأله بی عالقگی نشان دادند

اين بی عالقگی به ذات خود مصيبتی بود که منشای ھزارھا مصيبت بزرگ و کوچک ديگر در کشور ما ـ و منشای 

  .ًشش سرطان، اگر بتوانيم واقعا آن را مصيبتی بخوانيم ـ گرديدکودتای بيست و 

نبود يا کمبود آب آشاميدنی و نان و لباس و مکان؛ دارو و داکتر و کلينيک و شفاخانه و سائر مراکز درمانی و امکانات 

تولد؛ کمبود مکتب بھداشت و جلوگيری از مرگ و مير کودک و مادر ـ که باالترين ميزان را در جھان داشت ـ در زمان 

و مدرسه و پوھنتون و ديگر مراکز تدريسی و تعليمی و تحصيلی و فنی و علمی و نبود وسائل الزم تدريسی، به 

درتمام افغانستان تنھا يک (خصوص در مناطق دور از مرکز و واليات، وعدم دسترسی به منابع علمی ـ خبری معاصر

؛ وجود بيکاری به )ست و پنج کيلومتری کابل عاری از مشکالت نبودفرستندۀ راديو وجود داشت که شنيدن آن در بي

ميزان بسيار باال وعدم توجه به رفع آن از طريق تصميمات مناسب دولتی و در سطح کالن، و کارآفرينی و ايجاد شغل؛ 

 ھمديگر؛ نبود عدم توجه به ايجاد راه و جادۀ کافی و خطوط آھن برای رشد حمل و نقل و سھولت سفر و اتصال دھات به

ًو کمبود برق، که اگر با کشورھای پيشرفتۀ جھان، حتی با کشور ھای ھمسايه و منطقه مقايسه شود، اصال و نبايد ميزان 

آن قابل بحث قرار گيرد؛ ميزان ناکافی توليدات کشاورزی و مال داری و شيوه ھای آبياری کشتزار ھا که در عصر 

ا وسائل و امکانات ابتدائی و به طريق اجداد اجداد ما رواج داشت؛ نبود صنعت فضاء و ماشين و تکنولوژی ھنوز ھم ب

  مگر مصيبت نبود؟ ... پيشرفته و توليد انبوه و رقابت درعرصۀ تجارت و

محافظه کاری ھای محافظه کاران، به دنبال جنگ ھای خانگی و رقابت ھا بر سر قدرت و زد و . قدری بايد تأمل کرد

 و حمايت و تقويت دکانداران دين برای تخدير ذھنيت ھا و منحرف ساختن افکار مردم  لی و خائنانهبند مخالف منافع م
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 تشبثاتی مانند ی مصيبت ھای ما و منشاۀ ھمایاز تالش و کوشش و خالقيت به عطالت و بطالت نائبه و نکبت و منش

  . کودتای بيست و شش سرطان بوده است

آيا می توان وضيعيت مردم را در آن دوره ھا رضايت بخش توصيف کرد؟ تا چه زمان برای تغيير افکار ـ و تغيير 

ھر کشوری برای رشد اقتصاد و . زندگی مردم ـ بايد انتظار کشيده می شد؟ جھان با سرعتی عجيبی در حال تغيير بود

ھر طرف . رفت قرضه و کمک از ديگران در تالش بودآبادی و نيرومندی خود با ھمه امکانات دست داشتۀ خود و گ

تنھا ... حرکت بود و دويدن دويدن و کار و کوشش و خراب کردن و از نو آباد کردن و به کار انداختن و اندوختن و

ًکشوری که با يک پوھنتون و چند البراتوار کوچک و دو ھزار کيلو متر جادۀ اسفالت شده و چھار يا پنچ ساختمان نسبتا 

بلند و در حدود پنج ھزار نمبر تيلفون و يک راديو و فوقش ھفت بند برق به غندی خير نشسته و گرد و خاک از لباسش 

  .زدوده بود ـ به فکر اين که ديگر کاری نمانده است که انجام نشده باشد، افغانستان ما بود

ی تفاوتی ھای زمامداران و زمانمداران تحليل ھای علمی و دانشمندان واقعی، مصيبت ھای ملک و ملت را در وجود ب

قبل از بيست و شش سرطان می بينند، نه در وقوع کودتای بيست و شش سرطان، که خود حرکتی بود برای زدودن 

ی که می خواست کشور را از آن ھمه فقر و سختی و بالء و مصيبت ئکوھی از مصيبت ھای موجود در کشور ما؛ کودتا

ی که در برابر سائر مردمان جھان احساس می  نجات بدھد؛ و مردم را از شرمسارئاحساسو از دست سياستگذاران بی 

  . کردند، رھا سازد و در صف رقابت در سازندگی و رفاه با سائر کشور ھای جھان قرار دھد

، مرد  سخت گيری و با آن که به خانوادۀ شاھی تعلق داشت، خالف شاھان و امرای گذشتۀ ماۀد خان، با ھمومرحوم داو

خواست او از کودتای بيست و شش سرطان آوردن تغيير در . ی بوداک دست و پاک نفس و پر تالش و ملپاک چشم و پ

  . کشور، با ھمان امکاناتی که برايش وجود داشت، بود

د به راه دو يا سه انقالب در انگلستان، انقالب فرانسه، انقالب امريکا، انقالب اکتوبر روسيه، انقالب چين، ھمه با امي

  .انداخته شد

درست است که کشور در زمان حکومت مرحوم محمد ظاھر خان اسير جنگ نبود، ولی درست نيست که گفته شود 

ی يک تعداد فاميل ھا و اشخاص معين، ھيچ رنج و ھيچ بدبختيی نداشتند و افغانستان بھشت روی زمين دم، به استثنامر

  . بود

که راه غربت را در زمان رياست جمھوری مرحوم محمد داوود خان پيش را علت در به دری صد ھا ھزار انسانی 

گرفتند و به دنبال معاش به کشور ھای خارج، از جمله ايران رفتند، بايد در تاريخ طوالنی افغانستان وغفلت شاھان، به 

سرطان سيزده شمول چھل سال حکومت و غفلت مرحوم محمد ظاھر خان جست و جو کرد؛ نه در کودتای بيست و شش 

  !صد و پنجاه و دو ـ ھمين گونه مصيبت ھای امروز ما را

با موضع گيری ھای شاه مرحوم در قبال مردم و کشورعقب ماندۀ افغانستان موافق . مرحوم داوود خان مرد کار بود

وضوع را به م. ھيچ انسانی بااحساس و ميھن دوست و مترقی نمی توانست با آن وضعيت و آن سياست موافق باشد. نبود

سمع شاه رساند و از او طالب کمک شد، اما او، نه به فقر و نيازمندی ھای مردم توجه کرد، نه به آيندۀ کشور و نه به 

  . واقعيت ھای ملموس و مشخصی که باعث رشد و ترقی و آرامی سائر کشور ھای جھان شده بود

کشور، از لحاظ نظامی نيز دچار .  واب نداشتعسکر ما بوت و کاله و نان درست و کافی و بستر مناسب برای خ

ًعايد سرانه و توليد ناخالص ملی، که به يک ديگر وابسته ھستند، در حدی بود که احتماال ما را . مشکل، و ضعيف بود

مردم ھنوز ھم در مغاره ھا يا در . شکم مردم خالی بود. در آخرين رتبه در رديف سائر کشور ھای جھان قرار می داد

و اسپار را به جای گاو، در برخی موارد، خود .  ھا ھمراه با گاو و گوسفند و بز و مرکب خود زندگی می کردندطويله
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بيکاری و فقر و ناداری و احتياج عرصۀ زندگی را چنان بر مردم ... شان برای قلبۀ زمين ھای اجاره شده می کشيدند و

زن و فرزند و خانه و کاشانۀ خويش گرديده و به دنبال لقمه تنگ ساخته بود که صد ھا ھزار ھموطن ما مجبور به ترک 

  ...نانی راھی ديار بيگانگان سخت گير و نامھربان می شدند و

رو آوردن مرحوم داوود خان به افسران چپ و راست، که با تعاليم جديد و عصری نظامی آشنا بودند و به ھمين دليل در 

سف بار، که گريبان مردم و کشور را از أردم و کشور بود از آن حالت جا ھای حساس مقرر شده بودند، برای نجات م

سده ھا بدين سو گرفته بود و کسی ھم نبود که آن را جدی بگيرد و وخامت آن را درک کند، نه از روی عالقۀ خاص به 

  .آن افسران يا به افکار آن ھا

 ھای سر کوه شيردروازه و آسمائی يا گذرگاه و نواحی ميان شھر و روستا، وقتی به درون قلعۀ شاده می رفتيد يا به خانه

  .ديگرکابل نگاه می کرديد، ھيچ تفاوتی وجود نداشت

کسانی که مصيبت ھای امروز را به کودتای بيست و شش سرطان ربط می دھند و نه به شرائط مسلط قبل از آن زمان، 

 تاريخی و تجربه ھائی که ديگران برای نجات از بدون ترديد از روش ھای تحقيق امروزين و جامعه شناسانه، ھمچنان

  . حالت ھای مشابه کار گرفتند، به کلی بی خبر ھستند

تحليل ھای نامبارک، مانند مصيبت ھای موجود ما را به کودتای بيست شش سرطان ربط دادن، و ناديده گرفتن ريشه 

خ ما، امری است يا از روی بی خبری از ھای مصيبت ھای فعلی را در بستر زمان و زمين ناھموار و سوختۀ تاري

تاريخ حداقل دو ـ سه صد سال اخير افغانستان، يا از روی تعلقی که اين ھا با شاھان آفريندۀ اين مصيبت ھا دارند و يا از 

  ! سر بی مسؤوليتی در برابر مردم و تاريخ

اعتقاد به يک اصل مبارک و عشق به کودتای بيست و شش سرطان سيزده صد و پنجاه و دو حرکتی بود الزم، از روی 

مردم و ميھن، که با درک عميق از تاريخ رنجبار ملت و وضع فالکت زدۀ کشور و ضرورتی غيرقابل انکار به تغيير 

  . بايد به راه انداخته می شد و بايد از آن دفاع کرد

ً ھر چند فعال دارای عيب ھائی بزرگترين حاصل اين کودتا از بين رفتن نظام شاھی و دست يافتن به نظام جمھوری،

است، می باشد؛ امری که بسياری از کشور ھای جھان برای آن قيام کردند، خون دادند و رنج ھا کشيدند تا آن را به 

  .دست آوردند

فراموش نشود که، ملتی که قدر جانبازی ھای فرزندان راستين خود را نداند، ھيچ گاھی به سرفرازی و سربلندی نمی 

بھترين وسيلۀ شناخت خادم از خائن مقايسۀ علمی و عملی کارکرد ھا و . يچ گاھی روی خوشی را نمی بيندرسد؛ و ھ

مرحوم داوود خان در رابطه با کودتای بيست و شش . نيات اين ھا و مطالعۀ تاريخ به شکل علمی و بی طرفانه می باشد

 احترام، چرا که ھر تغييری باز کردن راه برای سرطان، به فکر نگارنده، ھم قابل تأئيد است و ھم قابل توصيف و

 برای رسيدن به مقاصد ه ایتغييرات بيشتر است، اگر از آن استفادۀ بائسته و بھينه صورت بگيرد و مردم آن را وسيل

  ...نيکو و سالم به کار گيرند

٢٠/٠٧/٢٠١٧  

  

 


