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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ٣١
  

  ! نظری مختصر به  دورۀ امانی و مقايسۀ آن با دولت و فضای موجود
  

 آمده است، "امينی"ن در يکی از نوشته ھای آقای خبر رفتار خشونت آميز با ھموطنان اھل ھنود و سکھـ ما، که شرح آ

و داد و فرياد دولت و حاميان بيرونی آن که يکی از دالئل حضور خويش در افغانستان را استقرار دموکراسی و تأمين و 

 "شاه امان هللا خان" به دوران پادشاھی  وادار بدان ساخت تا نگاھی مختصردفاع از حقوق بشر وانمود می کنند، مرا

خصوص در قبال حق و حقوق و ه مرحوم و نظريات نيک و انسانی وی در قبال حقوق، برابری و آزادی ھای مردم، ب

، با آن که "کرزی ــ غنی"آزادی ھای اقليت اھل ھنود کشور، بيندازم؛ و دوران زمامداری وی را با دوران زمامداری 

ًت دارند، و قاعدتا طی اين مدت دراز تحوالت در کشور ما بايد از نظر زمانی کم و بيش نود سال اين دو دوره با ھم تفاو

  . در جھت مثبت واقع می شد، با ھم مقايسه کنم

ًبرداشت من با يک نگاه مختصر اين است که اين دو دوره از بسياری جھات اصال قابل مقايسه نيستند ـ به خصوص در 

به زندگی اھل ھنود با آنچه آقای . ند و زندگی می کنندزمينۀ برابری ميان اقليت ھائی که در کشور زندگی می کرد

 نوشته نگاه می کنيم؛ اما قبل از آن بايد به اين حقيقت اشاره کرد که آزادی ھای اھل ھنود و سکھـ در ھر دوره "امينی"

 و مطيع قانون و زندگی اين دو اقليت مذھبی آرام. ای بعد از دورۀ پيشين، به جائی اين که بھتر شود، بد و بدتر شده است

صلح دوست  از نظر حق و حقوق، برابری ھای سياسی ـ مدنی ـ قضائی ـ شغلی ـ مذھبی ـ اجتماعی از دوران پادشاھی 

 مرحوم تا امروز به جای اين که به سوی بھبودی درحرکت باشد، رو به خرابی گذاشته  و روز به روز "امان هللا خان"

  .سخت تر شده است

 نشر شده است، به خوبی گويای اين مطلب "امينی" به قلم آقای "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"رتال نوشته ای که در پو

  : می باشد

عده ای از دزدان و جنگ ساالران به زور خود . اھل ھنود طور سيستماتيک مورد تبعيض و حق تلفی قرار می گيرند«

شکايت اھل ھنود به مقامات دولت مستعمراتی به جائی نمی . ه اندمال و خانۀ اھل ھنود را به تاراج برده از آن خود کرد

متعصبان دينی . ًرسد، زيرا تاراجگران خود در مسند قدرت تکيه زده اند و به شکايات اين مردم اصال گوش نمی کنند

شری را مباح می بدتر از اين که اين عملکرد ضد ب. گاھگاھی به منازل  اھل ھنود حمله کرده و آنھا را اذيت می نمايند

پس چطور ممکن است که اين اقليت بتواند در صلح و آرامش در افغانستان زندگی نمايد و حيات بی تکليفی را . دانند
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روی ھمين ملحوظ است که ھندو ھای افغانستان . اين اقليت حتا يک نماينده در شورا ندارد که مدافع آنھا باشد. سپری کند

  »        ...ی گوينددسته دسته اين کشور را ترک م

 مدار "امان هللا خان"اگر تاريخ حرکت خود برای ارزيابی زندگی اھل ھنود در افغانستان را از زمان پادشاھی مرحوم 

 با گذشت زمان، و در ھر دوره ای رو به سختی و ً واقعااعتبار قرار بدھيم، خواھيم ديد که زندگی اين ھموطنان ما

حتی در زمان طالب چنين . ا به شکل مستمر افزايش يافته است؛ به جای اين که تقليل يابدتيرگی گذاشته و مشکالت آن ھ

 شرح می دھد، ديده نشده "امينی"حال حاضر با اھل ھنود صورت می گيرد، آنگونه که آقای  برخورد غم انگيزی که در

در قسمت نصب تکه ھای . ز کنندطالبان ھيچ وقت در صدد آن برنيامدند که به مال و ناموس ھندوان دست درا. است

غرض از تفکيک ھندوان از . می خواھيم ھندوان از مسلمانان تفکيک شوند: زرد به سينه ھای لباس شان می گفتند

ًاشتباھا ھندوئی را مسلمان پنداشته مورد مؤاخذه و " امر به معروف و نھی از منکر"مسلمانان اين است که موظفين 

  . رد به روی سينۀ آن ھا تنھا به ھمين دليل تجويز گرديده استنصب تکۀ ز. آزار قرار ندھد

از روی مشاھدات مردم، غير از اين کار، طالب با ھمه وحشت و بدوی بودن خويش ھيچ وقت به پول و مال و دارائی و 

 را مجاھد دست نبرده است ـ خالف افراد و گروه ھائی که خود) و پول و مال و دارائی و ناموس ديگران(ناموس آن ھا 

و ولی و قيم مسلمانان افغانستان می ناميدند؛ کسانی که با گرفتن قدرت سياسی در کشور، نه از مال و خانۀ سکھـ ھا و 

  !ھندوان دريغ کردند و نه از دارائی و ناموس آن ھا

يک ھندو يا يک سکھـ ًدر زمان ظاھر خان اين اقليت نسبتا در راحتی به سر می برد، اما با آن ھم من به خاطر ندارم که 

شاه امان "در کابينه ھای حکومت ھای مختلف آن دورۀ طوالنی اشتراک ورزيده باشد؛ درحالی که در دوران پادشاھی 

 مرحوم حد اقل يک، يا دو وزير از ھموطنان اھل ھنود ما در کابينه و در مناصب باالی دولتی حضور داشته "هللا خان

  .است

عده ای از دزدان و جنگ ساالران به زور خود مال و خانۀ اھل ھنود را به تاراج برده «:  نوشته می کند"امينی"آقای 

  » .از آن خود کرده اند

 نمی شنويم، بلکه صد ھا ھزار انسان ھموطن ما شاھد رفتن از اين قبيل "امينی"چنين چيزی را ما تنھا از زبان آقای 

  .  بوده و ھستند"کرزی ـ غنی"ميت مظالم بر ھموطنان اھل ھنود و سکھـ ما در دوره حاک

چنين کاری نود سال بعد از آن صورت می گيرد ــ آنھم در حالی که فرياد دولت مبتنی بر وجود دموکراسی و آزادی و 

  . گوش ھفت آسمان را کر کرده است... حقوق فردی و برابری و حقوق بشر و تأمين امنيت و اجرای عدالت و

 مرحوم چنين کاری می توانست صورت بگيرد، يا کسی چنين چيزی را در جائی " خانشاه امان هللا"آيا در دوران 

ۀ افغانستان از ھر گونه مسکن و جای ھر فرد و تبع«: به صراحت قيد کرده بود) نظامنامه(خوانده يا شنيده است؟ قانون 

ً شخصی جبرا و ۀات به خانکس از جانب حکومت و سائر مقامات و افراد بدون احکام نظام ون بوده و ھيچتعرض مص

  » .بالاستيذان داخل شده نمی توانست

دولت، به مثابۀ يک نھاد ملی و برای ايجاد وحدت ميان ھمۀ مردم کشور خود را به تطبيق مفاد قانون مکلف می دانست 

  .  بند به اجرای تعھدات خود بودیو بر اساس ھمين حکم قانون و مکلفيت، پا

 با ھمه آحاد ملت بيشتر متوجه شويم، می خواھم "شاه امان هللا خان"برای اين که به برخورد شريفانه و نيک و ھمسان 

 کتاب ارزشمند وی، افغانستان در ٧٩۴تکه ای از نوشتۀ مرحوم غبار، اين مؤرخ برجسته و سترگ کشور را از صفحه 

  :  نمايممسير تاريخ، به عنوان نمونه تقديم خوانندگان گرامی
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وعاقالنه اين وحدت ملی را بر محور برادری و . دولت ازھمه بيشترمتوجه تحکيم بنيان وحدت ملی افغانستان گرديد«

ھمه افرادی که در مملکت افغانستان می باشند بال تفريق دينی و ... حقوق مساوی مردم افغانستان به گردش انداخت

 تبعۀ افغانستان در امور دينی، مذھبی و نظامات سياسی دولت پابند بوده و کافه... مذھبی تبعۀ افغانستان گفته می شوند

در مجالس ... حريت شخصيه از ھرگونه تعرض و مداخله مصئون است... آزادی حقوقی شخصی خود را مالک ھستند

 ھای افغانستان مشوره واليات قندھار و غزنی و جالل آباد  و انجمن معارف کابل، يک يک نفر نمايندگان انتخابی ھندو

طبق فرمان حمل (شامل و در امور ادراه سھيم گرديده  قيد رنگ زرد از دستار و معجر ھندو ھا با باقيات پول جزيه 

ليسه ھای حبيبيه (مرفوع گرديد، و اوالد ھندو در مدارس ملکی و نظامی )  شاه امان هللا خان١٩٢٠ مساوی می ١٢٩٩

  ] پورتال-ويراستاری نشده است [- ».و افسری اردو قبول شد) و حربيه

 درخشانی بر جبين دولت اين مرد مدبر و انسان واقعی و پادشاه ۀ، که مانند ستار١٢٩٩در فرمان دوازدھم ماه حمل سال 

  :خوب می درخشد، آمده است

 بود از و اگر ثابت شد که در حق او شاھدی ناحق کسی داده. امر است که ھيچکس از ھنود را مجبور به مسلمانی نکند«

.... پوشند بپوشند  ھر قسم دستار و دريشی که می.... شود شاھد مذکور مبلغ پنجصد روپيه جرم گرفته سه سال زندانی می

ھا و حقوق ھندوھا را محاکم سرکاری غمخواری کنند نه تنھا در باب مال   ھا مال  مثل حقوق مسلمانًامر است که تماما

  ».شان به عدالت و مساوات تحقيق کرده شودھای حقوق   دزدی بلکه در جميع دعوی

 و "غنی"چنين اقداماتی، نود سال قبل از امروز، از جانب يک انسان مھذب و شريف و ملی که نه از نظر تحصيل با 

، در دورانی که کشور ما و جھان اسالم در شخصيت اول يا دوم جھان بودامثالھم ھمسری می کرد و نه از نظر دانش، 

 تر جوان "اشرف غنی" دينی و انواع خشونت فرو رفته بود، از جانبی کسی که از نظر سن خيلی از تعصب مذھبی و

فراموش نشود که در آن زمان نه نھاد ھای حقوق مدنی وجود ! بود، کاری بود خارق العاده و غير قابل تصور و انتظار

  !ا در کشور و در جھانداشت، و نه نھاد ھای حقوق بشری يا سازمان ھای دفاع از حقوق اقليت ھ

شموليت يک يک نمايندۀ انتخابی ھندوان در مجالس مشورتی واليات را در آن روزگار، با امروز افغانستان که حتی 

ی فرو غلتيده ندئاز کدام بل! ، مقايسه کنيد)تحمل نشد( ندارد یيک نفر نمايندۀ اين اقليت در مجلس شورای اين کشور جا

  !! ی خدای من؟ ای وا!ايم؛ به چه پستيی

حريت شخصی و حق مالکيت ھمه، خواه ھندو و خواه مسلمان و گبر و ترسا و يھود، و برابری، ھمان گونه که در 

  ! ون بود و دولت نشان داد که خود در تطبيق و رعايت آن کوشا می باشد مصًقانون قيد شده بود، واقعا احترام می شد و

انتصاب ديوان . بند استی که به آن چه می گويد، باور دارد و بدان پا مرحوم درعمل نشان داد "شاه امان هللا"

ً دولت امانی، نشان از اعتقاد شريفانه و راسخ اين راد مرد شريف و انسان واقعا ملی به ۀ به صفت وزيرمالي"نرنجداس"

  . برابری ميان آحاد ملت داشت

و دادن شأن برابر و حقوق مساوی به ھمه، وحدت عملی  مردی بود که می خواست با اجرای عدالت "شاه امان هللا خان"

را، به مثابۀ يگانه راه ... و واقعی ميان ھزاره و تاجيک و پشتون و شيعه و سنی و ھندو و سکھـ و يھود و مسلمان و

 و به عدالت و  نيرومندی ملت و کشور در کشور، تأمين کند؛ مردی که با اين دلبستگی و عشق و عالقه اش به مردم

  .  حاکمان اين کشور، چه پيش از خود و چه بعد از خود، قرار گرفتۀآزادگی در صدر ھم

صداقت وی به آنچه می گفت، يگانه دليلی بود که ھم اھل ھنود در جنوبی، ھم برادران شيعۀ ما در مناطق مرکزی و ھم 

حوم در اثر توطئه ھای بيگانگان مردم شمال و شمال شرق کشور، مظلوم ترين انسان ھا در کشور ما، زمانی که آن مر

 ھا مجبور به ترک "مجددی"با کمک و سازش دشمنان خاک و مردم و ياری روحانيت ملوث و مزدور و دکاندار، چون 
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وطن گرديد، نه اين که به پشتيبانی وی برخاستند، که تا امروز از وی به عنوان بھترين انسان و محبوب ترين زمامدار 

  ! کشور ياد می کنند 

 يکی از افراد ديگری مربوط به اقليت ھندو بود که به حيث يکی از کارمندان بلند رتبۀ دفتر شاه "نندالل بھسين"ديوان 

  .مشغول به کار بود

، ھمچنان با دوران "احمدزی" و "کرزی" مرحوم با دوران "شاه امان هللا خان"مقايسۀ اين دو دوره، دوران پادشاھی 

ً، از جھات عديده اصال "طالب" و "ربانی" و "مجددی" و "رچمپخلق ـ " و "داوود خان" و "ظاھر خان" و "نادرخان"

  . قابل قياس نيست

مندانه مردم قدر وی را ندانستند؛ نعمتی که شايد ھيچ گ نعمتی بود برای خاک و مردم افغانستان که سو"شاه امان هللا"

 و اين که دھۀ  دوم و سوم قرن بيست،  يکی زمان: دو منظروقت مردم ما دو باره به داشتن آن مفتخر نشوند؛ حداقل از 

 و دو اين که برنامه ھای او  زمان زمامداری وی، از ھيچ نگاه با دھۀ دوم و سوم قرن بيست و يک قابل مقايسه نيست

ده ھای  پدي"کرزی ـ غنی"ھمه زادۀ افکار و نيات خود او و رفقای ملی گرای افغانی اش بود، درحالی که برنامه ھای 

 و پول ديگران روی دست گرفته شده اند، نه آرزو ھا و ه به مشور٢٠٠١وارداتی ھستند که بعد از يازدھم سپتمبر 

 و ھمکاران و ھمفکران شان  که "کرزی" و "غنی" و "عبدهللا"برنامه ھای حاصل از تمايالت ناب و ملی کسانی، مانند 

     !  ًاصال نه به فکر ملت اند و نه به فکر کشور

٢٣/١١/٢٠١۶  

  

  

  :منابع

  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال

  افغانستان در مسير تاريخ، غبار مرحوم

  سايت ھمبستگی

 


