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  سيدھاشـم سديد

  ٢٠١۶ مارچ ٠٣
  

  ! مرحوم"امان هللا خان"نيم رخ ديگری از شاه 
 کاسته "امان هللا خان"رحوم شاه مطالبی که در متن اين مقاله می آيد، ھرگز به اين معنی نيست که از احترام من به م

 کسانی که به آزادی و استقالل کشور خويش ارج می گذارند ۀاو به عنوان محصل استقالل کشور در نظر ھم. شده باشد

و خواھان داشتن حق تعيين سرنوشت خود ھستند و می خواھند حاکميت و روابط سياسی خويش را در درون و بيرون 

 مسائل دورۀ پادشاھی مرحوم ۀيگانه ھا خود انتخاب و تعيين کنند، محترم است، اما آيا ھمکشور بدون اجبار و تشبث ب

 کارنامه ھای وی بايد در روشنی جد و جھد برای حصول استقالل، کوتاه کردن دست انگليس ۀ و ھم"امان هللا خان"شاه 

  از کشور و کسب آزادی خاتمه يابد؟

تکيه و تأکيد نموده و با حرارت و اشتياق آتشين و گاه با عصبيت و غالب ھموطنان ما آن قدر روی اين موضوع 

جا، که جرأت ، تا حدود زيادی بحق و بسرسختی افراطی از آن صحبت و دفاع می کنند و آن را بر جسته می سازند

ترس اين که  را از ديگران، از "امان هللا خان"پرداختن به سائر پھلو ھای حيات سياسی کشور در دوران پادشاھی شاه 

ًزير آواری از اعتراضات بعضا پرخاشگرانه قرار نگيرند، سلب می کنند ـ درحالی که تاريخ را تاريخ نگاران و انسان 

ھای منطقی و خردمند ھيچ وقت از يک زوايه نمی بينند و نمی نويسند؛ و انسان ھا ھم، به خصوص انسان ھای مھم و 

  .ُ مسؤوليت ھای شان تنھا يک بعد داشته باشدبزرگ، موجوداتی نيستند، که فعاليت ھا و

 اھميت و ارزش آن ھا برای ۀ مرحوم را با قبول ھم"امان هللا خان"خواھانۀ شاه  مسألۀ کسب استقالل و افکار ترقياگر

 ھم مانند سائر شاھان اين کشور اشتباھاتی داشت، البته نه به "امان هللا خان"لحظه ای به يک طرف بگذاريم، شاه 

گی و تأثيرات منفی اشتباھات ديگران، که کمتر نويسنده ای با دقت و بدون افراط و تفريط بدان ھا تماس گرفته است بزر

ـ نه از اين جھت که کسی متوجه اين اشتباھات نشده است، بلکه برای اين که، ھمان گونه که ياد شد، با اشخاص 

  . رو نشونده  و درشت خو روبنگر و تند احساساتی و سريع التأثير و زود رنج و يک سو

نگاھی به نظريات داغ، تا حدی عاطفی، و تعصب آميز يک تعداد از ھموطنان ما در يکی از سايت ھای انترنتی در اين 

، نشان دھندۀ اين مدعا است، که برخورد ما با قضايا، با "امان هللا خان"روز ھا، پيرامون کار و شخصيت مرحوم شاه 

ی مھم سياسی ـ فرھنگی ـ علمی ـ اجتماعی کشور به گونه ای نيست که ھم جنبه ھای مثبت و تاريخ و با شخصيت ھا

  . قوت ھای آن ھا را بازگو کنيم و ھم جنبه ھای منفی و ضعف ھای آن ھا را
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ی  کائنات و از ابتداۀاگر بد گفته شدند، بدتری از آن ھا وجود ندارد؛ و اگر خوب گفته شدند، خوب تری از آن ھا در ھم

  !آفرينش انسان تا روز رستاخيز پيدا نمی شود

اين افراد، به اصطالح شعراء، در ماه داغ می بينند، ولی در کارنامه ھای اشخاص مطلوب و محبوب خويش داغی را 

آيا چنين چيزی در زندگی انسان ھا ممکن است؟ آيا امکان دارد انسانی کامل و بدون خطا و .  نمی توانند سراغ بگيرند

  !اه باشد؟اشتب

.  به ترقی کشور، بعد از کسب استقالل، نيز امری بود در خور تأئيد و تحسين"امان هللا خان"مندی مرحوم شاه ه عالق

  . نظری را که او برای کشيدن کشور از آن وضعيت فالکت بار در ذھن می پروراند، ھم نمی توان مورد انتقاد قرار داد

دم ھنوز به مزايای زندگی امروزی به خوبی آشنا نيستند، از فضيلت، برتری و حقيقت اين است که در کشورھائی که مر

 و به سخت  ثمرۀ نيک وحدت و کار ھمگانی، قانونمداری و تفکيک قواء و انتخابات و مردم ساالری چيزی نمی دانند

 و از سرعت شتاب   و نمی توانند ھنوز جايگاه خويش را درميان کشورھای ديگر تعيين کنند کوشی عادت نکرده اند

ی و ه ئ و به زندگی عنعن آلود زمان و تغييرات برق آسا در زندگی انسان ھا و کشورھای مترقی جھان آگاھی ندارند

 و ھيچ تجسس و تحرکی برای دگرگون  سنتی خويش خو گرفته و به ناداری و فقر مادی و معنوی خود قانع ھستند

 و به جای کار و  مه چيز را به لطف و مشيت و رضای خدا محول می کنند و ھ ساختن احوال خويش نمی کنند و ندارند

 ، به زمامداری نياز است که از روی دلسوزی و احساس...سعی و کوشش دھن شان ھمواره به طرف آسمان باز است و

تنبلی و به روی قاطعانه روح مردم را از زنجير رقيت و از زنجير بی مسؤوليتی و وظيفه در برابر ملک و ملت با تک

من چه گفتن ھا و سنت و انتظار و توکل به موجودات آسمانی نجات بدھد و آن ھا را به آنچه به سود شان است و بايد آن 

  . را انجام بدھند، وادار بسازد

غيرمحسوس وغيرعلنی مردم صورت می گيرد ـ اين اراده در ذھن ۀ چنين تصميمی در واقع بر بنياد اراد

  . کنند، وجود داردا نشوند و آن را ظاھر کنند يا نشری، در ھر زمانی، اگر خود متوجه آن شوند يناھوشيارھرجامعۀ ب

بنابراين اتخاذ چنين شيوه ای برای قرار دادن چنين مردمی در مسير سازندگی و رشد و ترقی و بھروزی و نيرومندی، 

  ! یدر اصل نه اشتباه است و نه اجحاف اجتماعی و نه بی رحمی و ظلم سياس

افکارعمومی تنھا وقتی بايد بر جامعه تحميل گردد، که سالم، مفيد و سازنده باشد و اثبات سودمندی آن با دالئل موجه 

در غير آن حاکمی که مصمم به ترقی دادن کشور خود است، بايد اجازه داشته باشد ھر وسيله ای را . صورت پذير باشد

  . ه کار بگيردکه به حال مردم و کشورش سودمند می داند، ب

يکی از . در اين خصوص من سال ھا قبل چيزکی در چند بخش نوشته بودم که در يکی از سايت ھا به نشر رسيد

که اين نظر درست  ھموطنان ضمن ابراز نظری گفته بود که چنين نظری خالف تفکرات ليبراليستی است؛ در حالی

ليست، بعد از پرداختن ھمه جانبه به اوضاع کشور و روحيات ھر انسانی متفکر و ملی، ليبراليست و غير ليبرا. نيست

مردم خود، در صورتی که جذبه ای برای دست يافتن به زندگی بھتر در مردم وجود نداشته باشد و خود مردم به شکلی 

ر چو می بينی که نابينا و چاه است، اگ"مانع رشد و ترقی و توسعۀ کشور شان گردند، به ھمين نتيجه می رسد که 

  !" خاموش نشينی گناه است

ترجمۀ جواد "(رساله دربارۀ آزادی" کتاب ۴۴جان استوارت ميل، يکی از برجسته ترين ليبرال ھای جھان، در صفحۀ 

ھر فرد خويش در اين باره درست بعد از ذکر اين جمله که ) ١٣٧۵شيخ االسالمی، چاپ انتشارات علمی و فرھنگی، 

  :، اضافه می کندفکر و پيکرش، حق حاکميت مطلق داردانسانی نسبت به خودش، نسبت به 
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 رشد عقالنی ۀشايد ھيچ الزم به گفتن نباشد که مفھوم اين اصل فقط شامل آن دسته از موجودات بشری است که به درج"

رسيده اند وگرنه از وضع کودکان يا جوانانی که ھنوز به سن قانونی نرسيده اند ـ و حد نصاب آن را قانون ممکن است 

  . برای پسر ھا و دختر ھا تعيين کند ـ ما در اينجا بحث نمی کنيم

د چاره جز اين نيست که آنھا  دارد که زير شھپر مراقبت ديگران قرار گيرنءدر مورد کسانی که وضع شان ھنوز اقتضا

به ھمين دليل می توان وضع آن دسته . را ھم در مقابل اعمال خود شان و ھم در برابر آسيب ھای خارجی حراست کرد

 بحث ۀ کافی از رشد عقالنی نرسيده است از دايرۀاز جامعه ھای عقب مانده را که در آن نژاد اصلی ھنوز به درج

  . خارج کرد

 چيره شدن بر آنھا را طبق ۀ راه ترقی ارادی بشر آنچنان بزرگ است که به ندرت می توان وسيلاشکاالت بدوی در

 خود باشد مجاز است ھر ۀ ثابتی پيش از وقت انتخاب کرد و ھر فرمانروائی که مصمم به ترقی دادن جامعۀقانون يا قاعد

  . کار برده  ب،وسيله تحقق پذير نيستوسيله را که مناسب تشخيص داد برای انجام ھدف ھائی که شايد جز بدان 

برای اداره کردن اقوام وحشی حکومت ديکتاتوری يکی از روش ھای مشروع و عادالنه است به شرط اين که ھدف 

  ..."  نھائی آن پيشرفت دادن مردم باشد

ترک،  نظر به وضع  برای آبادی کشور در پيش گرفت، مانند بيسمارک و اتا"امان هللا خان"خالصه شيوه ای را که شاه 

يکی، شتابی است که اين : خاص کشور و اخالقيات ما افغان ھا، نبايد به باد انتقاد گرفت، اما آنچه اشتباه و قابل نقد است

دوم، ناديده گرفتن امکانات ناچيز و توانمندی ھای محدودش برای . شاه جوان برای تطبيق برنامه ھايش به کار برد

پلندپروازش در درون و بيرون حکومت بود؛ سوم، ارتش زار و نزاری که در سرکوب کنترول رقبای جاه طلب و 

شورشگران درماند؛ چھارم، نشان دادن سستی و عجز در برابر توطئه ھای آشکار و پنھان انگيس و عمال آن؛ و 

گی و فراک و سالم باالخره، و از ھمه مھم تر، فقدان درک درست از شدت تعلق مردم به سنت ھای شان بود ـ کاله فرن

ی که ھيچ تأثيری ملموس و تعين کننده ای در زندگی مردم ه ئعنعن - مذھبیبه شيوۀ اروپائيان و تغيير روز رخصتی 

  ... نداشت و لچ کردن روی زنان و

. وجود دارد" اول خانه را پر از ارزن کو، بعد در فکر زن شو"از قرن ھا بدين سو در کشور ما اين ضرب المثل که 

.  اتاترک موانع سنتی را که سر راھش قرار داشت، از بين برد، تمام جنرال ھای ارتش در کنارش ايستاده بودنداگر

  ... لمان بھره مند بود، و رضا خان و امپراتور جاپان واھمين گونه بيسمارک، که از حمايت عام و تام امپراتور 

 بدون ارتباط به ،ه دامن افراطيت مذھبی و جھالت تمام، و سقوط کشور ب"بچۀ سقو"، مشھور به "حبيب هللا"پيروزی 

  . ًتصاميم عجوالنه و بعضا غيرمنطقی و غيرعملی اين شاه جوان، ولی خوش طينت نبود

حاصل چنين اشتباھی تنھا چور شدن شھر کابل، آبروريزی مردم اين شھر و رسيدن يک مشت جھال به قدرت نبود، 

پاک و شريفانه و بلند باالی شاه و تمام روشنفکران و اشخاص مترقی و صاحب  آرزوھای ۀبلکه سبب به باد دادن ھم

  . فھم کشور نيز بود

 و "ربانی" و "صبغت هللا"، آمدن "خلق و پرچم"، کودتای "دخانوداو"، کودتای "ظاھرخان" و "نادرخان"آمدن 

 وطن فروشی ھای ديروز و  و شورش و فتنه و فساد و خيانت ھا و جنايت ھا و"احمدزی" و "کرزی" و "طالب"

 و "امان هللا خان" شاه ۀامروز، اگر نيک ديده و سنجيده شود ھمه معلول ھمان رفتار و کردار ناعاقبت انديشان

اگر اين بازی . نتيجۀ بازی خطرناکی با سرنوشت ملت بود که به وسيلۀ آن شاه جوان صورت پذيرفت. ھمراھانش بود

می توانست، بدون عکس العمل راست افراطی، به تدريج و آرام آرام به سوی ثبات و به کار گرفته نمی شد، شايد کشور 

  . رفاه و رشد و ترقی گام بردارد؛ نه درجھت محزون و رنج آور فعلی که عاقبت آن غيرقابل پيش بينی است
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ار سال حکومت ً طی تقريبا چھل و چھ"ظاھرخان" و "نادرخان" سبب شد که "امان هللا خان"اشتباھات و سقوط شاه 

شان با محافظه کاری شرمناک عمل کنند ـ در جھانی که ھمه با شور و شوق، به گونه ای، يکی کم و ديگری بيش، خود 

 خاندان خود شان را وادار به "مترقی"ی که باالخره يکی از اعضای محافظه کارئ.   روزی بيرون کشيدندرا از سيه

 و دست کم پنجاه سال ديگر در جنگ و بی ثباتی و نگون  يت تا ھمين امروز و دنبالۀ حکا عکس العملی پرمخاطره نمود

  .بختيی که  امريکائيان در کشور ما پيش بينی نموده اند، خواھد بود

ًھمانگونه که اشتباھات عھدنامۀ ورسای بعد از تقريبا بيست سال سبب جنگ عمومی دوم گرديد، اشتباھات زمامداران ما 

 مرحوم در دوران پادشاھی اش، باعث گرديد که کشور ما امروز دستخوش "امان هللا خان"ت شاه نيز، از جمله اشتباھا

يکی از طوالنی ترين، يکی از مخرب ترين و يکی از پرتلفات ترين جنگ ھائی که در کشور ما به وقوع پيوسته است، 

  .شود و  محل صدور اشتباھات ديگر گردد

رای انسان ھای حساس  و ھوشيار، اگر آن را به درستی و به ارتباط منافع ھر رويداد تاريخی درس و عبرتی است ب

يک خصلت را، خواه خوب و . ً و آن را برای ديگران، خاصتا برای نسل ھای بعدی بازگويد عامه ببينند و ارزيابی کنند

 قضايا و مسائل خواه بد، در يک فرد يا يک گروه و جمعيت مطلق ساختن، به اصطالح امروزی سياه و سفيد ديدن

  . چنين برخوری با قضايا، يا تمايلی نسبت به افراد سخت کودکانه است. عادت پسنديده ای نيست

وجود می آيد، يا نسبت به فقدان ه ًچنين ديدی غالبا يا از روی تعصب زياد نسبت به يک شخص و يک حادثه يا عمل ب

ل، يا به دليل نداشتن قوۀ تحليل درست از قضايا يا گفتار و آگاھی کامل از يک پديده يا يک رويداد و يا يک شخص و عم

  !ند و يا به دليل تعلقات نژادی، قومی، سمتی، زبانی و غيره و غيره که ھمه قابل نکوھش ا رفتار و کردار اشخاص

ستند و کشورھای عقب مانده و مردمان متعصب و از خود پرست بيشتر گرفتار اين طرز برخورد با رويداد ھا و افراد ھ

يکی از عوامل عقب ماندگی آن ھا ھم ھمين شيوۀ ديد تک بعدی شان نسبت به اتفاقات و اشخاص مھم کشور شان می 

باشد ـ به معنی ديگر؛ فقدان رسم يا آئين نقد در ميان آن ھاست که اين کشور ھا را اسير پنجۀ ذلت و خواری ساخته است 

پس نشود، فکر نکنم روی آبادی و سعادت و آزادی و اقتدار و اعتبار را و تا زمانی که چنين عادت مذمومی از سر شان 

  !  ببينند

نتيجه اين که بھتر است از ديگران بياموزيم که چگونه با قضايای مربوط به کشور شان و مربوط به جھان با حفظ يک 

ال الزم ابراز نظر می نمايند و حالت ترازمند و بينابين برخورد می کنند و در باب اشخاص، چه خوب و چه بد، با اعتد

چيز ھای خوبی ھم برای ياد گرفتن در فرھنگ ھای کشورھای . پيوسته در حفظ موازنه در ھر زمينه ای می کوشند

  !!    پيشرفتۀ جھان وجود دارد

٠٢/٠٣/٢٠١۵  

  

  

  

  

  

 

 
 


