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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ٢۶
  

  ،"سيد"محروميت ھای 
  ! را به دادگاه می کشاند" خانعبدالرحمانامير" 

١  
 است، در " خانعبدالرحمانامير"ًکه ظاھرا سخت شيفتۀ جمالت آتی را ديروز در مقاله ای از يک نويسندۀ صاحب نام، 

  . يکی از سايت ھای افغانی خواندم

ًداده بودند، در مورد آن مرد آھنين کامال ) منظور امير عبدالرحمان خان است(لقب بيسمارک شرق که مؤرخين به وی «

برای آبادی کشور . ا از بين بردوی وحدت ملی و يکپارچگی مملکت را تأمين کرد، ملوک الطوايفی ر. صدق می کند

اساس متينی نھاد، سياست معقول و الزم آن زمان را حفظ کرد و در حراست حدود و ثغور مملکت، با در نظر داشت 

مساعی وی در راه تربيت اوالد وطن که با ديدگاه وسيع و فکر مترقی و . شرايط سنگين و دشوار آن زمان کوشيد

ت گرفت زمينۀ آن شد که شخصيت ھای باارزشی در کشور به وجود آيند و در اجرای ادراک شرايط زندگی آينده صور

  ».وظايف مھم و پر مسؤوليت دولتی موفق باشند

 و خسر شان  جمالت باال، البته نقل قولی است از افغان ديگری که پدر و پدر بزرگ شان از ارکان مھم امارات سراجيه

غالم بچه ای که نظر به اظھار دامادش در . الم بچه ھای امير، بوده استيکی از پرورش يافتگان، يا به اصطالح غ

  .وقت جان دادن امير، در کنار امير نشسته و شاھد آخرين سخنان امير، که برای او بيان می داشت، بوده است

ودمانی تعلق بد نيست آخرين سخنان امير را نيز از زبان خسر حکايتگر، که عالوه بر نمک خور بودن امير به ھمان د

  . داشت که امير نيز، يعنی به قوم بارکزائی، بشنويم

در کشور ما، ... ذکر اين نکته را ضروری می دانم که، نقش وابستگی ھای خانوادگی، قبيله و قوم، و زبان و سمت و

ده باشد، و ًخصوصا زمانی که کسی مقرب دربار يا جزوی از مالزمان يا کارمندان خاص وعالی رتبۀ شاه يا اميری بو

از الطاف آن شاه يا امير به قدر کافی مستفيد شده باشد، در داوری ھا در خصوص آن شاه و يا امير ھميشه مثبت و گاھی 

، امير آھنين، در آخرين دقايق "اتو فن بيسمارک شرق"به ھر رو، ببينيم که ! ھم توأم با اغراق و گزافه گوئی ھا ھستند

  :رگ بود، چه گفته استزندگی اش، آنگاه که در بستر م

برای يک دھقان، زمين خاره يی را سپردند که آنرا آباد کند، ! فرزندم غالم حيدر، بشنو، حرف ھای مرا خوب بشنو«

دھقان اطراف زمين را سنگ قاله کرد، ديوار بست، کردکشی کرد، نھالھای ثمر بخش را غرس نمود، آب را بر آن 
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 از ميان و اطراف آن خيشاوه کرد و از نھال ھای ثمر بخش غمخواری جاری ساخت، گياه ھای ھرزه و مضره را

  ».ولی، ولی ھمينکه ميخواست ثمر درختان را به چشم سر ببيند، دھقان سال خورده از ميان رفت... نمود

ًصحبت من در اينجا اساسا پيرامون دو نقل قول باال نيست، چرا که من قبال ھم با ارائۀ داليلی زياد نوشته ام  که ً

لمان، ا، صدراعظم در دوران ويلھلم اول، امپراتور "بيسمارک" را به ھيچ وجه نمی توان با " خانعبدالرحمانامير"

 در حق مردم خود روا داشت، نمی توان در "امير"يک ھزارم کشتار و ظلم و تعدی و خشونتی را که . مقايسه نمود

ر حق يکی از اقوام محروم کشور نمود، به خاطر و به  د"امير" سراغ گرفت؛ ظلمی که "بيسمارک"زندگی سياسی 

لمان را چنان متحد کرد، که تا امروز اين اتحاد محکم و ا "بيسمارک".  ھم نمی توانست خطور کند"بيسمارک"انديشۀ 

 کشور را يکپارچه و متحد "امير"پايدار باقی مانده است، درحالی که در کشور ما، با وجودی که ادعا می کنند که 

لمانی ھا از يک و نيم قرن بدينسو به شکل يک ملت ا. اخت، تا ھمين اکنون اثری از اتحاد به دوربين ھم ديده نمی شودس

و از ملت (واحد عرض وجود نموده اند، درحالی که افغانستان، باوجود ادعای بيجای برخی ھا ھنوز فرسنگ ھا از ملت 

ريش و فرانسه کرد تبا کشور ھای زورمندی مانند دنمارک، ا در سه جنگی که "بيسمارک". شدن دور است) ـ دولت

 چندين بار در برابر روس، "امير"لمان را در شمال و جنوب و غرب کشور پس گرفت، ولی اخاک ھای از دست رفتۀ 

که قسمت ھائی از خاک افغانستان را ضميمۀ خاک خويش ساخت، ھمچنان در برابر ايران، با سکوت برخورد نموده 

 پنجده و کشته شدن وقتی خبر اشغالآن خالف . نه عکس العملی که نمايانگر افغانيت وی باشد از خود نشان ندادھيچ گو

 را به دست روس ھا را شنيد، آنگھی که در محفلی ھمراه با انگليس ھا در شمال غرب پاکستان کنونی سربازان افغان

 از سرحدات کشورش با ھمت بلند، با زور بازو و تدبير "کبيسمار"! مھم نيست، ما عسکر زياد داريم: نشسته بود، گفت

 در ادارۀ کشور و در "امير"يک سياست مدار با وقار و توانا و قوی، با افتخار و با قاطعيت دفاع نمود، درحالی که 

تعيين سرحدات آن، در شمال و جنوب و شرق و غرب، محتاج انگليس بود و به فيصله ھای انگليس که ھمه به ضرر 

، اين تحفۀ ذی قيمت انگليس را "امارت"افغانستان بودند، جبونانه، صرف برای اين که سبب ناراحتی انگليس ھا نشود و 

، با مسؤوليتی که در برابر کشور و مردم خويش احساس می کرد، چندين "بيسمارک". از دست ندھد، صحه می گذاشت

را به وجود آورد؛ ساعات کار را ... ۀ صحی، بيمۀ بازنشستگی واز کارافتادگی، بيمۀ نوع بيمه، چون بيمۀ کارگری، بيم

تعيين کرد؛ کار کودکان را ممنوع ساخت؛ ساعات کار زنان را تقليل بخشيد؛ در راه توسعۀ صنايع، تجارت، معارف و 

 و لمان را در جھت رفاه ھمگانی پيش برد، برای مردم نان و لباس و دارواکشاورزی کشور خود سعی بليغ نمود، 

ساخت؛ درحالی که در افغانستان ما تا امروز نه بيمه ای وجود دارد، ... بيمارستان و مکتب و سرپناه و راه و فابريکه و

 اين بود که با کليسا در بسا موارد "بيسمارک"يکی از کارھای بسيار مھم . نه صناعيی و نه راه و مکتب و نان و لباس

 که صد ھا روحانی فرسوده فکر و "امير"  آنات دينی را کاھش داد، خالفبه مخالفت برخاست و نفوذ کليسا و خراف

 با سربلندی "بيسمارک"مھم تر از ھمه . ضد توسعه و ترقی و پيشرفت و آزادی را مورد حمايت قرار داد و تقويت نمود

جيره خوار انگليس  دست نشانده و " خانعبدالرحمانامير"و شرافت، مستقالنه کشورش را اداره می نمود، درحالی که 

  . خطاب می کرد" مادر"بود و ملکۀ انگلستان را 

 امضای قرار داد ديورند بود، که بخش ھای وسيعی از خاک ما را مطابق ميل " خانعبدالرحمانامير"ننگين ترين عمل 

؛ و سبب تمام قراردادی که تا امروز گريبان ما را گرفته است. و تقاضای انگليس در اختيار ھند برتانيوی قرار داد

بدبختی ھا و ناآرامی ھای ما شده و ھر چه خونی که در کشور ما امروز می ريزد، در نتيجۀ امضای ھمين قرار داد 

با .  نموده بودءو ماندن در اريکۀ قدرت امضا" ملکه مادر"شرم آور و رسوا است، که امير تنھا برای حصول رضايت 

  ! چقدر مضحک و شرم آور است خواندن،"بيسمارک" را "امير"چنين خفتی، 
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از کدام سنگ قاله و ديواری سخن می راند؟ از کدام نھال ھای ثمر بخش؟ از ! ی اشاره می کند؟ئ به کدامين آباد"امير"

کدام برق و بند و نھر و کانال و کدام آبی که او جاری ساخته بود؟ و از کدام کرد ھای خيشاوه شده؟ کجاست آن وحدت 

 تأمين نمود؟ و کجا ھستند آن شخصيت ھای باارزشی که در زمان امارت اين اميری گويا "امير"ه ملی و يک پارچگی ک

  ترقی خواه و مدبرعرض وجود کردند؟ 

آيا ممکن است در شرايط، و در کشوری که تنھا يک انسان ديو صفت با استبداد و انانيت حکومت می کند، با تند خوئی 

ی ھولناک، با ھزاران خبر چين و عسس، و موجوديت سياھچال ھا، بر افراشتن و خود رأئی مطلق و انواع شکنجه ھا

دار ھا، واسکت بريدن ھا، تيل داغ کردن ھا، برده و کنيز ساختن ھا، ترويج انسان فروشی، چشم کشيدن ھا و صد ھا 

تواند آزاد باشد و ، شخصيتی که بنوع جنايت ديگر شخصيت باارزشی، شخصيت مستقلی و شخصيت پويا و پرکاری

آزاد عمل کند و مصدر خدمت به کشورش شود به وجود بيايد؟ در کشوری که نه پارلمان وجود دارد، نه انتخابات است، 

 در ناز و نعمت زندگی کنند، چه "امير"نه قانون اساسی و آزادی مطبوعات، جائی که ھمه را می دوشند تا تنھا قوم 

افت و وجود شخصيت ھای باارزش داشت؟ کشور ما فاقد شخصيت ھای باارزش گونه می توان انتظار عدالت و شر

  ! فرق داشتند"امير"نبود، اما اين شخصيت ھا حاصل محيط و اشخاصی بودند که از زمين تا آسمان با 

 خودرأی و مستبد در فکر ترقی کشور و در فکر تربيت اوالد کشور و شخصيت ھای باارزش می بود، "امير"اگر اين 

 را به جائی که از ملکی به ملکی "سيدجمال الدين" افغان ھا بھترين فرزند اين خاک، ۀا کاری نکرد که بنابه گفتۀ ھمچر

باشد، به ملک خود بر " تنگه"به خواری و بيچارگی سرگردان باشد و پيوسته تحقير شود و لت بخورد و محتاج يک 

اک خود و برای رفاه و آزادی مردم آن به خرج دھد؟ به خاک گردد و آن چه در توان داشت برای نيرومندی و آبادی خ

 آن انديشه ھای واالی خويش را که ديگران به شوق بدان ھا گوش می دادند و می کوشيدند آن ھا ۀخود بر گردد، و ھم

  را برای آزادی و آبادی کشورھای شان در عمل پياده کنند، در خدمت مردم و کشور خود قرار دھد؟

ريخ مراجعه کنيد تا بدانيد که چقدر مردمان عقب مانده و اسير چنگال استعمار در سائر کشور ھای جھان ـ به صفحات تا

 و سودان و مصر گرفته تا سوريه و ترکيه و عراق و ھند و غيره و غيره او را دوست ااسالمی و غيراسالمی ـ از ليبي

  . ی می داشتندداشتند و او را قدر می کردند و قدومش را در خاک خويش گرام

سيدجمال الدين اسد آبادی و بيداری مشرق "، به عنوان يک مثال، طی مقاله ای در کتاب "یئسيد محمد محيط طباطبا"

ويلفريد اسکاون بلنت، نويسنده سياسی انگليس که به وسيله صابونچی نويسنده مصری پيش از «: نوشته می کند" زمين

ايی يافته بود، وقتی می خواست برای مطالعه در اوضاع و احوال اجتماعی مردم آمدن سيد به پاريس در لندن با او شناس

ھند، به ھندوستان مسافرت کند؛ ناگزير از اين شد که در پاريس سيد را مالقات کند و از او سفارشی برای دانشمدان و 

 نامه ھايی که سيد به من داد در :سياستمداران ھندی بگيرد و بلنت در ترجمه احوالی که از زندگانی خود نوشته می گويد

ھندوستان خيلی بکار من خورد چه او را در ھمه جای آن کشور دارای مقام جليل و محترم يافتم و به خاطر او توانستم 

و " اتحاد اسالم"در کلکته جمعی از دانشجويان را يافتم که به اصول عقيده سيد در باره . در مجامع و محافل بار يابم

ی خواھان و مصلحانه او ايمان کامل داشتند، در شھر ھای عمده ديگر منطقه شمالی ھند نيز وضع به ھمين نظريات آزاد

  »...سيد خصم جانی سيادت انگليس در ھند بود ولی بدون آن که در اين باب غرور و تعصبی نشان دھد. منوال بود

می بود، " قاله کردن سنگ و ساختن در و ديوار"کر ً يک افغان آزاده و واقعی بود، و واقعا در ف"امير"آری، چرا، اگر 

ًو واقعا می خواست خود و کشورش را از زير سيطرۀ انگليس بيرون کند و افغانستان را به يک کشور مستقل و آزاد و 

ستمداران اخصم جانی سيادت انگليس بود، و مورد ستايش دانشمندان و سي"نيرومند تبديل سازد، از وجود سيد، که 
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، به کشور دعوت نکرد و از وجود و از فکر روشن و پويا و بلند او در راه ترقی و آبادی و آزادی "ھای ديگرکشور 

  .  کشورش استفاده ننمود

در ھند باشد، خصم جانی سيادت انگليس در افغانستان، که " خصم جانی سيادت انگليس"آيا می توان قبول کرد کسی که 

  گويا وطن خودش می باشد، نباشد؟ 

 مشوره ھائی به او داده بود، اما آيا نمی شد، اين مسأله را با توجه به "شيرعلی خان" در دوران زعامت "سيد"قبول که 

 بيشتر متوجه بالندگی و ترقی و تعالی کشور و رفاه مردم "شيرعلی خان" به "سيد"مصالح کشور، ھر چند مشوره ھای 

  و طرد استعمار بود، ناديده می گرفت؟

ا در ھند نه، که در سرتاسر جھان اسالم، تا جائی که آوازۀ کار و افکار او رفته بود، معروف بود و مردم او  تنھ"سيد"

حرکت . در بسياری از کشور ھا با عالقه و خوشی زياد از افکار و رھنمود ھای او استفاده شد. را دوست می داشتند

از کلکته تا حيدرآباد و از حيدر آباد تا .  وی به وجود آمدھای سياسی و آزادی طلبی و ملی طبق انديشه ھا و آرزو ھای

بول و قاھره و پاريس و لندن دست به تربيت روزنامه نويس و تانشمال غرب ھند آن زمان و تھران و بغداد و شام و اس

ً عمال علم نشر جريده و دفتر و کتاب زد و فعاالن سياسيی را پرورش داد که عالوه بر تبليغ و ترويج انديشه ھای وی

 اين چنين امکانی را برای وی "امير"آيا امکان اين کار در افغانستان ميسر نبود؟ چرا . مخالفت با استعمار را بلند نمودند

  در افغانستان فراھم نکرد؟  

تند، مانند ، نتوانستند با ھم کنار بيايند؟ چرا اين دو مرد با ھمه مشترکاتی که با ھم داش"سيد" و "امير"چرا اين دو مرد، 

  نتوانستند با ھم ھمکاری کنند؟ ... افغانيت و مسلمانی، شرقی و پشتون بودن و

 چنين چيزی را نمی خواست، بسيار مشکل است، زيرا از کسی که در فکر آزادی و آبادی و ترقی "سيد"تصور اين که 

خود نباشد؛ و کسی که برای رفاه و و پيشرفت و رفاه ديگران باشد، با ھيچ منطقی نمی شود انتظار داشت که در فکر 

  !آزادی ديگران مبارزه می کند و با دشمن شان دشمن است، نمی تواند با دشمن خود دشمنی نورزد و مبارزه نکند

 و سودان را برای بيداری مردمان آن ھا و ا مصر و ھند و بغداد و سوريه و ايران و ليبي"سيد"آيا قابل پذيرش است که 

  مار انتخاب و کمک کند، ولی به افغانستان نينديشد و مردم آن را کمک نکند؟  استعهمبارزه علي

چرا مصر را دوست داشنتی ترين کشور می خواند و می گفت مصر در آيندۀ دور يا نزديک مرکز تمدن بزرگترين 

شته باشد؟ علت کشور شرقی خواھد شد؛ به جای اين که به افغانستان که گفته می شود کشور خودش بود، چنين نظری دا

  ، چه بود؟ "سيد" نسبت به "امير" به افغانستان، و علت بی مھری "سيد"اين بی مھری 

 خواھان چنين چيزی نبود؟ اگر بود، "سيد"آيا .  خواھان وحدت ملی و يکپارچگی مملکت بود"امير"گفته می شود که 

 چرا اين دو که گويا دارای يک ھدف بودند، آنچه  او را در آغوش نگرفت و از افکار بلند او استفاده نکرد؟"امير"چرا 

از سخنان حکايتگر باال استنباط می گردد، برای نجات کشور از سلطۀ استعمار و پنجۀ فقر و ناتوانی دست به دست ھم 

  ندادند؟ 

 خود و ، از"سيد"از . يکی بايد در اين ميان شخص نابابی بوده باشد، که نمی توانست با ديگری ھمرأی و ھمقدم شود

بنابراين . خواه و ھوادار اتحاد کشور ھای اسالمی ياد می کننديک انسان آزاديبيگانه به نام مبارز و ضد استعمار و 

  ؟!، اما به گواھی تاريخ، چرا"امير".  انسان دو رو و نابابی بوده باشدست نباي"سيد"

 را به افغانستان "سيد" وقت کافی داشت تا  فوت شود،"سيد" در ھفده سال اخير امارت خويش، قبل از آن که "امير"

ًدعوت کند، اگر امير واقعا در فکر آبادی و آزادی کشور و رفاه مردم و ترقی و توسعه آن می بود، و از ھوش و دانش 

  .او بھره ور شود
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ند، يکی از رد و بزرگ وی، که به ھيچ وجه قابل بخشش نيست خ را من، عالوه بر بسا کار ھای ناشائست"امير"اين کار 

مگر اين که حکايت !  تاريخ بدان رسيدگی شودۀغفلت ھا، يا يکی از جرائم سنگين وی می دانم، که بايد در محکم

  ...ديگری در ميان باشد

  ادامه دارد
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