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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٣
  

  ."رينی می باشديبلی، اين تلخی نتيجۀ آن ش"
  قسمت اول

  

َاين جمله را مردی به شکل مطايبه به کار می برد که بعضی از افراد او ر ، المان، صدراعظم "اوتو فون بيسمارک"ا با َ

 ميالدی تا زمانی که از کار برکنار شد، نقش سازنده و برجسته ای در سياست گذاری ھا، نيرومندی و ١٨۶٢که از سال 

  .راز می دانندتترقی اين کشور بازی کرده است، ھمشأن و ھم

، نوشته می کند، از اين قرار "ان در پنج قرن اخيرافغانست"، نويسندۀ "ميرمحمدصديق فرھنگ"قضيه، قراری که آقای 

ًن خان عنفا ا، دختر يکی از سران ھزاره توسط يکی از افسران اميرعبدالرحم"رين جانيگل بيگم ملقب به ش"بود که 

ًمورد تعرض قرار می گيرد و در نتيجه خشمی را که قبال در ھزاره جات در اثر درازدستی روحانيون و خوانين از 

و حکام فاسد و بيدادگر و متعصب دولتی از سوی ديگر در آن خطه بر روی ھم در چندين اليه انباشته شده بود، يکسو 

اين قيام که به جنگ خونينی تبديل . به درجۀ باال می برد، که مردم دست به سالح برده و در مقابل حکومت قيام می کنند

نسان بی گناه و محروم قوم ھزاره را، اين جنگ، به کام مرگ و ھزاران ا. می شود، سه سال آزگار ادامه پيدا می کند

نيستی فرو می برد، ھزاران دامن را لکه دار می کند و صد ھا ھزار انسان را آواره، ھم در درون کشور و ھم در 

جاوز و اين مرد زمانی که از اين جنگ و علت آن آگاه می شود، به جائی که افسر خاطی و مت. بيرون کشور، می سازد

 بدھد و با اين کار غائله و ناآرامی و جنگ را آرام بسازد و از بين ببرد و جلو آن ھمه اجحاف و اءرا سرزنش نموده جز

اين انسان بی !"  آن شرينی استۀبلی، اين تلخی نتيج: "خون ريزی را بگيرد، با خونسردی و از روی تمسخر می گويد

ن خان مشھور به اپرست و خونريز کسی نيست جز امير عيدالرحماحساس، بی غيرت، بی مسؤوليت، متعصب، قوم 

  "  مرد آھنين"

يکی از سياست ھای شرم آگين و غرضمندانۀ اين امير برای سرکوب مردم بی دفاع و فقير ھزاره در اين جنگ، که در 

 به آن دختر بھانه ای برای واقع به تعقيب يک قيام غيرسياسی، با مطالبات اقتصادی و حقوقی به راه افتيده بود، و تجاوز

ماليان سنی آن شد، اين بود که امير گذشته از داشتن قشون شصت تا ھفتاد ھزار نفری، دست به دامن برخی از اقوام و 

لۀ سنی و شيعه، و قوم و مذھب را پيش کشيد و بدين وسيله قوای مختلط نظامی ـ قومی ـ مذھبی را، با مذھب زده و مسأ

نسبت به عساکر دولتی، از پنج سمت ـ کابل، غزنی، قندھار، ھرات و مزار ـ به داخل ھزاره جات پرداخت معاش بيشتر 

  . سوق داد
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 ھزاره ھا تحريک شده هقوای نظامی ـ قومی ـ مذھبی امير که به تأسی از تعصب و تحکم امير، به آخرين درجه علي

و چپاول دار و ندار مردم، شکنجه و قتل مردان بودند، بعد از فتح ھر محل و ھر دره و شھر و ده، عالوه بر چور 

تش کشيدن خانه ھای مسکونی آن ھا، ناموس زنان و دختران جوان و زنان، آ و به  محارب و غيرمحارب قوم ھزاره

نويسندۀ مذکور در . حتی زنان باردار مردمان ھزاره را نيز با کمال بی شرمی و بيباکی مورد تعرض قرار می دادند

  : بش می نويسدجائی از کتا

در ھر منطقه ای که اردوی حکومت داخل می شد، پس از کشتار مردان، پسران و دختران، حتی زنان جوان را اسير «

در پايان جنگ، امير پنجاه دختر زيبا روی ھزاره . می ساختند و به عنوان غالم و کنيز در شھر ھا به فروش می رسانيد

ھزادگان انتخاب کرد و پسران جوان ميران و بيگ ھا را طور غالم بچه جزء را به عنوان صورتی برای تمتع خود و ش

  ».عملۀ دربار ساخت

  : اين کتاب در خصوص اين بيداد امير و فرستادگان وی اضافه می کند٣٩۵نويسندۀ کتاب فوق، در صفحۀ 

مع واال رسيد که به مسمع فيض مج«: راجع به رويۀ سران سپاه در ھزاره جات، سراج التواريخ می نويسد که«

تصرف ( سردارعبدالقدوس خان چند تن از دختران بزرگان ھزاره را که در حسن و جمال ممتازند باسم سيرتی تصرف 

با نيروی نظامی در اختيار خود درآوردن و در آن اعمال قدرت کردن، يعنی مطابق ميل خود از آن استفاده نمودن معنی 

 يک از قوا و سپاه يک يک و يا دو دو را در آغوش تمنا کشيده روز عشرت بناز کرده و ھمچنان ھر) می دھد ـ نگارنده

و نوازش ميگذرانند و حضرت واال او را فرمان داد که بعضی از دختران بزرگان آن قوم را که شايان خدمت حضور و 

گاه عالم پناه سزاوار پرستاری حرم محترم عفت دستوری پادشاه باشد، برضأ و رغبت ابوينش برگزيده گسيل در

   ]پ- ويراستاری نشده استنقل قول [ -» ...بدارد

  :دو صفحه قبل از اين، نويسندۀ کتاب مذکور نوشته می کند

که پس از جنگ به کويته و مشھد پناھنده شدند انتشار  یًما توسط ھزاره ھائباشد و قس ًروايت ديگر که قسما شفاھی می«

دازی و تعرض کارکنان لشکری و کشوری دولت بود بر مال و ناموس مردم يافته است، علت اصلی قيام مردم، دست ان

  » ...ھزاره

لۀ ماليه سرکوب شده بودند در  که به خاطر مسأ مردمۀھزارھا خانواد«: در جائی ديگری، در ھمين کتاب آمده است

  » ...ماورأی جيحون و ايران فرار کردند

و برگشت مردم بھسود به سرزمين شان از بيست ھزار خانواده تنھا بعد از ختم جنگ «: و به مناسبت ديگری می نويسد

و ادامه می دھد که به ھزار ھا غالم و کنيز از مردم ھزاره حتی به خارج از » ...!شش ھزار خانواده باقی مانده بود

فرمان، بعد از کشور فروخته می شدند تا آن که امير امر کرد که فروش غالم و کنيز خاتمه پيدا کند و براساس ھمين 

، فروش غالم و کنيز مردمان ھزاره در کشور لغو گرديد؛ اما داشتن غالم و کنيز غير ١٨٩٧گذشت چنين سال، در سال 

بر اساس فرمان رسمی دولت رسم ] که خدايش غريق رحمت کناد ـ ن[قانونی اعالم نشد؛ تا آن که در زمان شاه امان هللا 

  !ن رفتغالم و کنيز داری ھم به کلی از بي

با شرح حقايق باال، از گوشه ای از تاريخ پر از رنج قومی از اقوام گوناگون اين کشور، به عنوان نمونه، در دوران 

ن خان، سؤال می کنم از آنانی که به دفاع از اين امير جابر و خونريز و از خدا بی خبر برخاسته اامارت اميرعبدالرحم

 صدارت چندين سالۀ بيسمارک می توانيد چنين بيداد و وحشتی را در برابر مردم اند؛ که در کدام ورقی از اوراق تاريخ

 برای مردمان ما مثال بياوريد؛ مثال بياوريد که وی را با چنان يک آدم ددمنش، بی احساس، شکنجه گر، ناانسان و المان

  خونخوار مقايسه می کنيد؟
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ريش و فرانسه، تاه است، با کشور ھای خارجی، دنمارک، ا در دوران بيسمارک، تا جائی که تاريخ گوالمانجنگ ھای 

گاھی ھيچ يکی از اياالت شامل  اوھيچ.  بودالمانبرای دفع دست درازی ھای اين کشور ھا و به قصد ايجاد يکپارچگی 

 را به زور و از راه چور و چپاول و غارت مال و تجاوز به ناموس مردم، به بردگی کشيدن شان و در معرض المان

با سرزمين پروس يکی ... فروش گذاشتن و تبعيد مردم، از راه ايجاد رعب و ھراس، يا پوست کندن و تيل داغ کردن و

  !  و با عجز به بيگانه پيش کش نکرد را با ذلت و خواری در طبق اخالصالمانيا بخشی از خاک . نساخت

 بر فرانسه حاصل کار و نتيجۀ زحمات و تدبر و فکر سالم بيسمارک بود، که در راستای تقويت و المانپيروزی 

 هراز انگلستان و فرانسه شناخته نمی شد، به توجت، که تا پيش از به سر قدرت آمدن وی از ھيچ لحاظ ھمالماننيرومندی 

  . دست آمده بوده  بالمانين سياستمدار انديشمند و ملی و دورانديش والنۀ اؤخاص و مس

 تنھا زمانی توانست با المان. کشورھای انگلستان و فرانسه از قرن ھا يگانه کشورھای قدرتمند در اروپای غربی بودند

در نتيجۀ . نموددو کشور مذکور ھمسری کند که امپراتور بيسمارک را برای پيشبرد امور صدارت اين کشور انتخاب 

 توانست در اندک مدت به اوج توان علمی ـ اقتصادی ـ نظامی و فلسفی خود برسد و از انگلستان المانزحمات او بود که 

  .و فرانسه درھمۀ اين عرصه ھا پيشی بگيرد

 ۀصحت، بيم ۀ کار و بيکاری، بيمۀتمايالت وی به دولت رفاه و وضع قوانين انسانی و ايجاد بيمه ھای اجتماعی ـ بيم

 بيکاری نمی شدند ـ و فراھم کردن ۀًبازنشستگی و خيريه برای کسانی که اصال کار نکرده بودند و مستحق معاش و بيم

در (اشتغال برای مردم، به قصد رقابت با برنامه ھای رفاھی مارکسيستی، از نظر ھيچ مؤرخ و محققی پنھان نيست 

 با بيسمارک است، نه مقايسۀ جامعۀ رفاھی که او می خواست، با جامعۀ ن خانااينجا ھدف تنھا مقايسۀ اميرعبدالرحم

  !) سوسياليستی

 را در جھت رفاه ھمگانی ھدايت می نمود و برای مردم نان و المان را می ساخت و کشور الماندر حالی که بيسمارک 

ندگی بھتر و آرامتر فراھم می و ز... لباس و سرپناه و کار و دارو و درمان و جاده و سرک و مکتب و بيمارستان و

ه از دھن شان می ربود و به اقارب و خويش و قوم خود می المانن خان نان بخور و نمير مردم را ظانمود، عبدالرحم

  .داد

ی بود که به نام ئويژه قيام ھزاره ھا در زاولی و ارجستان و ارزگان، تنھا به خاطر فشارھاه قيام بسياری از مناطق، ب

.  بينوايان مناطق مرکزی کشور آغاز شده و به انواع تعدی، برخی با فرمايگی غيرقابل باور، تسری يافته بودماليه باالی

ماليات ھائی که، ھمانطور که ياد شد، بيشتر آن حسب االمر امير به جيب قوم و خويش و خدمت کاران و زيردستان وی 

  .ريخته می شد

، پول و جنس می "شش قات"نام ماليات، به اصطالح ه را نداشتند، باز مردم بيچاره و فقيری که نان خوردن خود 

گرفتند، ولی به جائی اين که آن را صرف بھبود احوال مردم و کشور کنند و راه و پل و پلچک و بند برق و شفاخانه و 

  .ويژه محمد زائيان می کردنده اعمار کنند، ھمه را صرف سرداران، ب... مکتب و فابريکه و

  : اين کتاب می نويسد۶۶١کتاب ياد شده، در صفحۀ نويسندۀ 

 معاش ساالنه مقرر کرد که بدون قيد و شرط خدمت رسمی برای ھر مرد ١٨٩٣برای تمام قبيلۀ محمدزائی در سال "

  ." روپيه پرداخته می شد٣٠٠ روپيه و برای ھر زن ساالنه ۴٠٠ساالنه 

دفاع می کنند، توقع دارم که تنھا يکبار تعداد (!) ر قابل تعريفاز خوانندگان محترم، ھمچنان از کسانی که از اين امي

ميانگين ( روپيه ٣۵٠افراد قبيلۀ محمدزائی را در آن زمان در نظر بگيرند و بعد از آن تمام افراد اين قوم را ضرب در 

ين پول از کنند و حاصل آن را با در نظر داشت بی نوائی مردم و ظلمی که در جمع آوری ا)  روپيه۴٠٠ و ٣٠٠
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کار می رفت، در نظر مجسم سازند و ببينند که آيا بيسمارک گاھی به چنين ظلم و چنين بی عدالتيی ه مردمان فقير ب

  ! دست زده بود؛ يا وجدانش اجازه می داد که دست به چنين بيدادی بزند؟

تی برای سرداری که در ح«کند که  والنۀ امير مذکور نوشته میؤراف کاری ھای غيرمسمورد اس در "غبار"آقای 

کرد، ساالنه  سردارمحمدابراھيم خان، پسر امير شيرعلی خان که در ھند زندگی می: کرد خارج از کشور زندگی می

داد، در حالی که در افغانستان برای يک ھزار روپيه بيت المال  روپيه ھندی می) چھل و ھشت ھزار (۴٨٠٠٠مبلغ 

  » .بردند يک خانواه را از بين می

، اکتفأ نموده می پردازم به موضوع ديگری برای مقايسۀ اين شخص "مشت نمونۀ خروار"ھمين يک سخن، به حکم به 

  :با بيسمارک

 بود، از نفوذ کليسای کاتوليک و خرافات دينی در اثر کوشش ھای الماندر دوره ھائی که بيسمارک عھده دار صدارت 

  ھمه خوانين و مالکين و روحانيونير به اصطالح آھنين بهاين شخص بازھم کاسته شد، درحالی که در دوران ام

 می شدند تگروه ھای نامبرده ھمه از طريق حمايت دولت تقوي. فرسوده فکری که خادم دولت بودند، پاداش داده می شد

  ! و در ميان مردم نفوذ بيشتر و بيشتر پيدا می کردند

 اين نبود که امير از لحاظ علمی و فلسفی تغيير نموده و روحانيونی که مورد قھر وغضب امير قرار گرفتند، برای

شخصی مترقی و روشن فکری شده بود؛ بلکه دليل آن مخالفت اين عده از روحانيون با امير بود؛ چون اين روحانيون از 

  . که امير با انگليس ھا بسته بود، راضی نبودند" ديورند"امضای موافقت نامه و پيمانی خفت آور 

 تويژه سنی و شيعه، بايد به تقويه ل برای ملتھب نگھداشتن شعله ھای آتش دشمنی ميان فرقه ھای مذھبی، بامير حداق

حکومت ھای مستبد و بھره کشی که از خيرات سر فقرای . روحانيت جيره خور و طرفدارحکومت ھمت می گماشت

ن مردم می دانند، ھيچ گاھی قشر دردمند و زحمت کش زندگی شان چاق است، و آرامش خود را در وجود نفاق ميا

اين .  ھستند، از بين نمی برندروحانيت حکومتی را که ھمواره سبب تخدير اذھان و فريب مردم بينوا به نفع خود و دولت

له را ھيچ کسی اگر نداند، حداقل روشنفکران ما، يا آنانی که دعوای علم و دانش و استادی و تبحر دارند، بايد مسأ

، روحانيون جيره خور خود را داشتند که برای دوام حکومت ھای آن "تره کی و امين و کارمل و نجيب"حتی !! بدانند

  ! ضد روحانيت مترقی و آزاده و ملی کار و تلبيغ می نمودندهھا ب

ام ، دانشمندان، استادان، فالسفه، نويسندگان و اھل خبره احتراء به علمالمانآره، در زمان حيات بيسمارک، در سرزمين 

گذاشته می شد، اما در کشور ما در ھمين زمان که اميری به اصطالح مترقی بر اريکۀ قدرت تکيه زده بود، آن ھم با 

سازش ننکين با انگليس ھای متجاوز، کسانی مانند غالم محمد طرزی از افغانستان تبعيد و آواره می شدند و ھزار ھا 

  !  پراندندانسان را به سياه چال می افگندند، و به توپ می

کدام يک از اين ھا، امير يا خانوادۀ طرزی، شائستۀ تعريف بودند؟ اختالف موجود ميان اين ھا خود نمايانگر اين حقيقت 

(!) کدام يک بد بود؛ قضاوت را به روشنفکران بيدار وجدان. است که کدام يک بايد خوب و کدام يک بايد بد بوده باشد

  !!!مدافع امير واگذار می شويم

  دامه داردا

٠٣/٠١/٢٠١۵  

  

 


