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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۰/۱۳

احسان لمر

با حرمت به پاسخ
یک امتنان و یک تمنا
برادر نهایت فرهیخته و فرزانه جناب ولی آریا را بهترین احترامات و سالم های با محبت می رسانم .بار دیگر از
کلمات و جمالت پر لطف و مهربانی بی حد و بی پایان تان در حق این شاگرد دبستان تاریخ کشور ،ممنون و
مشکورم .از تاخیر در جواب به آن سطور بر ارزش و زیبای تان معذرت می خواهم.
من منحیث عالقه مند تاریخ مکتوم کشور و ابر انسانهای برازنده و بی انتها بزرگ و تاثیر گذار در آن ،جسته و
گریخته ولی با نهایت تالش و کوشش توانستم چیز چیزی بدست آورم و به مردمم پیشکش نمایم .چند مشکلی در این
مسیر همیشه مواجه هستم این است که:
عدۀ منابع دست اول و حتی دوم ( فرزندان و نواسه ها) بزرگان ما همکاری نمی کنند .اگر آنها یادداشت ها ــ نوشته
ها یا به قول مردم ما (تبرک) فامیلی را باز نموده در اختیار مردم قرار دهند راه ها روشن تر و روشنائی ها بیشتر
می شود .قبل از استبداد و اختناق طویل المدت در کشور ما اهل خبره وقت یادداشت ها داشتند ولی استبداد گران با
دانش و دانشمند به دشمنی و کینه توزی رفتار کردند ،هم از جهت نتایج و آثار شان و هم به خاطر نقش دانش و فهم
آنها؛ زیرا مستبد ،افراد برتر از خود را تحمل نمی کند (،یکی اوالد معارف را بچه های دمبک و دولک میدانست و
دیگری اطفال را از تحصیل محروم می کرد) ،ولی ما میدانیم که «علم را سلطنتی قوی تر از همه سلطنت ها می
باشد» از این رو در کشور ما هم میان استبداد و دانش ،جنگ دایمی در میان بود .به گونه که صد ها روزنامچه و
نوشته و یادداشت های نخبه گان ما وجود داشت که یا نشر نشد و یا دولت مانع نشر ان گردید ،مثالً شخصی بنام
«محمد حسن خان» عضو هیت سفر سردار نصر هللا خان به بریتانیه وقت بود .چشم دید ها و قصه های جالبی از این
سفر داشت که همه را نوشته و استاد خلیل هللا خلیلی آنرا دیده بود ولی دولت وقت روی بعضی مالحظات اجازه نشر
را ندادند؟؟؟
کتاب های فیض محمد کاتب  50سال پنهان شد .نام محمود طرزی ممنوع بود و کتب ترجمه و نوشته او را با «جوال
های از کتب دیگر» آتش زدند .خوب بیاد دارم که حکومت شهید میوندوال اجازه نشر «افغانستان در مسیر تاریخ» و
حقایقی دیگر را داد  ،سردار نور احمد خان را چنان عصبانی ساخت که اگر به اصطالح پای شاه در میان نبود او را
در زمان حکومتش سر به نیست می کرد چنانچه با تمامی قوا (استخباراتی و پلیس و سابوتاژ و...و )...مانع وکالت
او از زادگاهش گردید .او چنان به جنون آمد که در جریان ارائه خط مشی حکومت خود به شورا در مقابل وکالء (که
صدایش از رادیو در سراسر کشور شنیده شد) به صدراعظم سلف تعرض نموده و کنایه گوئی ها نمود که میوندوال
شهید تحت عنوان «جوش در پیاله» و «سردار نور احمد خان اعتمادی» در مساوات جوابش را داد
عدۀ از دوستان از راه دور انتقاد می کنند ولی در رفع نقیصه یا اشتباه اقدام نمی کنند .کار مخربین و دشنام چی ها
از این همه بد تر است ،ما با ایشان کاری نداریم بگذار خود را زحمت بدهند ،من خاموشی را برگزیدم .با همه این
مشکالت و دیگر پرابلم ها من براه خود روانیم.
با نظر جناب شما کامالً موافقم  ،ما به تاریخ کشور از آغاز قرن بیستم اشد ضرورت داریم بخصوص بعد از کتاب
سوزی های که برای حذف نام امان هللا خان و محمود طرزی و دیگر مبارزین دوران استقالل صورت گرفت ،آنها
کاری در عرصه روشنائی قرار دادن ملت نکردند.
دو مثال ساده دارم ،اول ــ محمد رضا شاه بعد از انقالب ایران و خلع از سلطنت در کوتاه مدتی از عمرش کتابی بنام
«پاسخ به تاریخ» را نوشت .اینکه محتوای آن چگونه است؟ سوالی است جدا ،ولی وی به ضم خود حقایقی را نوشته
است .همچنان وزیر دربارش (اسد هللا علم) یادداشت ها و اسناد فراوانی برای آینده تاریخ وطن خود جمع آوری و بعد
از مرگ او در چنین جلد چاپ شد ،بخشی از آن برای ما هم جالب بوده و ما را در روشنائی حقایق قرار داد.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دوم ــ مرحوم محمد ظاهر شاه اگر در دوران اقامت دایمی در ایتالیا پنج روز در هفته روز نیم صفحه یادداشت های
از چشم دید ها و مالقات ها و سفر های رسمی و  ....دوران سلطنت خود می نوشت ما امروز( )3262صفحه و
همچنان مرحوم محمد داود خان ده سال بیکار بود اگر روز یک ساعت چشم دید ها و تجربیات شان را به سکرتر خود
دیکته می کرد یا خود شان می نوشت امروز( 3650صفحه) کتاب تاریخی را در اختیار می داشتیم .روی این دالیل
صد در صد با شما دانشمند فرزانه و وطندوست و مبتکر و چیره دست بزرگ موافقم و اگر چیزی از دست من
هیچمدان بیاید در خدمت می باشم.
اجازه دهید بهترین ارادت و احتراماتم را تجدید نمایم.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

