AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

۲۰۱۸/۰۹/۱۶

احسان لمر

در رابطه به سطور

«از ارتجاع سیاه تا كمونیزم سرخ
و
باز دیموكراسي سیاه و سرخ»
جناب نهایت محترم دکتور صاحب و .ع .حیدری را بهترین احترامات می رسانم .مضمون دلچسپ شما تحت
عنوان فوق مورخ  2018/09/10را در این سایت مردمی و دوست داشتنی خوانده و از آن لذت بردم ،اجازه دهید
چند سطری در ادامه ابراز نظر نمایم .قبل از همه باید به عرض برسانیم که هدف من دفاع از مرحوم ظاهر شاه و
نظام شان نیست بلکه دفاع جدی از نهضت دموکراسی و مشروطیت افغانستان می باشد که در این راه خونهای
ریخته شد و صدها و حتی هزاران نفر زنجیر و زو النه دیدند
این همه زنجیر در زنجیر چیست؟
بنــدیـی را ،بــس بود زو النه ای
شما تحریر نمودید « :اما متاسفانه میراث آن به شاه غافل و عیاشی سپرده شد كه دست به دامن یارانی زد
که».....
آن شاه غافل و عیاش بعد از کشته شدن پدرش به سن ( )19سالگی به تخت نشانده شد ولی عمالً اختیار داخل و
خارج ارگ (یعنی سیاست داخلی و خارجی کشور) بدست کاکا هایش بود .بزرگان فامیل ما حکایت می کردند که
در مجالس داخل فامیلی اگر ظاهر خان حرفی می زد با عتاب برایش گفته می شد (چپ باش تو خورد هستی) ،ولی
در بیرون (تحت سایه هما پایه اعلیحضرت معظم همایونی المتوکل علی هللا ).....می گفتند
سردار محمد هاشم خان صدراعظم بعد از کشته شدن نادر خان که نظر به سن از برادران دیگر ( شاه ولی خان 2
سال و شاه محمود خان چهار سال بزرگتر بود) که ریاست فامیل را به عهده داشت ،در  17سال حکومت خود می
توانست از عیاشی محمد ظاهر خان جلو گیری نماید و او را به صراط المستقیم راهنمائی کند ،که این کار را شاید
عمدا ً نکرد( .داخل ساختن محمد رحیم غالم بچه ،اشاعه الکل و دخانیات و ....بی پالن نبود) در حالی که دو برادر
زادۀ سکه خود محمد داود خان و محمد نعیم خان را با انضباط خود رشد داد .سن و سال هر سه این عمو زاده با
هم تفاوت زیاد نداشت مثالً بعد از قتل نادر خان و سردار محمد عزیز خان در ( ،)1933محمد داود خان ( )24ساله
محمد نعیم خان ( )22سال و محمد ظاهر خان ( )19سال داشتند.
من با این سطور شما متاسفانه موافق نمی باشم و آن این که «:دست به دامن یارانی زد که آنان زیر نام
دیموكراسي ،وطن را به جاى کشانیدند كه دروزاه هاى امنیت مملكت درهم شکست» .شما هم مطلع می باشید که
اساس و اندیشه دیموکراسی در وطن ما از نشر اندیشه های سید افغان و از طریق نوشته ها کتب و کنفرانس های
وی در خارج ،به کشور ما راه پیدا کرد .در اولین سال سلطنت امیر حبیب هللا خان (سراج) ،قوغ های زیر خاکستر
علم و دانش یا فرهنگیان وطندوست در داخل کشور محیط ما حول شان را گرم نموده و مبارزه ضد استبداد ،
دهشت و استعمار را توام با احیای علم و فرهنگ ،آزادی و عدالت و نظام مشروطه آغاز نمودند ،درعین زمان
تبعیدیان دوره عبدالرحمن خان ،مانند خانواده های محمود طرزی ،ماما ابراهیم ساعت ساز ،غالم محی الدین افغان،
مولوی محمد ظفر مروت و  ....با دیدگاه و ره آورد بزرگی به وطن برگشتند ،که دیدگاه آنها و روشنفکران داخل
کشور به دو نکته با هم خلط گردید:
آموزشهای از اندیشه ها و افکار پر غنای سید افغان در هند ،مصر ،ترکیه ،اروپا و ایران.

شناخت علمی و آگاهانه خود شان از پیشرفت علوم ،ساینس و تکنولوژی جدید و جهان ما حول.
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امیر حبیب هللا خان که تحصیل خویش را نزد استادان ورزیده سمرقند نموده بود و با علوم متداول آشنائی داشت ،و
یکی از پر مطالعه ترین شاهان کشور ما بود ،وی به کتب ،مجالت و ترجمه ها عالقه زیاد نشان میداد .وقتی
میخوانیم که "حب المتین" و" سور اسرافیل" در دفتر سردار عبدالقدوس خان اعتمادی محفوظ بود خواهی نه خواهی
به مطالعه امیر هم میرسید ،همچنان امیر به ترجمه آثار ژول ورن فرانسوی توسط محمود طرزی اشتیاق فوق
العاده متبارز ساخت ،که این خود توجه امیر را به مدنیت جدید ،کتاب و کتاب خواندن نشان میدهد در حالی که
برادرش سردار نصرهللا خان و عدۀ از سرداران درباری دیگر به شمول عبدالقدوس خان اعتماد الدوله با آن بشدت
مخالف بود .مورخین ما چون عبدالحی حبیبی ،سید سعد الدین هاشمی ،سید مسعود پوهنیار و میر محمد صدیق
فرهنگ بیک نظر می باشند که مکتب حبیبیه کانون و مرکز مشروطه خواهان اول بوده و استاد هاشمی نشر سراج
االخبار افغانستان "هسته مشروطیت نخستین" راهم میافزایند .این نهضت زاده تفکر و اندیشه جوانان روشن ضمیر
و وطن پرست افغان آن وقت بود که تعداد شان تا به ( )900نفر هم رسید.
مولوی محمد سرور واصف زعیم ظهور نهضت مشروطه خواهی به سال 1327مطابق 1909م در یکی از اتاق
های بزرگ باغ مهمان خانه در والیت کابل که در آن وقت مکتب حبیبیه آن جا بود تشکیل جلسه داده عده زیادی
از مشروطه خواهان در آن گرد آمده بودند پیشنهاد تسوید عریضه به حضور امیر حبیب هللا خان را نمود .مرام
این جمعیت تبدیل حکومت مطلق العنان به یک حکومت مشروطه ــ تحصیل استقالل و نشر تمدن و فرهنگ جدید
در افغانستان بود.
و اما این نهضت با مخالفت سرداران (که امتیازات مستمرئ شان را در خطر می دیدند) و همکاری استخباراتی
مستوفی الممالک محمد حسین خان (برگت عظیمو هم شوهر دختر خاله وی بود) به شدت و نهایت خشن سرکوب
گردید .در( 14حوت  1287ش ــ  5مارچ  )1909گیر و گرفت مشروطه خواهان آغاز و دو روز بعد حکم صادر
شد که:
ـــ مولوی محمد سرور واصف.

ـــ سعدهللا خان الکوزی برادرش.

ـــ عبدالقیوم خان ( نواسه کاکا پدری واصف) .

ـــ محمد عثمان خان پروانی.

ـــ محمد ایوب خان پوپلزائی هر پنج نفر به توپ پرانده شوند.

ـــ پاشا میر خان ـــ جوهر شاه خان غوربندی ـــ لعل محمد خان تگاوی بعد از وحشیانه ترین شکنجه

ها به فیر تفنگچه اعدام شدند.
اشخاصی که در شکنجه و مرگ مشروطه خواهان عمالً سهم برازنده گرفتند عبارتند از :سردار محمد هاشم خان «
سر سروس» برادر نادر خان ــ میرزا عبدالرشید خان و احمد علی خان لودین رئیس اردو دوران نادر خان،
(نواسۀ محمد رفیق خان لودین که باعث اخراج سید جمال الدین افغان از کشور گردید).
این جنبش بعدا ً مشروطیت دوم را باعث گشت ،که نهضت امانیه افتخار این راه و مکتب است وبا کمال عمیق ترین
تاثر و تاسف با قیام های ارتجاعی و تحریک شده اجانب و عمال داخلی شان در پکتیا ،شینوار و بعد داره حبیب هللا
کلکانی این حرکت ضربه دید و با روی کار شدن نادر خان و سردار هاشم خان خونین ترین سرکوب را متحمل
شدند که مبحثی است طویل و جدا گانه.
سردار هاشم خان در دوره  17ساله صدارت افراد غیر از خانواده جلیل سلطنتی را{ قولخ های روی تخته شطرنج
می دانست که بجای یک دانه گم شده استفاده می شدند( .از یادداشتهای دکتور عبدالقیوم خان)} و او به ملت خود
ارزشی قایل نبود( ،هنوز کابلیانی زنده اند که قصه فیل مرغ های وی را بیاد دارند) .بعد از استعفای وی از
صدارت ،برادرش (سپه ساالر شاه محمود خان) به این پست رسید و مردم را هم در دولت سهم بیشتر داد ،او نظر
به روا دید روزگار و زمانش هزاران زندانی سیاسی را آزاد نمود و حتی عدۀ را در دولت شامل نمود به گونه مثال
میر سید قاسم خان ،عبدالهادی خان داوی ــ محمد انورخان بسمل و دیگران .او خواست آزادی های به مردم بدهد.
نشر جراید ،انتخابات دوره هفت شورای ملی ،انتخابات بلدیه ها (شاروالی ها) از کارنامه حکومت شان است اما
بعداً باز هم ادامه سرکوب مشروطه خواهان سوم را شاهد بودیم (دکتور عبدالرحمن محمودی ،غالم محمد غبار،
محمد رسول پشتون و دیگران سالهای طوالنی را در زندان ها سپری نمودند).
این نظر شما قابل بحث است این که« یارانی» «زیر نام دیموكراسي»« ،وطن را به جاى كشانیدند كه دروازه
هاى امنیت مملكت درهم شكست»  :در دهه اخیر سلطنت ما چهار صدراعظم غیر خانواده سلطنتی داشتیم (دکتور
محمد یوسف ــ محمد هاشم میوندوال ــ دکتور عبدالظاهر ــ محمد موسی شفیق) ،تمامی کابینه دهه اخیر سلطنت از
نخبه های جامعه ما انتخاب شدند و سیاست داخلی و خارجی به نحو مطلوب اداره شد« .یارانی» که در دهه اخیر
سلطنت همکاری و رهبری می کردند مثل دکتور محمد یوسف ــ محمد هاشم میوندوال ــ دکتور عبدالرحمن پژواک
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ــ دکتور عبدالصمد حامد ــ دکتور عبدالحکیم طبیبی ــ سید شمس الدین مجروح ــ پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیائی ــ
عبدالهادی داوی ــ محمد موسی شفیق ــ دکتور محمد عمر وردک ــ دکتور عبدالظاهر و  ...و  ...کدام اینها وطن
را به جاى کشانیدند كه «دروازه هاى امنیت مملكت» درهم شكند.
امنیت واقعی در سر تا سر کشور به بهترین شکل برقرار بود .چشم و دست همسایه های حریص و غارت گران
بین المللی بسوی کشور ما بسته بود از برکت دموکراسی و آزادی بیان بیداری فوق العاده در ساحه معارف و
اجتماع مشاهده می شد .خود شاهد بودم بعضی جراید ملی مثل روزگار از (محترم یوسف فرند) ،کاروان (محترم
صباح الدین کشککی) ،ترجمان (محترم رحیم نوین) و غیره در شروع هفته نشر و عرصه در بازار کمیاب می
شدند یعنی تقریبا ً همه شماره ها به فروش می رسید .در معارف و پوهنتون کابل به هزاران جلد کتب مطالعه و
حتی مسابقه کتاب خوانی برگزار می گردید .توجه و عالقه به معارف و مکتب تا آنجا باال گرفته بود که در جریان
بحث بر خط مشی مرحوم دکتور عبدالظاهر تقریبا ً همه وکالی اطراف (ولسوالی ها دور افتاده) خواهان افتتاح
مکاتب در مناطق شان بودند که باز هم دشمنان معارف (مجددی ها) به مال ها وابسته خود هدایت مخالفت به آن را
دادند (به مردم بگوئید که مکتب اوالد تان را کافر می سازد) ،این تحریکات مجددی ها مرا بیاد آن گفته دوران
صدارت داود خان مرحوم در فاکولته حقوق انداخت که با اشاره دست بسوی قلعه جواد گفت :اینها مانع هر کاری
ما می شوند.
شاه با وجود تصویب قانون احزاب از سوی پارلمان از توشیح آن خود داری نمود زیرا او معتقد بود که احزاب با
اندیشه های افراطی سیاه و سرخ کشور را به منجالب می کشاند .با اینکه رسما ً سازمان های سیاسی قانونی نبودند
و فعالیت های داشتند که باعث بی نظمی و هرج و مرج شدند و به قول یکی از رهبران یک جریان سیاسی 2000
نمایش و تظاهرات انجام دادند و این که آن ها از کجا حمایه و تحریک می شدند مبحث دیگر دارد که باید بر آن
غور نمود.
دموکراسی در هر کجائی باعث بیداری ،بیدار گری و اعتال می شود اما یکه تازی و دیکتاتوری های فردی دروازه
هاى امنیت مملکت را درهم می شكند .نه رژیم های استالین و برژنف و ماهو و هیتلر و پال پوت و هنگ سامرین
و پینوشه و خمینی و خامنه ای مردم را بیدار ساخت و نه دوام داشت یا دارد.
از عطف توجه تان به این سطور قبالً ممنون و مشکورم.
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