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

۲۰۲۰/۱۱/۰۴

رفعت حسینی

کتابی سرشار از نادرستی در باره هاشم خان
محمد کریم پیکار پامیردر تورنتوی کانادا در ۱۳۹۸خورشیدی۲۰۱۹،م ،کتابی نگاشته است بنام :
« استبداد سردار محمد هاشم خان و پیامد های آن در افغانستان».
پس از خوانش آن پی بردم که این کتاب باچنین عنوان چرب و روغنی و با این تاریخ نگارش،
بایستی به {برخی} قضایای وابسته به تاریخ معاصر افغانستان اشاره ها و یادکردهایی می داشت.
مگر ...ندارد.
وتوضیحاتی فشرده هم حتی دران نیست .
اگرگوشه هایی ازتاریخ قرن بیست افغانستان دران جلوه گر می بود ،و بین هاشم و چهل سال پسین
مقایسه یی می بود ،دادگری نمایان می شد و درآن صورت برگی از کتابچهء تاریخ افغانستان
(ازدهه بیست سده بیست تا  ۱۳۹۹خورشیدی ) را میخواندی.
در پردازکاری و افراط بخشی به استبداد محمد هاشم وطره بازخان ،چپگرایان افغانستان ،چینی و
روسی ،نقش گــُنده دارند و پیکار پامیرهمگام چپ گرایان است.

بچند نکته ارزنده میخواهم اشارتی بکنم:
اول.
وقتی من دربارهء محمد هاشم سخن میزنم ،دفعتا ،اورا مستبد نمی خوانم .من هاشم را ازآوان
کودکی وی [سال به سال] می سنجم .سقوط امان هللا را ارزیابی می کنم .چپاول سقوزاده و دزدی
های مالها (مجددی ها وروحانیون مشابه را )عقالنی وبراساس معاییر دانشهای اجتماعی بررسی
می نمایم.
.
اندیشیدن علمی و منطقی و نتیجه گرفتن این است:
درخور
موضوع
ِ
ِ
ضرورت استبداد هاشم پس ازسقوط مرگبارنهضت امانی وآشوب های اجتماعی و مدنی بوسیله
هواخوهان حبیب هللا.
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

.
وفهم ِخردمندانه نباید دریک کتاب ،سنت چوتارها وعنعنهء کوچه و بازار و مندوی
برمبانی دانش
ِ
وکوچه چقرک کابل را حکمران ساخت و قلقله کرد:
 ۰محمد ظاهرعیاش وشرابخور بود .محمدرحیم غالم بچه برایش زن پیدا می کرد.
۰هاشم مانند تمام خانواده نادر{غدار!} ومستبد بود!
دوم.
پنداشت عقالنی و آغشته با ِخردمندی ابالغ و اعالم می کند که :
آرامش اجتماعی و رفاه مدنی و کم بودن دزدی ها و آماده شدن کشور برای پذیرش نخست
ِ
وزیران گوناگون و رشد آموزش و انکشاف دهات و سالمتی در وقت ظاهرشاه ،بی هیچ تردیدی،
زادهء زمامداری محمد هاشم می باشد.
.
سوم.
درپرسش ها از پیکار پامیر این واقعیت هم می جنبد:
چرا در کتاب« استبداد سردار محمد هاشم خان و پیامد های آن درافغانستان» هیچ مقایسه میان
محمدهاشم و بیداد و آدمکشی نجیب/امین /سروری/ببرک /خاد /اگسا/کام /طالب ومجاهدین نیست.
چرا و چرا و چرا؟......

///

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

