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  ش از سر آغازين پچند سخ

     
. دھد ي می تجلی نسبیداده ھا و تفاوتھا،  یني ، اشكال ، رنگی مادیق غنايعت ، عظمت و شكوه خود را از طري  طب

ر يگر ذخاي دی جھان را آراسته اند و از  سویك  سو صور ظاھري اند كه از یفي و كی كمیده ھا و داده ھاين پديھم

  .دھند يار انسان قرار ميدر اخت را یو منابع  سرشار ، نعم ماد

ل كار خود ، خود يق اصالح و بھبود وسايعات فراوان ، از طريخ با قبول رنج و الم و تحمل ضايانسان در طول تار

ق در امور خود يبه سر منزل تفكر آگاھانه و تحق» د كننده يعت به مرحله انسان توليمرحله انسان مقھور طب« را از 

   .ديو جھان ارتقاء بخش

 یاري از مردم جھان را بنابر ی مختلف جمعیم جھان به قاره ھا و قاره ھا به كشور ھا و كشور ھا  به نژاد ھاي تقس

 ھنوز در رنج و یگري دیكه گروھيد ، در حالي رسانی و رفاه مادیعت زودتر به مرحله زندگي طبیو مساعدت ھا

  .  قرار دارد ی مادیحرمان زندگ

ل كار ، تجربه ي سپرد ، دگر با رشد وسای میستيار نيان خود را دسته دسته به ديالب قربانيسروز باران و يھر گاه د

ن ھا از ي ، مردم آن سرزمیكا ، قطع نظر از سر سبزي اروپا و امری صنعتی در كشور ھایجاد تكنالوژي و ایاندوز

ن يدر ا. افتند ي ی از آن رھائی و عوامل ناشیاريابان و دشت و ھامون و مشكالت كمبود آب و آبيرنج صحرا و ب

 آن بنابر كمبود مقدار یمي و اقلئیايا ، كشور محاط به خشكه است كه منظر جغرافيان افغانستان در قاره و قلب آسيم

 ین روال اندازه محصوالت كشاورزيبه ھم  بوده،ی و سرتاسریمي دای  و ساالنه ،  فاقد سرسبزی موسمیباران ھا

  .رد يگين قرار ميف پائي ساحه و وسعت خاك در رد آن به تناسبیو دامدار

 طاقت فرسا و دور از شناخت ی فت ، باشندگان آنرا در زندگ٣٠٠٠ مرتفع تا ی سر به فلك و دامنه ھایكوه ھا

 ی و معادن گوناگون افغانستان در حالت دست نخورده باقینير زميمنابع سرشار ز. ماحول شان قرار داده است 

گانه تا امروز در دل ي بی دولت ھا و مداخله مستدام كشور ھاین منابع به اثر غفلت و خود كامگيامانده كه ھر گاه 

 و ی ، سرسبز ، آباد و ھمسفر كاروان ترقی ماندند بدون شك افغانستان كشور غنی نمینه كوه ھا باقين و در سيزم

  . بود یت جھان امروزيمدن

 و یان شرقي تھاجم كشور كشایتوان در الباليم ، مي باال اشاره نمودكه دري افغانستان را طوریگر عقب مانيعامل د

ن عامل بود كه يھم. ه و روس جستجو نمود ي برتانی ھایانه امپراتوري و مداخله گرایش روياست پي و در سیغرب

م و ھنر و  ، علی از نعم مادی طوالنی سده ھای افغانستان ، مردم ما را برایت و نظام خانخاني با اشرافیدر تبان

  .دور نگھداشته بود ه  بیآگاھ

 ۀخواھانيز بنابر خصلت آزاديش لجام زد ، مردم ما ني ھمی توان برای را نمیچ حركت تكاملينكه ھي ایاما به فحوا

 و ین خارجا مھاجمیرانه ھايخ بار ھا بر سر وي تاری آن نداده و به گواھیاد فرھنگيش تن به استعمار و انقيخو

جا مانده   ه  را از خود بی و ھنری فرھنگی درخشان و شالوده ھای ھای آبادی ، سنگ بنای فئودالیخاكستر جنگ ھا

  .اند 

دن يشياندھای زه ي از انگیكي در افغانستان ی و مداخالت مكرر خارجیميط سخت و ناگوار اقليپس ھر گاه شرا

  .خواھد بود  افغانستان ۀخ جامعير تكامل تاري ھمانا سی عامل عمده و اساسی، ولاست

 برخاسته یوري و نقش تیقين يادداشتھا و كمبود مآخذ و آثار تحقي رغم مقصد این جا آرزو ندارم كه عليسنده در اينو

 یژگيجز خود وؤ و میان كليكه بي جامعه افغانستان بپردازم ، اما از آنجائیح مراحل تكاملياز درون جامعه ، به تشر
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 یادداشت ھا و نوشته ھاي افسرده ، ۀر در حدود حافظيرساند ، ناگزي میاري شه ھايسنده را در بحث انديھا ، نو

  . ورزم یغ نمي، از ذكر آن درزيناچ

 یاسي سیل جنبش ھاين نكته روشن است كه تحليا. ه نمود ي افغانستان توجیاسي سیخ جنبش ھايد تارين اثر را نبايا

 – ١٩۶٣( د ي جدی قانون اساسۀان دھيتا پا) ١٩١٩ – ١٩٠١(ن كوشندگان راه مشروطه  يمردم افغانستان كه از اول

 به ید روزيك قلم فاصله دارد  كه شايك فكر و يست كه از تاب و تحمل يكند كاري سال را احتواء م٧٧مدت ) ١٩٧٣

  . م گردد ي تقد،ازمند ماي نۀ به جامعیقيك اثر تحقيمثابه ه  بیاسيھمت روندگان راه س

 و آرامش یجي تدریر ھايي ثور ، افغانستان از تغ٧ ی سرطانۀن است كه بعد از فاجعيا كه قابل تذكر است یانكته 

 و ی تحول منفی شد به سوی مئیشگويده و پي در آن دیك ملي انقالب بورژوا دموكراتی كه نشانه ھایاآسوده نا

ان يمه ، ابعاد گسترده بات ي جنایويبه افغانستان ، در سنار) روزيد (یافت كه با ھجوم شوروير جھت يي تغیارتجاع

  .آمد 

در شرايطی که دسترسی به اسناد موثق و متون تحقيقی معتبر برايم ممکن نيست ، سعی من بر آنست که تا با اتکاء 

 خود را از اين روند پيچيده و متالطم اجتماعی ، اقتصادی و یاسي سیبه برخی يادداشتھا و حافظه ام ،  برداشت ھا

ن به ي آزاد ، بدون توھۀن کاررا  با اراديآرزو مندم ا.  بيان دارم یه لفظيرايه و پي بدون آراسياسی با امانت داری و

  مددگار شود ، به نحو شايسته ای انجام داده باشم ی مستقل ملی و مشیده ام به آزاديكه عقي و تا جائیا گروھي یكس

 یاسي پا نھاده و در زورق شكسته سیجتمـاعكه تازه در پلكان ايز به ھموطنان به خصوص به جوانانيتا خدمت ناچ

  . ا زده اند ، باشد يدل به در

النه بر نقايص و کمبود ھای اين يادداشتھا را با خشنودی و وبديھی است که بنده ھر گونه خرده گيری علمی و مسؤ

  .تواضع استقبال خواھم نمود 
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  :چنين می خوانيم" نوه"در معنی واژه " لغت نامه دھخدا "٢٠٢١٧ به نقل از صفحه -* 

وه  ص (:ن ز آن) ع م ات و ج دن نب د گردي وارد( بلن رب الم ی االرب) (از اق ات) از منتھ دن نب زرگ ش اج (ب ت

  ).مصادربيھقیلا

  ) ... اللغةاز متن] (َن ی ه [نيه. مرتفع و بلند گرديدن

ردن واژه " صاعد"تا جائيکه از متن جمله در نوشته جناب داکتر صاحب  ار ب وه"بر می آيد به يقين ايشان از به ک " ن

  .را در نظر داشته اند" رشد و نمو"معنی 

     AA-AA                                  ويراستاران پورتال 

 


