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  دکتور سيد ھاشم صاعد

١٨/٠٩/١٠  
  

  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

   فرانسهليموژ ـ
  :به ادامۀ گذشته

  

  گفتار پنجم

  امير امان هللا خان و استقالل افغانستان
               

  : ـ استقالل و احيای قشر بورژوازی ١   

اين امر خواھی . جائی رسانيده بود که برگشتی برآن متصور نبود ه  را بیاشي و عیب هللا ، تن پرورير حبي   ام

 در كله گوش به قتل یك طرح مخفي اساس هب هللا بير حبيام. افرادی بر می انگيخت نخواھی فکر نابودی وی را در 

 و عناصر اصالح طلب دربار ،  پادشاه  یت روشنفكران  عناصر بورژوازير امان هللا به حماي امی ویجاه د و بيرس

  .د ين  گردييافغانستان تع

 ین افغانيد جمال الدي، س١٩٣٣ـ١٨۶۵ ید طرز محموی دموكراسیر امان هللا كه از افكار خرده بورژوازيام

س ، استقالل عام وتام افغانستان ي انگلۀندي واصالحات كمال اتاترك ملھم شده بود ، بدون مشوره با نما١٨٩٧ـ١٨٣٨

ر امان هللا را از فكر استقالل خواھی يل امي خواست تا با انواع حیسيدولت انگل. س اعالم نمود يه كشور انگليرا عل

م يجه ماند و الجرم به خاطر حفظ منافع خود و حفاظت ني و تالش آن بدون نتیصرف گرداند ، اما تمام سع منیو

  . ھند ، دست به حمله و تجاوز زد ۀقار
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 مردم افغانستان مقاومت نتوانست ، اگر چه یمرديگر در مقابل پاين جنگ مانند دو جنگ ديس در ايلدولت انگ

 افغانستان را یاسيد كه بعد از چند ماه ، استقالل سيد ، اما مجبور گردي را ترك نماخواست مظفرانه خاك افغانستانيم

  .ت بشناسد يبه رسم

د ، ي به امضاء رسیس در راولپندي افغان و انگلین دولت ھاي ب١٩١٩بعد از آنكه قرارداد استقالل افغانستان در سال 

 خود را یت نشناخت و روابط دپلوماسيھند را به رسم یسرايگر وايخ به بعد دولت مستقل افغانستان دياز آن تار

  .س بر قرار نمود يًما با دولت انگليمستق

ن دوره قبل از يدر ا.  ، وطنپرست ، پر شور و عاشق اصالحات و ترقی بود یر امان هللا پادشاه احساساتيام

ن اصالحات يا.  داده شد تي ارجحی ، به اصالحات روبنائیدي تولیروھاي نیاصالحات بنيادی و رشد و بالندگ

 بگذارد ، اما عمر ی ، اجتماعی اقتصادیر بناي زی اثرات خود را باالیتوانست در مدت زمان طوالني میروبنائ

  .ن آرزو بر آورده شود ير امان هللا آنقدر نبود تا ايسلطنت ام

 ی احداث سركھا ، پل ھا  شبكه ھارات ،يكه ھا ، مخابرات ، اعمار تعميس فابريسأاد به تير امان هللا به سرعت زيام

س توسعه داد  در بخش فرھنگ و ي را بدون كنترول دولت انگلی و خارجیتجارت داخل. اری و برق پرداخت يآب

  .س نمود ي تأسی ، متوسطه و ابتدائیمعارف مكاتب عال

لت عثمانی نافذ  افغانستان را به پيروی اصالحات نيمه دوم قرن نزدھم دوین قانون اساسي اول١٩٢٣در سال 

ح يبا توش. د يت گردي دولت تثبیت ھايف مردم و ھكذا حدود صالحي حقوق و وظاین قانون اساسي در ا.ديگردان

. ديت خاص بر خوردار گردي از اھمی در مقابل تجارت ھندیه تجارت ملي ، سرماین فرعي و سائر قوانیقانون اساس

ساوی ، حق تهللا با تدوين اولين قانون اساسیامير امان  .ه شد دادین رفت و به زنان آزادي از بیمعاشات مستمر

قانون صنايع و . ، قوانين مدنی و جزاء تدوين و نافذ گرديد غالمی را ملغی قرار داد. مردم و مذھب را اعالن  نمود

ا کم مود تا نفوذ روحانيت روجود آمد و سعی نه در ساحه عدليه اصالحات ب. وجود آمده قانون جزای عسکری ب

سوی مامورين و تاجران معطوف نمود در حاليکه اين دو قشر ضعيف بوده و ه وی زيادترين توجه خود را ب. نمايد

قوانين و رفورم ھای اقتصادی بيشتر دھقانان و زمينداران را . دوش خود بردارند ه نمی توانستند اصالحات را ب

  . تحت فشار قرار ميداد 

 حيات نوين جز بلند بردن ماليات ديگر چاره ای نداشت زيرا او کسی بود که ديگر امير امان هللا برای احيای يک

 قانون ماليه ًءو کمک انگليس را نمی خواست ، بناکشور را از قيد انگليس رھا ساخته بود و ھيچگونه مستمری 

ای دھقانان که زياد  و قانون فروش امالک دولتی در ھمين سال و تبديل ماليه جنسی به نقدی بر١٩٢٣زمين در سال 

 مليون ۴٨ً که مجموعا ١٩٢۶در بودجه سال . با پول سرو کار نداشتند ، تازه بود و مشکالت و فشار وارد نمود 

  . دست آمده بود ه  مليون ديگر آن از ماليات مواشی ب٨ مليون آن از رقم کشاورزی و ٢٢افغانی بود ، 

جاد ي و ای منطقین حل مسائل مبرم و بنيادی جامعه و طرح دپلوماس توانست بدویرامان هللا نمي امیت ھايتمام فعال

 ، روند استقالل ، یدي و روش تقلیتي ، تنھا با خوش نی مثمر و اصولیك ھاي و تاكتی مرحله ای ھایستراتژ

  ،یر وطنپرست و عناصر درباري غی ، مال ھایت فئودالينجاست كه اشرافياز ا. د ين نمايانکشاف و آزادی را تضم

ر امان هللا را ي خلع و فرار امۀنيس زمي دولت انگلیده و با سازش با توطئه ھاي خود را در خطر دیمنافع اقتصاد

  .فراھم نمودند 

       

  : ـ نتيجه مشروطه خواھی در افغانستان ٢   
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 آمد یشود ھمه پياد مي ینام دوره ای امانه كه ب) ١٩٢٩ ـ ١٩١٩( دوره شاه امان هللا ینش نھاد ھا و نھضتھاي   آفر

ب هللا خان ير حبيكار مشروطه خواھان عھد اميد و حاصل پيزم جديونالي جامعه ، محصول فرھنگ ناسیرشد نسب

  .د يل گرداني نای اساسیھاياستقالل تام و آزادۀ س به كرانير پروتكتورات انگليثار تيبود كه افغانستان را از ز

 مشروطه خواھان به یستيوناليشه ناسيب هللا خان و ھمچنان اندي حبريزم عناصر روشنفكر عھد اميوناليافكار ناس

ً بوده است كه اصال یا مترقيد يزم جديونالي از روش ناسیر امان هللا ھمه ناشيزم در زمان اميوناليقات ناسيشمول تطب

  .ف قرار داد يك رديزم كھنه و تنگ نظرانه در يونالي توان با ناسیآنرا نم

ه زم بيوناليرد ، مستلزم آنست تا چند سطر مختصر در باره ھر دو ناسير خلط مبحث صورت نگنكه در گفتاي ایبرا

  .م يدست   بدھ

 و ی كه راه برتر١٩ قرن یشه ھاي بر افكار و اندی متكیكيزم در جھان با دو چھره ظاھر گشته است ، يونالي  ناس

شه بود كه  بر اساس آن ين طرز انديھم. دند  شمری و الھی میعيده طبيگران پدي ملل جھان را بر دی بعضیبھتر

 اول را بر دوش ملل ی نموده و جنگ جھانیزي ری كار خود را پیلمان مبناا یستھايا ، جاپان و نازيتالي ایستھايفاش

  .ل نمودند يجھان تحم

ض يه تبعيعل ، و مبارزه ی ، صلح ، ترقی بر اصول دموكراسیند كه متكي را گوی طرز تفكریزم مترقيونالياما ناس

 ی نژاد ھا ی ندارد ، بلكه تساوی  جای  مذھبی ، زبانی نژادین تفكر برتريو ارتجاع و استعمار بوده است ، كه در ا

  .دھديملل را در دستور كار خود قرار م

 را دري ملت ھا  به قوام رسانند ، زۀ را نخست در گھواریورزند تا تكامل آزادي مید سعيزم جديوناليطرفداران ناس

 عقب مانده مانند افغانستان ید در كشور ھايزم جديوناليكند ، ناسيداد ميزم بيالي كه ھنوز رسم استعمار و امپریجھان

كه به مبارزه يبه آنھائ) ١٨٩۴ ـ ١٨٢٣ (یچنانكه ارنست رنان فرانسو. ز خواھد   بود ي و حاصل خیمضمون مترق

  :ديگويزم برخاسته اند ميوناليه ناسيعل

كند ، ين مي افراد را تضمیآزاد) خوده به مفھوم حفظ ھر ملت و آداب و رسوم و قلمرو مخصوص ب( م زيوناليناس«

 افراد به ین آن خواھد شد كه  در آن صورت آزاديگزيجا» ون يكنفدراس« شه كن گردد به ناچار  يزم ريونالياگر ناس

د كوركورانه يك قانون وجود دارد كه باي ك كشور ويون فقط يستم كنفدراسيرا در سين نخواھد شد ، زيچوجه تضميھ

  )٣٣(» .ت نمود ياز آن تبع

 ی اساسیھايخاطر حفظ خاك و آزاده گرداند تا بياست كه ملت ھا را مجبور م ) یوضع روح( قتيزم در حقيوناليناس

  .ستاده شوند يپا اه  بیت مطلقه داخل و مداخله خارجيه حاكميخواه علي و ترقی ملینش دولتھايو گز

ا ي و ید مورد تجاوز اجنبيك كشور بوده كه نبايت حدود اربعه ثابت يزم موجوديونالي ناسیش شرط اساسيھذا پفل

 داخلی در ھم یگانگان و جنگھاي تھاجمات بین اصل در افغانستان بار ھا در طيا. رد ي در داخل قرار گیاخالل گر

در عھد احمد شاه . د يبعه افغانستان مشخص گرد ، استقالل و حدود اریو برھم بود و در عھد احمد شاه سدوزائ

را احمد شاه به ي از توجه باز ماند ، زی و فرھنگیاسي ، سیا در ساحات اقتصاديك جنبش پويث يحه زم بيوناليناس

 از آن یچگونه مفاديجز خسران در داخل كشور ھه وجود آورد كه به  را بيیمه امپراتوري ، نیريفكر  انتقام گ

  .متصور نبود 

اما در عھد امان هللا ، بعد ار استرداد استقالل عام وتام افغانستان آنچه را شاه به ملت وعده داده بود در بر آوردن آن 

ِجدوجھد نمود   ، در ی و خارجیل درست از اوضاع داخلي شاه امان هللا بدون تحلی و نھضت ھایاصالحات عموم. َ

 ، یا در مجموع روابط خانخاني یلي و قبایئفه ي ، طای  قوم،یئه  عنعند كه در آن مناسباتي آغاز گردیجامعه ا
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 یئ قشر روشنفكر در حالت ابتدای و فرھنگی تجارتیكه رشد بورژوازي ساخت ، در حالین جامعه را مي راستیمايس

  .ز قرار داشت يو نا چ

 حد اكثر ملت ی برا»ونيزاسيدموكرات«ا    يو  » یدموكراس«  جامعه چنان بود و كلمه یماي رغم آنكه سیعل

ستن آشنا يم آزاد زي شان با مفاھیخ پرماجرايك مردم افغانستان كه در طول تاريافغانستان آھنگ نا آشنا داشت  ول

مكارم    و احكام وی فرھنگ ملینه ھاي گنجی ، عدالت و انصاف را از ورای ، برابری برادریبوده و مقوله ھا

 و ید ، بار گران دموكراسي و كمبود فرھنگ جدی اقتصادیھايمه ناسازگار دانسته اند و با ھی میدرسته  بیاسالم

  .ر نداشت يدند چنانكه شور و شوق آنھا در منطقه نظيدوش كشه  شاه امان هللا را بینھضتھا

ز خود را در ي نقش شگفت انگیزوده د بود كه بيزم جديوناليخته با ناسي براستقالل و آمی شاه امان هللا متكیدموكراس

 یسه ھايس ليسأده و مجله و ھم در تيزده جريجا گذاشت ومظاھر خود را در سه احات معارف و مطبوعات بس

  .ات نشان داد يگرواليگر مكاتب در كابل و ديه و دي و امانیامان

سندگان و شاعران وطن يگر نوي و دی محمود طرزی آثار و ترجمه ھایاسي و سیل مليدر ساحه شعر وادب و مسا

  .م ماست مصداق كال

رودكه ي جامعه افغانستان به شمار می از افتخارات ھنریكيجاد مكتب استاد قاسم ي ، ای و سرود گریقيدر ساحه موس

 به صورت آگاھانه یقي ھند قرار داشت كه در آن اداء و اصول موسیقير موسيثار تي افغانستان زیقيتا قبل برآن موس

  .وجود نداشت 

ه  آن زمان بیآبادۀ گر نشاني دیباي و زیك و دھھا عمارت عصريداراالمان ، تاج ب ی ، قصر ھایدر ساحه ساختمان

  .رود يشمار م

ده شد كه در قبل از ي دیئ ھای ، خدمات اجتماعی و صحی  نو آوریع ، سرك سازيھمچنان در ساحات اداره ، صنا

  .آن وجود نداشت 

  

   نخستين روح ناسيوناليزم در افغانستان ٣    

  :              اليزم شاه امان هللا     وناسيون

        

 در یزم  در عھد شاه امان هللا  بھتر خواھد بود چند سطريونالي و ناسی موضوع دموكراسیش از رفتن به پاي    پ

  .م گردد يزم در افغانستان تقديونالين روح ناسينخستۀ بار

خ يده چند بار در تارين پدي بوده كه ایستيوناليسن شرط نھضت ناياول ت واحد،يوجود آمدن مركزه جاد وحدت و بي ا

گانه آنرا نابود كرده و كشور را به خود ي داشته كه ھر بار آتش اختالفات و تھاجمات بیافغانستان از خود جلوه ا

  .ده است ي جداگانه كشانی ھایمختار

 ۀن نطفي  آن اولی به مفھوم امروزیل دولت حقوقيت واحد و تشكيك مركزيجاد ي در ایكوشش احمد شاه دران

خت وروح يآن از ھم گسۀ رازي شی به زودیافت وليزم افغانستان پرورش يزم بود كه در بستر فئوداليوناليناس

  .د يزم را در ھم كوبيوناليناس

كه در  بود ی خان ھمچو قطره ایر علير شي قائم به امیك دولت مركزيجاد ين افغان در امر ايد جمال الديارشادات س

  .وجود آورد ه  را بی و نظامی ، اقتصادی فرھنگین نطفه ھايد و نخستيجام دربار فرو چك
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ه درست در يه و برتانيه مداخالت مكرر روسي علیاسي و استقالل سیت ملي حاكمیعنيزم يونالين شرط ناسياما دوم

 یاسي و سی اجتماعی نھضت ھایاه ھيزم ، پايوناليه ناسي با روحی متكی اسالمید كه كشور ھاي آغاز گردیزمان

  . نمودند یزی ميه تجاوز و استعمار غرب پی ريشانرا عل

، ی ملی ، تجارت و رشد مناسبات بورژوازیشه وري رشد پیاري توانست به یز كه مي افغانستان نیستيوناليروح ناس

د به اثر يت نمايامعه تقو را در جیه استقالل و آزادي بكشاند و روحی را به ضعف و نا توانیتينظام ارباب رع

د مطلع يوه كھن تجدي و شی طلبی خود باز ماند و باز ھمان جدائیعي از رشد طبیگانه و آتش اندازان داخليتھاجمات ب

 یعني یستيونالين شرط ناسيه از دومي با برتانیر عبدالرحمن در وابستگي مقتدر امیچنانكه دولت مركز. نمود 

  . نمود یريً  مردم جدا جلو گیري در امر سھم گیت فرھنگ مليتان و تقوحصول استقالل عام وتام افغانس

ژه ي به وی خارجی كه در آن منافع دولت ھایه تجارتي و انباشت سرمای و خارجی ، تجارت داخلیشه وريرشد پ

 و ی عناصر ملی بار اول آواینكه براي ماند تا آیر عبدالرحمن بدون صدا باقيامۀ ه نھفته بود تا ختم دوريدولت برتان

 بدون یك دولت مركزيت ين انداز شد كه موجودين قشر منور طنيوطنپرست افغانستان از درون دربار و از ب

  .دانستند ين مي خود خفت و ننگیاستقالل را برا

  

  :     اما دموكراسی  شاه امان هللا 

 ی قبول دموكراسیك ھنوز افغانستان براي ول شاه امان هللا نام برده اندی    گر چه اكثر آثار و نوشته ھا از دموكراس

مثابه عناصر ه  بی بوده ولی دموكراسیك از جمله شرط اساسي دموكراتی ھاین و دادن آزاديوضع قوان. آماده نبود 

ن و مناسبات ي را در قوانی دموكراسۀل دھندي تشكینھاد ھا.  نخواھد بود یم موجد دموكراسيل دھنده و بھتر بگويتشك

 ی نو ، كه حركت افقیرش نھاد ھاي مردم جامعه در امر شكستن مناسبات كھنه و پذی و ثقافتی رشد ذھن ویاجتماع

  .د جستجو نمود يد ،  بايماين به باال بپيخود را از پائ

 و مھاجرت ی تجارتی مناسبات بورژوازی  نطفه ھاین مناسبات كھنه اقتصاديدر جامعه آنروز افغانستان در ب

ده بود كه ي رسی آن و رشد قشر منور افغانستان تا آن حدودی و تحت ستم در شھر كابل و حواشني زمیدھقانھای ب

ر يك سين ي شد و ایل مي آنوقت به استقالل خود نایر مليه و دولت وابسته و غيست افغانستان از سلطه برتانيبا

 و خبرگان یدئولوژيتاب ، ا و وارد كردن كیوري محتاج تیا وطن دوستي و یستيونالي بود و احساس ناسیعيطب

 مختلف به ینده شدن مردم به گروه ھاکجاد تفرقه و نفاق و پرايتواند در ايزم ميونالير رشد ناسي نبود اما سیخارج

 در خارج كشور یستيونالي ناسی ھایت قشر منور در داخل و بالندگي و كمیا به اثر نفوذ فرھنگيد و ي بگرایكند

  .جا گذارد ه  آن بیريگي و پع رشديانعكاس خود را در تسر

 ی رشد اقتصادیه ھاي داشت و بر پایخيك طرف عامل تاري اگر از ی دوره امانیستيونالير رشد احساس ناسيس

گر ي دیگيران  و در ھمساي ھمجوار مانند ای آن در كشور ھایگر  بالندگي دی نمود از سویه مي تكیجامعه تا حدود

قت ول حكومت ميم قاره  ھند و تشكيه در نيت برتانيه حاكميد محمود الحسن علخ الھني مسلحانه شیما آغاز جنگ ھا

گر مبارزات درون دربار ، حزب جنگ ياز طرف د. ع نمود ي افغانستان را تسریستيوناليآن در كابل ، مبارزات ناس

 ٢٨ه ين اعالميول برگرفت و با ای دپلوماسی شاه امان هللا پرده از روی باالیر و نفوذ كالم محمود طرزيو تاث

رش آن آماده ي پذی خود را كه مردم برایستيونالي احساس ناس١٩١٩ مارچ ٢۴ یخي و نطق تار١٩١٩ یفبرور

 اگست ٨س را واداشت تا در ي مردم ، دولت انگلۀكار جانبازانيان آورد و پيمه كار استقالل طلبانه را بي، پبودند

  .ت بشناسد ياستقالل افغانستان را به رسم
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 یجاد دموكراسي اینه ھا را در دراز مدت براي امان هللا زمیاسي ، سی ، تجارتی ، فرھنگی اقتصادیت ھايفعالتمام 

 ۀخواھاني و آزادیستيونالي افغانستان در پرتو جوش و خروش ناسیاسينكه استقالل عام وتام سيژه ايان آورد به ويمه ب

  .ان آورد يگر ساحات  به مي و دیقي ، موسیھنگ ، فری در ساحات معماریزي شگفت انگیمردم ، دبستان ھا

 جامعه و روابط یكرد محتاج به زمان و شناخت واقعي باز می دموكراسید راه خود را برايزم كه بايونالين ناسيا

ت يق معارف و فرھنگ به كميست قبل از ھمه از طريگر بود كه باي با جھان دی و دپلوماسیاسي سۀماھران

 یجاه  بید و از لحاظ اقتصاديگردي میزي پی ری مترقیستيونالي حزب ناسیه ھاي شد و پایروشنفكران پرداخته م

 یز براي و ھمه چین نظامي مصارف سنگیجاه  شد و بیجاد مي اقانان دھی برایابي كارینه ھايات كمر شكن زميمال

ن ي پائی تا حدودی ذھنهي و رشد سوی اقتصادیق كمك ھاي از طری و روستائی فاحش شھریتفاوتھا) تختيپا(مركز 

  . شد یآورده م

ه  جامعه در مقابل مداخله و منافع خود بیشرفت و ترقي مردم و پیاسيخاطر وحدت سه زم را بيونالياما غرب كه ناس

 كه منحصر به فرد ی و آزادی به دموكراسیق ويدانست از احساس پاك شاه امان هللا و عشق عمين ميمثابه سد آھن

نه انفجار دولت شاه امان ي استفاده نموده زموء در دستگاه دولت نداشت ، سیگري دی كسی طرزر از محموديبود و غ

 نمودند ، از یاري امان هللا را یكه در جنگ ملي مرحوم غبار مردم ھمانطرۀديبه عق. د يهللا را از درون آماده گردان

ن مردم با يه رفورم ھا را بين بلند پاي ماموریكو كردند  ، اما وقتيز استقبال ني او نی و اقتصادی فرھنگیفورم ھاير

  .ون و مردم را به بار آوردند ينه مخالفت روحانيكردند ، زميل مينظر تحموءاستفاده و سوءس

 اروپا را كه محصول انقالبات و ی و دموكراسیژه بعد از برگشت از اروپا تصور نمود كه ترقيشاه امان هللا به و

 یوۀ  عجوالنیزه بود كه كار ھاين انگي ھمیرو. اده كند يك شبه در افغانستان پيتواند ي بود ، می طوالنیخيروند تار

غرب كه منتظر ھمچو فرصت بود با . بار آورد ه م بي عظی متضاد به خود گرفت و انعكاس منفیر ھاير و تعبيتفس

ب نگھداشتن جامعه افغانستان ر او را صادر نمود تا با عقي حكم تكف، ھا ینه سازي و زمیاستفاده از ارتجاع داخل

  .ند يمنافع استثمار گرانه خود را بدون چانه زدن و دردسر فراھم نما

د با حوصله يگفته ام كار ناممكن و ناشد نبوده و شا»  شدینطور ميا ايكرد و ينطور ميھر گاه ا«سنده يآنچه نو

 بر نھاد ھا ونمود ی متكیدات بر شاه امان هللا گھم كه انتقايني بی شد ، اما اكنون می از آن  انجام می مقداریبائيوشك

  .رد ي گی صورت می چپ سنتید ئولوژيه اي بر پای و عنودانه و گھیً و قسما شخصی مذھبیھا

ند يگوي میست و دوست شوروي ، كمونیانيت شاه امان هللا را كافر ، ملحد ، قادي و روحانی مذھبی المثل حلقه ھایف

خواھانه و انسان دوستانه يشات ترقي گرایست و داراير كمونيك روشنفكر غيو را  ای چپ سنتیو اما حلقه ھا

ن ي بیت منطقي و رعای ، اجتماعی در امر ساختار اقتصادیت انقالبيفاقد ماھ« رای ویكنند و دمـوكراسيف ميتوص

  ».دانند ي میر بنائي و اصالحات زیاصالحات رو بنائ

ن ي و ھر كدام خود را در ایط اجتماعيت محيان شده و نه واقعيقت بي نه حقم متأسفانهير و ترسين دو تعبين ايدر ب

ست و عاشق يوناليك شاھزاده مسلمان ، ناسياما از نظر من شاه امان هللا .  شمارد یف ھا حق به جانب ميگونه توص

 ھند و ی ، اتاترك و جنبش ملیش ملھم از محمود طرزي بود كه كار ھای و فرھنگ غربیو دلباخته دموكراس

  .ه بود يمخالفت جدی وی با برتان

م به آنقدر عبارات ، جمالت ، نصوص و ي شاه امان هللا نظر اندازیه ھا و نطق ھاين ، اعالمي اگر به فرامیبار

 یل اسالمي تا آن حد به مسایكار برده بودند و نه اخالف وه  بیم كه نه اسالف وي خوری بر می اسالمیمقوله ھا

  .ه كرده اند يتك
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ن شاه امان هللا بود يھم.  نبود یزم شورويت شناختاندن افغانستان مفھوم اطاعت از كموني و به رسمیاسيت سيمجبور

 تا حد توان و قدرت اقدام نمود كه یانه شوروي میاي نجات مسلمانان آسی برایك با شورويكه با وجود روابط دپلومات

ج كردن آنھا به يو نفاق آنان  خدمت شاه امان هللا را در بس یريگي و فقدان پی مسلمانان شورویخود عوامل درون

زم نبوده كما يل قبول كمونيزم دلي با جھان كمونی بدون وابستگیپ ،  دوستياما از لحاظ پرنس.  منجر نمود یناكام

امان هللا نكه شاه يدر مورد ا. زم نخواھد بود يالي ، رفتن به منجالب امپری با جھان غرب بدون وابستگینكه دوستيا

 كه یبا و كتابي است زیپرداخت ، سخنن نيع زمياورد و به توزيجا نه  را بیر بنائيك و زيچرا اصالحات دموكرات

تواند ساعت ھا به خود سرگرم كند و ھزار ھا انتقاد بر شاه امان هللا بكنند ، يخ و جامعه را  ميجوانان نا آگاه از تار

كه وزراء شاه ای  در آن دوره ی و ذھنینيط متبارز عيك بدون شراي دموكراتی ھااده كردن نھاديسنده پياما به نظر نو

خوردند و طبقه ين داشتند و دولت را از درون ھمچو خوره مي را در جبی و فئودال زادگیامان هللا نشان فئودال

 كه با دولت شاه امان ی ملز روشنفكراني و با تعداد ناچید و مناسبات فئوداليوه تولير شي  ناتوان در تحت تاثیبوژواز

انه يو تاز ط بدون داريگانه به محي و جور بی استبداد داخلیك نداشتند و بعد از عمري رابطه ارگانینيهللا جز خوشب

ك حركت ي كه خود یستيوناليج احساس ناسيك و بسي بورژوادموكراتیضرورت داشتند ، چگونه بدون رشد نھاد ھا

ت ي ظرفیم كه صاحبان منافع حتيديكه دي پرداخت در حالین ميع زمي و توزیر بنائيزرود به كار ي به شمار میانقالب

  .ل در داخل و خارج كشور را نداشتند ي نسوان و تحصیقبول آزاد

ن افزوده شد ھمان يت منوري مؤلده ، نھاد ھا در ابعاد مختلف پا گرفت و در كمیرو ھاي با رشد نیم كه وقتيدياما د

د قرار دادند و يئل به خارج را مورد تأي شاه امان هللا دختران خود را به مكاتب فرستادند و تحصر كنندگان دورهيتكف

  د يشد كه  شاھان بعد از امان هللا را كافر و ملحد بگو حاضر نیكس

د ي آن افكار و عقایجاه  را شكستند و بیستيونالي روح ناسیرا اربابان خارجين امر واضع و روشن است زيل ايدل

  كه یستيونالي فاقد احساس ناسیگر دولت ھايكردند و دي در جامعه افغانستان آب می تجارتی را توأم با كاال ھاخود

ه ر نام مبارزه بيدانستند و فقط مردم و روشنفكران بودند كه زيت مي و فقر اكثری و مادی خود را در نفاق فكریبقا

  . كشانده شدیروزيه گردن ھم افتاده بودند تا كشور به جنگ دن فكر و آن فكر و كافر بودن و مسلمان بودن بيخاطر ا

  .ادامه دارد                                                                                                                               

  

  

 


