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 دکتور زمان ستانيزی

  ٢٠١۴ نومبر ١۶
  

  تناقض در استدالل آقای سيستانی
  بخش چھارم

  بی بند و باری در برابر حيطٔه تخصص و مسلک
  

  فاصله ميان روش علمی و ذھنيت عامه

علی رغم گذشتٔه درخشان تاريخ و نقش چشمگير مردم اين ديار در سر و صورت دادن تمدن اسالمی، در   

اصول مناظرٔه علمی را مراعات نمی کنيم .  ايمهعصر حاضر ما افغانھا خصلت علم پروری نياکان خود را از دست داد

در اين ھرج و مرج به . رار می گيرد ذھنيت عامه قیتھديد خودسريھای شعاربازتحت » علمی«و روش مباحثات 

 اشخاص وقع نميگذارند و ھرکس یيا مدرک و سند و درجٔه تحصيل علمتجربه در حيطٔه تخصص، اعتبار مسلکی، 

ی به علم ئبه اين صورت بی اعتنا. داند خود را جامع الکماالت دانسته در ھر موضوع خود را مستحق اظھار نظر می

به اين موضوع در اين ارتباط در .  به علم و عالم و دانشمند رسم عام گرديدهء استھزاپروری و حتی توھين، تمسخر و

  . و حيطٔه تخصص را توضيح می کنيم بخش دو مطلب مشخص يعنی روش علمی

  

   تفاوت ميان نظر و نظريه- روش علمی 

. دانند ٔه نظريه را نمیگان ما تفاوت بين اظھار نظر و ارايا به شمول تعدادی از تعليم يافتاکثر ھموطنان م   

به تفکر و » نظريه«تواند نظری داشته باشد، ولی  به اعتقاد مربوط است و ھرصاحب اعتقاد می» نظر«داشتن 

 قواعد خاص یر يک مسلک بر مبانژرفنگری به اساس روش علمی ارتباط دارد که با پيروی از اصول قبول شده د

تواند در ھر  پس ھر کس می. گردد طرف عالمان تحصيل کرده ارايه میاستوار بوده و بر ضوابط و استدالل منطق از 

توانند با رعايت اصول  داشته باشد، ولی تنھا اشخاص مسلکی با اسناد تحصيل و تعليم و تجربه می» نظری«موضوع 

   .را ارايه کنند» ه اینظري«لک مربوط قبول شده در ساحه و ابعاد مس

. »تفکر«گيرند و در مورد دوم از  کار می» فکر«ی در مورد اول از کلمٔه برای تدبُر اين کار در زبان عرب  

. ی دو کلمه در اذھان عامه امتياز، تعادل، و تفکيک اصطالحات را برھم زدهئولی ھمين شباھت و ارتباط ريشه 

 قلمداد کرد، و opinionتوان معادل  را می» نظر«. ناگزيريم برای تفھيم بھتر از اصطالحات زبان انگليسی کار بگيريم

. اعتقادی است» نظر«معموالً . خوانند  میtheoreticianرا   می دانند و مبتکر آنtheoryرا مساوی به » نظريه«

به اين .  تابعيت از کدام قاعدٔه خاص شرط نيستءً ی يک اعتقاد و نظر خاص باشد، بناتواند دارا چون ھر شخص می

ولی .  پذير است و به قاعدٔه خاص ضرورت ندارداءبنا بر آن نظر استثن. د باشئیسبب ھر نظر به به ذات خود استثنا
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 ارايه کردن نظريه کار ءً بنا. ر قاعده و قواعد استوار است را نمی پذيرد، بلکه باءعقل استثن. عقالنی است» نظريه«

لم و تحقيق را ناديده می تنھا تفکيک اين اصول عمدٔه عه ولی ميان ما افغانھا ن. تواند اشخاص غير مسلکی بوده نمی

» نظر«خصوصاً در بخش مذھب و سياست که ھرکس . گيريم، بلکه عدول و سرکشی از آن بين ما تعامل عام است

نما فتاوئ تکفير و تھمت خيانت ملئ  دانسته، در نقش فقيه، مفتی، و عالم» نظريه«مذھبی و سياسی خود را معادل 

  .کنند ديگران را صادر می

در يک دعوت يکی از مھمانان . و تفھيم بھتر و تفاوت بيشتر بين نظر و نظريه مثالی می آوريمبرای توجيه   

 دوستان دور و پيشش يکی آسپرين، ديگری تايلنول، سومی ادويل، را توصيه می. کند دفعتاً از سردرد شديد شکايت می

ان ليمو، ماست، بادرنگ، و نعناع را ديگر. زنند کنند و از مؤثريت اين داروھا در تجربه ھای شخصی شان سخن می

که بھترين دوا  خالصه ھرکدام به پيشفرض اين. کنند عی را تشويق میيکنند و مؤثريت خوردن غذاھای طب تجويز می

او .  با زيرکی خموشانه مراقب احوال است ایولی طبيبی از گوشه. کند را توصيه کرده است به گفتٔه خود اصرار می

با عاليم تکليف ھای  ھای مدعوين متخصص نماھای مجلس وقع گذاشته باشد حرکات مرد شاکی را که به گفته بدون آن

االتی از برد و ضمن طرح سؤ داکتر طب آن مرد را به گوشٔه خلوت می. کند  ديگر صحی او با دقت مشاھده مییاحتمال

ظاھری را تمالی اين سردردی  او و تکرار و تواتر شدت درد، مشاھدٔه رنگ و روی و نبض، علل احیسابقٔه صح

رسد، دوستان   بعدھا که از حملٔه قلبی آن مرد خبری می .ی کرده او را به عجله به شفاخانه می بردئتشخيص ابتدا

که به اين حقيقت پی ببريم  که اينجا ھيچ جای تعجب نيست به شرط آن در حالی.  او به تعجب می افتندیمتخصص نما

  .تواند آسپرين نيست و نظر شخص جای نظريه و تشخيص علمی را گرفته نمیکه عالج ھر درد سر يک قرص 

از . در اينجا ضرورت به تفکيک بين اصطالحات علمی و لغات و کلمات قاموس عاميانه نھايت ضرور است  

 نيست و در ءدر قاموس عام جايز است، ولی در علم طبابت اين لغت خودکفا» سردرد«روی مثال باال کاربرد لغت 

 اش که ھر کدام دارای يک تعريف خاص، دقيق، و یرابر آن يک طبيب از چندين اصطالح خاص رشتٔه تخصصب

به ھمين ترتيب ھر علم از خود قاموس اصطالحات خاص دارد و يک . کند مشخص است در موارد مختلف استفاده می

   .کند، نه از لغات و کلمات عاميانهعالم مکلفيت مسلکی دارد تا در رشتٔه تحصيل خود از اصطالحات خاص استفاده 

   

      عدم رعايت احترام به علميت و شناخت مسلک-حيطٔه تخصص 

در رابطه با اعتبار مسلک، رشته و درجٔه تحصيل، و حيطٔه تخصص ھموطنان ما به تفاوت ميان سياستمدار   

politician و عالم سياست political scientistنظريات«ين تفاوت و وقع نگذاشتن به ی به ائبی اعتنا.  قايل نيستند «

» مناقشات سياسی«ميان ما افغانھا را ھمواره به سطح » مباحثات علم سياست«عامه » نظرات«علمی و تفکيک آن با 

پائين می برد، زيرا ھر کدام در ھر سطح و ھر رشته تعليم و تخصص علمی که داريم، يا خدا ناخواسته نداريم، خود را 

ھرگز در ذھن ما خطور نمی کند که احتمال اين است که طرف مقابل مسأله را از روی . تر می پنداريماز ديگران دانا

  .تخصص و تجربٔه علمی اش از ديدگاه کامالً متفاوت بررسی کرده باشد

در .  افغانستان توجيه کنيمیرد بحث يعنی مسألٔه استرداد آزاد را در مثال موtheoreticيد اين روش نظری ئبيا  

در سطح ذھنيت عامه اين . عوام چون امير امان هللا خان آزادی افغانستان را اعالن کرد، پس افغانستان آزاد شد» نظر«

 ارايه می» نظرئه علمی«ولی اگر چنين ادعا به حيث يک . عام است و ھيچ مشکلی را به ميان نمی آورد» نظر«يک 

اگر بر قواعد علم سياست . با قواعد علم سياست تلفيق کندکند تا ادعا  گردد، اصول و روش علم سياست ايجاب می

کند که تنھا  قواعد علم سياست امر می. شود ی پنداشته میئاستثنا» نظر«شود، در غير آن يک  استوار بود پذيرفته می

. ا استگردد، ادعای سلب آزادی بج که يک يا چند رکن از ارکان سه گانٔه دولت از آزاديھای مربوط محروم می زمانی
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ولی اگر . رود  ھرکشور دنيا به کار مییاين قاعده است و در مورد تشخيص آزاد شمردن و به رسميت شناختن آزاديھا

کنيم زيرا امير امان هللا خان  بگويم که چون امير امان هللا خان گفته که روز آزدای را جشن بگيريد، اشتباه می

که علم بر قواعد استوار است،   سروکار دارند، در حالیاءوالً با استثنسياسيون معمو . سياستمدار بود، نه سياست دان

  .که کی گفت و چه گفت صرفنظر از اين

حيث يک تعامل تشريفات ديپلوماتيک، يا تعميم  حيث يک شعار سياسی، يا من من»  افغانستانیاسترداد آزاد«  

چنين ادعا در ساحٔه بحث علم سياست قابل قبول تواند، ولی  ديدگاه سياست حکومت در اذھان عامه پذيرفته شده می

که ھيچ  در حالی. نيست زيرا برای صحت بودن آن حتمی است که دورٔه قبل از اعالن آزادی را دورٔه اسارت پنداريم

حيث يک دولت که مشتمل بر سه رکن حکومت، ملت،  سند و مدرک تاريخی وجود ندارد که نشان دھد که افغانستان من

  .رضی در اسارت کشور ديگری قرار گرفته باشدو تماميت ا

 صالحيت علمی political scientistحيث يک عالم سياست  اين مسأله مربوط به علم سياست است و من من  

و جواز تحصيل دکتورای علم سياست دارم و در حيطٔه تخصص خود بر اساس قواعد پذيرفته شدٔه مسلکی آن با استفاده 

در چنين يک بحث علمی ايجابات علمی و مکلفيت مسلک بر . کنم  اين نظريه را ارايه می یاز اصطالحات خاص مسلک

ولی آقای . کند چون تحليل بر اساس علم سياست مطرح است، نه اين که من کيستم توقعات افغانيت من فزونی می

کدام از اين  ھيچ. کنند سيستانی و پيروانش بدون جواز مسلکی و خارج از حيطٔه تخصص شان باالی من اعتراض می

  . تحصيل و تخصص ندارندۀمعترضين در علم سياست درج

روند که او خود  اين بدان ماند که تعدادی از وطنداران کليفورنيای جنوبی ما به عيادت يک دوست شان می  

 و تشريفات بعد از احوال پرسی، تعارفات.  عايد حالش در شفاخانه بستر استیداکتر طب است ولی به اثر تکليف صح

در ضمن صحبت برای رفع تشويش مريض از مفاد و مضار غذاھا به او . کنند  مريض دعا مییبرای صحت ياب

الخره اب... برايتان خوب نيست... گويند مثالً گوشت گاو، مرچ سرخ، بادنجان سياه، کنند و به رسم وطن می  میهتوصي

داکتران متخصص .  داکتر طب ھستم و اين ھم شفاخانه استمن خودم! برادران: گويد  مريض سر می آيد و میۀحوصل

ھمٔه آنھا از .  من ھستند و جز اين وظيفٔه ديگر ندارندۀ تغذيه و اطبای ديگر و پرستاران مراقب تداوی و معالجۀرشت

ز ھم به ولی اين بی انصافان ھنو. دانند که چه بايد بخورم يا نخورم  من نسبت به شما بيشتر و دقيقتر مییتکليف صح

  .را بسيار کم حوصله کرده... گويند وهللا اين مريضی آقای  اشتباه خود پی نبرده می

چند تن اينھا دکتورای . گيرند با قصٔه قياس باال ھيچ تفاوتی ندارند اين وطندارانی که بر من اعتراض می  

رای راوبط بين الدول و علم سياست زبانشناسی، طب و اقتصاد دارند و متباقی با درجات تحصيل پائينتر مرا که دکتو

 و به اصطالح مرا به پرھيز از خوردن  کنند  سرزنش می، علم سياست که حيطٔه تخصص بنده استۀدارم در مسأل

که  اسفناکتر اين. کنند کنند و يا ھم غيرمسؤوالنه آسپرين و تايلنول تجويز می توصيه می... گوشت گاو و مرچ سرخ

  .دانند  را بر قاعده معتبر میاءروش علمی را زير پا کرده استثن اينھا اصل عمدٔه تحقيق و

-cut-andتحقيقات اقتباسی . تحليل سياسی در علم سياست بر ژرفنگری و موشگافی دقيق ضرورت دارد  

paste را بدون تحليل پھلوی ھم  که عبارات طويل را از منابع مختلف گرفته و مثل آقای سيستانی آن» پينه و پيوند« يا

می ماند معيار روش تحقيق متداول پوھنتونھا و مؤسسات علمی خصوصاً در جھان غرب را » تحقيق«گذاشته نامش را 

 کلمٔه اقتباس استنادی ٢۵٠ کلمه پيھم و بيش از ٣۵ غرب اقتباس بيش از اتتواند، زيرا در روش تحقيق پوره کرده نمی

 اقتباس و ٪٩٠آقای سيستانی بيشتر » تاريخی«که بعضی از مضامين  در حالی. نيست جايز indented quotationيا 

  .به حساب می آيند» پينه و پيوند« تحليل اند که در رديف تحقيقات ٪۵کمتر از 
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  آزادی، استقالل، يا حاکميت

ميانه تفکيک تی خاص دارد که بنا بر تعريفات دقيق اصطالحات از لغات و کلمات عااھر علم از خود اصطالح  

 در مناقشات سياسی به  .گيرد، نه از کلمات عاميانه يک عالم در تحليل سياسی از اصالحات علمی کار می. شوند می

توان از لغات و کلمات و واژه ھای عادی کار گرفت، ولی تحليل علمی در يک مباحثٔه سياسی ايجاب  سطح عامه می

 علم ھم بلد باشد، زيرا عدم ه با علمی آشنا است بايد به اصطالحات آنک  و ھر آن کند کاربرد اصطالحات علمی را می

ی با دانستن و کاربرد اصطالحات دقيق سياسی در ارايه و تحليل يک مطلب مربوط به علم سياست مشکالت بار ئآشنا

   .می آورد

می که معادل حيث اصطالحات عل  و حاکميت من در موضوع مورد بحث دانستن تفاوت ميان آزادی، استقالل  

اصطالح آزادی در مورد اختيارات .  اند نھايت ضرور است  freedom, independence, sovereigntyانگليسی آن 

 بيان و عقيده يا آزاديھای مدنی و سياسی، ولی استقالل در رابطه با اختيارات یشود، مثالً آزاد فردی به کار برده می

که اصطالح حاکميت در قرينٔه سياسی آن به معنی اختيار يا تفويض  حالیشود، در  يک کشور و دولت به کار برده می

 و حکومت آن بر  ی دارندئيھا کشور مستقل است که مردم آن آزادمثالً افغانستان يک. شود صالحيت استعمال می

   .سياست خارجی آن حاکميت دارد

ت و متأسفانه به افغانستان ھم زبان که در کشور ھمسائه پارس مروج اس» پاکسازی«ذھنيت ضد عربی و   

سرايت کرده، ھموطنان ما در تقليد کورکورانه از آن در عوض کلمات و اصطالحات مناسب و دقيق عربی کلمات با 

سازند و  برند که در واقع معانی و مفاھيم را گنگ و مکدر می  نسبی دری و پشتو راغير مسؤوالنه به کار مییمعان

را برھم زده مسأله را به اصطالح وطنی ) ھم معنی(و معادل ) مرديف و مشابه در معنیھ(تفاوت بين کلمات مترادف 

 به عوض استرداد حاکميت سياسی که در تکرار و تواتر از ی عبارت استرداد آزادءً بنا. سازند می» کچری قروت«

 آزادی يا استقالل درست کذا استعمال کلمٔه استرداد در پھلویھ. سی به يک غلط عام پذيرفته شدهسطح يک شعار سيا

 قابليت تفوض و انتقال است حاکميت يا آنچه دارد. ندارندنيست چون آزادی و استقالل قابليت تفويض و انتقال را 

sovereignty  بايست گفت که بعد از امضای موافقتنامٔه کابل بين دولتين   در يک مبحث علم سياست میءً بنا.  است

در .  افغانستان به رسميت شناختندیا حاکميت حکومت امير امان هللا خان را بر امور خارجآفغانستان و برتانيا، انگليسھ

 يعنی حاکميت و independence و sovereigntyاين مورد اکثر اسناد به زبانھای انگليسی و دری به وضاحت کلمات 

ل متن بيانات اعليحضرت امير امان هللا خان برای اثبات اين ادعا به تحلي. استقالل را به کار می برند، نه کلمٔه آزادی را

  .می پردازيم

  

  افغانستان» آزادی«تجزيه و تحليل متن اعالن 

 نظام جديد را داشت، و احتماالً به یدر بيانات آغازين امير امان هللا خان که حيثيت اعالن يک خط مشی سياس  

بودند، با عطف توجه به اصل ھميشه آزاد بودن مشورٔه مشاورين ژرفنگر و دور انديش چون محمود طرزی تسويد شده 

 یتذکر تکرار اين اصطالحات بيانگر صراحت پيام سياس. افغانستان اصطالحات و عبارات دقيق و سنجيده به کار رفته

 مراسم   کابل در خطاب به قوای نظامی، بيانيهٔ ۀدر دارالسطنجمعه دوم حوت بيانئه روز : امير در اين مورد است

، ھمه در ١٢٩٧ حوت ٩» اشتھار واجب االظھار« در مسجد عيدگاه، و اعالمئه ١٢٩٧ حوت ٩رخ جمعه ؤ متاجگذاری

 خود اين ۀ ملت نجيبۀبرھمه رعايای صادق«: کيد باالی حصول حاکميت داخلی و خارجئ افغانستان است، نه آزادی آنأت

سر نھاده ه کميت داخلی و خارجی افغانستان بنام استقالل و حاه دھم که من تاج سلطنت را ب را اعالن و بشارت می

   ».ام
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 نابغٔه شرق محمود طرزی يک قرن پيش به اصل ھميشه آزاد بودن افغانستان یدرايت و ژرفنگری سياس  

اين .  آن واقف نشده اندیاعتقاد داشت، ولی آقای سيستانی و پيروان شان يک قرن بعد ھم به حساسيت و مفھوم واقع

 افغانستان نامی برده نشده، ولی بعداً يا به خاطر سطح پائين یماه اول امير امان هللا خان از کلمٔه آزاداصل در بيانات دو 

توانست، و احتماالً ھم به اثر عدم توجه به باريکی  که کلمٔه آزادی يک شعار بھتر بوده می فھم رعايايش، يا برای اين

 امير امان هللا خان جای کلمٔه حاکميت ١٩١٩ اپريل ١٣رخ ؤانئه ممسأله، برای بار اول کلمات آزاد و آزادی در متن بي

 به صورت کلی آزاد، مستقل و غير وابسته امور داخلی و خارجی از لحاظ خود و کشور خود رامن «: را اشغال کرد

ز آن کشور من پس از اين نعمت آزادی چنان برخوردار خواھد بود که ديگر کشورھا و ملل جھان ا. اعالم می دارم

حقوق و امور داخلی و سياست خارجی به ھيچ قدرت خارجی اجازه داده نخواھد شد تا يک سر مو به . مستفيد اند

  ». گردنش را بزنمبا اين شمشير مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نمايد حاضرم تا افغانستان

اشتن حاکميت در برقراری روابط اشاره است به د» سياست خارجی افغانستان«و » امور خارجی«عبارات   

 سرزمين ورای خط ديورند یاشارٔه صريح به آزاد» امور داخلی «یديپلوماتيک با کشورھای خارجی، و عبارت آزاد

شد و نه از ديدگاه   قبايل آن سوی خط ديورند نه در اذھان عامه خارجی پنداشته میۀکه مسأل اول اين: است، به دو دليل

ناميدن خاک ورای خط ديورند، امان هللا خان ادعای مالکيت » امور داخلی«که با  دوم اين. خانخود امير امان هللا 

که نظر به اشتباھات دوران جنگ و متارکه اين مرام برآورده نمی  ولی زمانی. کند استعماری انگليس را کامالً رد می

 در چھارچوب شعارھای سياسی به »امور داخلی و خارجی «یمضای معاھدٔه صلح عبارت آزاداشود، بعداً از 

خالصه آنچه در نتيجٔه . شود تبديل و به مرور زمان در قاموس سياسی عوام ذھن نشين می» استرداد آزادی افغانستان«

 یدست آمد حصول حاکميت بر سياست خارجی حکومت امير امان هللا خان بود، نه آزاده جنگ سوم افغان و انگليس ب

اين بحث را در بخش بعدی دنبال . (ست نيامد استقالل خاک آنطرف خط ديورند بود و ھستده و آنچه ب. افغانستان

    .)خواھيم کرد

کاربرد شعارھای سياسی و لغات عاميانه برای برانگيختن احساسات وطن دوستی نھايت مساعد است، ولی   

ی و تعاريف خاص و مناسب استفاده کند تا از اصطالحات علمی با معان مناظرات علمی و تحليل وقايع تاريخ ايجاب می

ش از کلمٔه عاميانٔه »تحليل«آقای سيستانی در. ع نشودشود تا تناقض در کاربرد اصطالحات باعث تناقض استدالل واق

را از قرينٔه  کند و اگر معنی آن او کلمٔه آزادی را ھم تعريف نمی. کند، نه از اصطالح حاکميت آزادی استفاده می

شويم چون در رابطه ميان آزادی و  بجويم با تناقض استدالل او مواجه می»  افغانستانیاد آزاداسترد«عبارت چون 

دال بر اسارت » آزادی افغانستان«که ادعای اعالن  يعنی اين. کند اسارت قبول يکی بر نقض ديگری داللت می

حصول حاکميت بر سياست خارجی  «اين تناقض استدالل با استعمال عبارت مناسب. افغانستان در دورٔه ماقبل آن است

  .کند مفھوم واقعيت تاريخی را بدون تناقض استدالل افاده می» افغانستان

شود، و نمی توانيم يک تعريف را   يک سلسله قواعد تعريف مییاصوالً يک پديده در شناخت و ھمگون  

ز اسارت استعمار آزاد شده اند، روز آزادی ی که ائپس بنا بر قاعده و تعامل بين المللی کشورھا.  کنيماءمحکوم به استثن

پس يا بايد افغانستان را مستعمرٔه انگليس . شود  واقع میاء افغانستان استثنی رسم تجليل آزادءً ناگيرند، ب را جشن می

ر فغانستان را يک واقعيت تاريخی قبول کرد، که داپنداشت تا تجليل آزادی آن يک امر الزم گردد، يا ھميشه آزاد بودن 

  .توان تجليل کرد آن صورت عوض تجليل روز آزادی، يک يا چند روز تاريخی و ملی را می

تواند يک معيار خاص برای اثبات آزاد  که ھيچ کشور دنيا سياست مطلقاً مستقل ندارد، ھرکس می با فھم اين  

 ۀ استدالل او بر عبارات تعريف نشداتکای آقای سيستانی بر شعار ھای سياسی و. بودن يا آزاد نبودن افغانستان ارايه کند

که افغانستان  مثالً اين. دھد  مورد سؤال قرار می  ادعای استرداد آزادی را به ھر تعريفی که او بخواھدۀقاموس عاميان
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 ی فشار انگليسھا سران قوم که حکومت امير امان هللا خان تحت نتوانست مناطق آنسوی خط ديورند را آزاد کند، يا اين

موريتھای حکومت از مناطق مجاور أن قبايل سرحدی محبوبيت داشتند و با آنھا رابطه داشتند به بھانٔه تفويض مکه ميا

امير امان هللا خان ھمچنان به اثر تھديد روسيه شوروی از حمائه آزاديخواھان . کردند» تبعيد داخلی«خط ديورند دورتر 

   .و به نا اميدی از مزارشريف به کابل برگشتدر آسيای مرکزی در مجاورت افغانستان دست برداشت 

دارند بر   زبان ديپلوماسی ملفوف نگه مییرا در عبارات مرموز و مرئ ی که سياسيون آنئچنين سازشھا  

کند، نه به تغيير   داللت می  انگليس و روسيهی حکومت امير امان هللا خان در برابر ابرقدرتھای استعماریضعف نسب

ولی بحث علم سياست را نبايد در سائه رموز ديپلوماسی و بر پائه شعار سياسی بنا کرد، . مل کشورچشمگير استقالل کا

 که اعليحضرت امير استاين نه بدان معن. ينی استوار کردرا با ژرفنگری بر تحليل وقايع تاريخ از ديدگاه ع بلکه آن

ل نمی پرورانيد، بلکه به محبت رعايای خود را در د و ترقی کشور را در سر نداشت يا ءامان هللا خان آرزوھای اعتال

 که حکومت او مثل بسياری از حکومتھای ديگر دو قرن اخير افغانستان محکوم به شرايط زمان و مکان استاين معن

اينجا حاکميت بر سياست خارجی و داخلی را بايد در معنی نسبی آن پذيرفت، نه به معنی مطلق آن، و اين نسبيت . بود

    . ان و کماھی پابرجا استکماک

  ادامه دارد


