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 1۰/۰۲/۲۰1۵         نورزى على انجنیر

 

  لیت پذیرى"ووئ"مس

 سومقسمت 
 
 خدمت دوستان عزیز و هموطنان گرانقدر نثار باد! ای خاصالم هس

 ۀمدت ها است كه ذهنیم را به خود معطوف ساخته، روح و وجدانم را مى آزارد، تا اینكه خواستم بعضى مطالب را به رشت
 سازم.شریك  هموطنان عزیز تحریر در آورم و با دوستان و 

 
لیت پذیرى به رشته تحریر ووئدوستان و هموطنان عزیز قبل از قبل با پوزش از تك تك شما كه مطلب زیر را تحت نام مس

درآورده ام و در این مقاله منظورم خداى نخواسته از تحقیر و توهین كدام شخص، قوم، زبان، سمت، دین و مذهبى نبوده، بلكه 
 حقایق جامعه افغانى خود ما بحث نمایم. ۀمیخواهم كه دربارتنها و تنها 

 
حقایق جامعه خود را بیان كنیم و به قلم بگیریم، تا براى  ،حاال وقت آن رسیده كه ما بدون ترس و حراس و بدون پرده

غ و جعل كارى تاریخ، ما پند و براى نسل هاى آینده تجربه و الگو شود. ما دیگر نباید حقایق را پنهان كنیم و با درو خودى 
 خاك را به چشمان خود و مردم خود بپاشیم.

 
لیت عقب ماندگى، ضعف اقتصادى، بیسوادى، فقر فرهنگى، جنگ، ویرانى، كشتار و غیره و غیره .... را در ووئما باید مس

مسایه ها و دیگر كشور ت و فریب داده باشیم به دوش هئاخود به عهده بگیرم و مثل همیشه نباید بخاطریكه خود را بر كشور، 
هاى منطقه و جهان بى اندازیم، در این شكى نیست كه همسایه هاى ما و دیگر كشور هاى منطقه و جهان بخاطر منافع ملى 

 خود در مسایل داخلى ما نقش داشتند و هنوز هم دارند، مگر از خود بپرسیم كه وظیفه و رسالت ما در برابر وطن چیست؟
 
 صد مردمش بیسواد باشد چه توقع باید داشت؟ در ٨۰. از كشورى كه 1
 در صد با سوادانش بیشتر از پنج كتاب را در طول عمر خود نه خوانده باشند، چه توقع نمود؟ ٥۰. از كشورى كه ۲
 تاریك دنیا را در خود دارد چه توقع نمود؟ . از كشورى كه افراطى ترین مذهبى یون 3
 دو آتشه را در خود داشت و دارد، چه توقع داشت؟. از كشورى كه افراطى ترین چپى هاى ٤
 افراطى ترین و زیاد ترین احزاب سیاسى را دارد، چه توقع نمود؟ . از كشورى كه ٥
 أكثریت مردمش منافع شخصى خود را مقدس تر از منافع ملى مى شمارد، چه توقع نمود؟ . از كشورى كه ٦
ها، مكاتب، شفاخانه ها، جاده ها و دیگر تأسیسات عامه، علمى و . از كشورى كه مردمش بنام جهاد بدست خود، پل ٧

 زیربنایى را تخریب و منهدم نموده و تا هنوز هم میكنند، چه توقع باید داشت؟
به سر یكدیگر خود میخ كوبیده، سینه هاى زنها را بریده و به  مردمش بنامى پشتون، هزاره، تاجیك و أزبك  . از كشورى كه ٨

 ه سر هاى یكدیگر خود را قطع نموده، چه گیله نمود؟نامى رقص مرد
 . از كشورى كه روشنفكرانش مردم بیچاره را بى گناه و زنده به گور كردند و زندانها را پر ساخته بودند، چه توقع نمود؟٩

 ؟مردمش از خود استقاللیت سیاسى، فكرى، اقتصادى و مذهبى نداشته باشد، چه انتظار داشت . از كشورى كه 1۰
در آن زیادترین مقدار تریاك و هرویئن تولید میشود و بیش از دو ملیون جوانانش به مواد مخدر معتاد  . از كشورى كه 11

 هستند، چه توقع داشت؟
زیادترین ثروتش زیر زمین خوابیده و تا هنوز دست هم نخورده و هشتاد درصد ساكنانش زیر خط فقر  . از كشورى كه 1۲

 نتظار داشت؟زندگى میكنند، چه ا
. از كشورى كه داراى فاسد ترین حكومت جهان باشد و خیانت، دوزدى، رشوت و اختالص به أوج خود در آن رسیده 13

 چه توقع باید داشت؟ باشد، 
 

خوب این لیست را میتوانیم كه به همین شكل ادامه بدهیم و طویلتر بسازیم و حرفهاى زیادى هم اوجود دارد، مگر با همین 
 براى فعأل اكتفا میكنیم.مطالب 
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حاال میخواهم كه سرى بتاریخ كشور بزنیم و از اول تأسیس أفغانستان تا امروز بشكل كوتاه و مختصر با شما عزیزان بحث 
 نمایم:

 
احمد شاه ابدالى  میالدى توسط جوانى بنام احمد خان درانى و یا 1٧٤٧سرزمین امروزى ما بعد از مرگ نادر أفشار در سال 

 تأسس گردید و از آغاز تأسیس، یك كشور فقیر، عقب مانده و دور از تمدن و تكنالوژى بوده است.
احمد شاه درانى در ابتدأ زیاد كوشید تا تمام والیات و شهر هاى خراسان را تحت كنترول حكومت جوان و نو تشكیل خود 

زیاد دولت، معاشات مأمورین، نظامیان و رضایت خوانین و سران قبایل  بیاورد و تا اندازه هم موفق شد، بعد بخاطر مصارف
مرتبه باالى هند حمله و لشكر كشى نمود و تا دهلى هند را  1۲متوجه ثروتهاى افسانوى هند شد كه در طول حكومتش تقریبأ 

بار هزاران افغان و هزاران  در این جنگها هر فتح نمود و مشهور ترین جنگش در تاریخ بنام جنگ پانى پت یاد شده است، 
هندى كشته شده است و ثروتهاى زیادى را از هند بغارت برده و بین لشكریأن و سران قوم تقسیم گردیده است. بعید نیست كه 

ها از خود  در مقابل انگلیس  بگویم، هند را آنقدر ضربه زده بود و ضعیف نموده بود كه سالهاى بعد هم دولت هند نتوانست 
قرار گرفت. احمد شاه درانى بعد از فتوحات هند به استقامت هاى  1٩٤٧ماید و بالخره تحت مستعمره انگلیس ها تا سال دفاع ن

غربى و شمالى كشور، البته تا مشهد، نیشاپور، مروه و سمرقند حمله نمود و امپراطورى خود را به هر سمت توسعه داد و 
هیچ توجعى صورت نگرفته، نه  ، معارف و كار هاى بنییادى كشور مناطق وسیعى را تسخیر نمود. در امور عمرانى

 ۲٦پوهنتونى، نه شفاخانه و نه كدام بند آب و یا كدام ساختمان با ارزشى در دوره سلطنتش ساخته شده است. بعد از مرگ و 
ه حكومتش نسبتأ آرام بر تخت سلطنت نشسته و تقریبأ دور1٧٧3سال حكومت احمد شاه درانى، پسر دومش تیمورشاه در سالى 

بوده و توانسته بود كه سرحدات افغانستان آن زمان را در داخل جغرافیه امپراطورى خود حفظ نماید. پایتخت كشور را هم از 
قندهار به كابل انتقال داد، تا از مزاحمت خوانین و سران اقوام دور بوده و گوشش آرام باشد. تیمورشاه از خود پسرانى زیادى 

پسر بجا گذاشت كه بعد از مرگش رقابت سختى بین پسرانش بخاطر رسیدن به تخت سلطنت آغاز گردید كه بالخره  ۲3تقریبأ 
منجز به كور كردن، زندان و حتأ قتل یكدیگر خود شدند، این سلسله و كشمكش ها مدت زیادى طول كشید و از این ناحیه 

 كشور و مردم خیلى متضرر شدند.
خان كه بنام برادران باركزایى در تاریخ كشور مشهور هستند هم بخاطر غصب قدرت و جاطلبى، أوالده أمیر دوست محمد 

افغانستان را بین خود تقسیم نموده و مشكالت زیادى را بر ملت تحمیل شدند، هیچ كار بنیادى و بدرد بخورى براى پیشرفت و 
ر دوم بكمك انگلیسها به قدرت و به تخت سلطنت در كابل براى با 1٨33ترقى كشور انجام ندادند. تا اینكه شاه شجاع در سال 

مستقیم و غیر مستقیم تحت تأسیر و تسلط  1٩1٩رسید و از آن به بعد افغانستان تا به قدرت رسیدن شاه امان هللا خان در سال 
نت أمیر شیرعلى هند برتانیوى قرار داشت و از خود سیاست مستقل خارجى نداشته است و در طول همین مدت، در دوره سلط

خان، یقوب خان، عبدالرحمن خان و حبیب هللا خان افغانستان از علم، تمدن، معارف و تكنالوژى دور و عقب مانده و در طول 
همین مدت قسمت هاى اعظیم خاك خود را در حوزه جنوب، شمال و غرب از دست داده و در چو كات مرز هاى امروزى 

 سط یقوب خان و معاهده ننگین دیورند توسط عبدالرحمان خان با انگلیس ها به أمضا رسید.باقى مانده است. معاهده گندمك تو
یگانه دوره كه در افغانستان كوشش شده است كه كار شود و تغیرات بنیادى در تمامى امورات كشور صورت بگیرد، دوره 

د تا بتواند دروازه هاى افغانستان را به روى دنیا كوتاه و طالیى شاه جوان و مدرن امان هللا خان بوده كه شاه جوان زیاد كوشی
بگشاید و افغانستان را با دنیاي خارج نزدیك بسازد، تأكید داشت تا در امورات معارف كشور، اقتصاد، زراعت و صنعت 

و سر پاى خود  كشور تغیرات بنیادى را به اوجود بیاورد و زیاد عالقمند بود تا افغانستان یك كشور خود مختار، آزاد، خود كفا
ایستاده باشد، متسفانه دیرى دوام نكرد كه توسط نیروهاى مرتجع و عقبگرا و وآبسته به انگلیس مجبور به ترك وطن شد و 

 گردید. آرمانهاى واالى شاه یكبار دیگر مدفون 
شده و حكومت را از آن  حبیب هللا كلكانى مشهور به بچه سقاو بكمك یكتعداد از مردم كوهستان و كوهدامن شمالى داخل كابل

خود كرد، از احساسات مذهبى مردم استفاده نموده، خود را خادم دین اسالم معرفى و لقب داد، در عرصه آبادى و تعلیم و 
تربیه كوچك ترین گامى را هم بر نداشت و در واقعیت اصل از آن اطالعى هم نداشت. بعد از دوره كوتاه نادر خان و مرگ 

بنام عبد الخالق، دوره سلطنت پسر نو جوانش محمد ظاهر شاه آغاز گردید، چون در أوایل شاه خیلى وى توسط یك جوانى 
جوان بود و دوره تحصالت خود را هم به پایان نرسانده بود، بنأ حكومت توسط كاكا هایش، هاشم خان و شاه محمود خان سوق 

 راى كشور نداشتند.و أداره میشد و آنها چندان توجع به معارف و كارهاى بنیادى ب
لیت امور را بدست گرفت، كوشید كه آهسته آهسته دیموكراسى را رشد بدهد، مطبوعات آزاد ووئبالخره زمانیكه شاه خودش مس

گردد و قوانین احزاب سیاسى را تصویب نمود و در دهه دیموكراسى قدرت را هم به حكومت سپارید و خودش تنها وظیفه 
اى بنیادى نمود، مكاتب زیادى در كابل و والیات ساخته شد، پوهنتون كابل، انستیتوت نظارت را داشت. توجع به كاره

ى و حربیه پوهنتون در مركز و پوهنتون ننگرهار در درونته، جالل آباد ساخته شد، بر عالوه از ی، پوهنتون هواپلتخنیك
د، جاده هاى مواصالتى از كابل به والیات سات تعلیمى بند و انهار، فابریكه هاى تولیدى در مركز و والیات ساخته شسؤم

ساخته و اسفالت گردید. در عرصه زراعت، و صحت عامه نسبتأ كار هاى مثبتى صورت گرفت. شخص شاه و حكومت وقت 
كوشش داشتند كه افغانستان در عرصه سیاست جهانى بیطرف بوده و مناسبات خوب و نیك با تمام همسایه ها و دول دیگر 
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سرطان  ۲٦ا میتوانیم كه به جرأت بگویم كه در زمان شاه افغانستان دوره آرام و صلح را سپرى كرد. بتاریخ داشته باشد، م
سردار محمد داود بكمك نظامیان چپى در غیاب شاه كودتاه نظامى نموده و اعالن جمهوریت كرد و كوشید تا افغانستان  13٥۲

و خودخواهى ها نتوانست  غرور بى جا  سفانه به اثر سیاست افراطى، را انكشاف بدهد و یك كشور مدرن در منطقه بسازد، مت
كه روابط نزدیك با امریكا برقرار نماید و هم از طرف دیگر خشم سیاسیون اتحادشوروى سابق را بر علیه خود برانگیخت، تا 

گون گردید و پالن ها و اینكه بعد از پنج سال حكومت توسط خلقى ها و پرچمى ها قواى مصلح در یك كودتاه نظامى سرن
آرمانهاى واالى خود را در راه شگوفانى كشور براى أبد با خود به گور برد، روحش شاد و یادش گرامى باد. در روز هفتم 

حكومت خلقى تحت ریاست نور محمد تركى اعالن قدرت كرد و حزب دیموكراتیك خلق قدرت سیاسى و دولتى را  13٥٧ثور 
كه به اساس خود خواهى هاى شخصى و رقابت ها، حكومت جوان خلقى از درون باشیده و غصب نموده و دیرى نگذشت 

یكتعداد از بزرگان و رهبران جناح پرچم را دستگیر و زندانى ساختند و تعدادى را هم ترك خاك داده و به صفت سفیر به 
بخود انحصار نموده و نور محمد تركى را  كشورهاى خارجى فرستادند. چند ماه بعد تر حفظ هللا أمین بكمك نظامیان قدرت را
توسط سپاهیان مصلح اتحاد شوروى  13٥٩در داخل ارگ از بین برد. غافل از همه كه خودش هم در روز ششم جدى سال 

 .كشته شد و ببرك كارمل بكمك عساكر شوروى به قدرت رسید و مرحله نوین را اعالن داشت سابق 
 
 

 دارد ادامه
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