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 اساسی شورش بر علیه شاه امان هللا نیبراه 

و   دساتیری هویدا گرا و دیموکرات افغانستان، امان هللا، با در حدود یک سده پیش ازین، شاه نو

 .رافه اندیشی افغانستان شد ، در جامعه آغشته به خمشخص، سبب وضع قوانینی }}} مدنی {{{

 ((((( .دراین قوانین ازدواج دختران نابالغ و چند همسری منع شده بودند ))))) 

اقدام دیگر بی مانند و تاریخی شاه امان هللا، که نامش را سرآمد زمامداران جغرافیای افغانستان  

ب، چادری(  حجا ، همسرش، بدون روپوش ) چادر،ساخت، تصمیم وی بر آن بود که ملکه ثریا

 .، نمایان گشت در خارج از اقامتگاهش، در جامعه

 :به پنداشت من

 .این سه پدیده سرآغاز نهضت ملی رهایی از خرافه اندیشی دینی _ اجتماعی در افغانستان بود 

 .لنگی پوشیدن وریش ماندن تنبان و  وسپس لغو پیرن و

پی   افغانستان با نهضت امانی و درونمایه و  حجرگراین دشمنی  وهم چنان این سه پدیده سرآغاز

 .آمدهای این نهضت بود 

، یکی از پی آمد های قوانین نهضت امانی  کم شدن چپاول نمودن مال ها  ویرانی سلطه مالگری و

 .بود 

 .ن دوره امانی اعالم شد واقع اولین بیانیهء حبیب هللا سقوزاده لغو قوانی  در  نخستین فرامان و در

. 

آزادی های دیموکراتیک بانوان در عهد محمد ظاهر، و آموزش و پرورش آنان و سهمگیری  

و سینما و بحیث آموزگار،   آنان بحیث وزیر ووکیل و سیاستمدار و آواز خوان و بازیگر تیاتر 

 .مدیون و وامدار همین نهضت امانی می باشد 

  سه مالی نادان، پای تا کله فرسوده اندیش  ند سال،فاجعه ثور سبب آن شد که در ظرف چ 

 .سای جمهور افغانستان شدند ؤ، رعمر و ربانی( )مجددی،
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  هرگز، درپیرامون بانوان در  و  هرگز  ،فهیم قسیم سیاف و  احمدشاه مسعود و  این سه مال و

  .تذکری ندادند  ، یک حرف حتا نگفتند و همسران خود شان افغانستان و 

خواندن   حال نماز  در یا   کردن و ءپالستیکی پاکستانی برای استنجاعکس های مسعود با افتاوهء 

 .پخش می شد  ، ، برای فهمیدن ابلهانکوه پایه ها دشتها و  های ] نمایشی [ در در

ازجمله کشتار یک بانوی بی گناه در کابل بنام فرخنده، از نتایج ] مصیبت   و  آشوب کنونی کشور 

 .ثور+ زمامداری مالها[ ست 

و آشوبگران کام،اگسا خاد و شورای  ، داود محمد ظاهر ،ه های امان هللاسنجش تفاوت مدنی اندیش

، کاری نامیسر  مال ربانی ( مالعمر و نظار پنجشیریها و بدخشی ها وتفکر)مالمجددی ، 

 .وناممکن نیست 

همآهنگی   بفهمیدن آنرا نمی دانند، بامدنیت انسانی تفاهم و  نیاز  آنانی که این تفاوت اندیشه ها را و 

 .ندارند 
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