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  : آنالين- جرمن-يادداشت پورتال افغان
 بايد ياد آور شد که .  مورد بررسی قرار می دهد"تجدد خواهی را در افغانستان"نوشتۀ آتی با تحليل همه جانبه 

گامهای چشمگيری برداشته  ... الی ،١۴صفحۀ  ....)١٩٩٢ - ١٩٨٠(با آنکه در طی همين سالها ... « پاراگراف
  .نمايد تا ادعای متذکره به کرسی نشسته بتواندمدارک موثق را می  و  بيشتر تعمقايجاب» ١۵صفحۀ  ....شد

   
  با عرض امتنان

  
************* 

 
                                                                      ميرعنايت اهللا سادات

   افغانستان در  خواهی تجدد                                               
 

  دگی جلوۀ ناموس تحول باشدــزن
  هرکجا نيست تحول عدمش نامند

  داکتر مير نجم الدين انصاری          
 

 اما .مفهوم نا آشنا و بيگانه نيستهمه برای "يقيننا ، که همه روزه شنيده ميشود"تجدد"  و يا ١"مدرنيته" کلمه
 از نعمت  انسانها فيصد٩٠ قريب به جامعه سنتی ما در که" مخصوصا .ازهم متفاوت انددر قبال آن ها برداشت

يا   مسير پيشرفت و در از موانعات و امکانات  حقايققادربه درکبطور مستقالنه سواد محروم بوده وخود شان 
گروههای  يکی از  تأثير قضاوت بناء بر همين اجبار، آنها بصورت  ناگزيردر تحت. دبرگشت جامعه نمی باشن
          مفهوم کلمهدر رابطه به هريک از گروههای اجتماعی ما ادراک چون . ميگيرندراجتماعی مشخص قرا

جامعه ما نيز ناخود آگاه در چنين موضعگيری ها   بخشهای بزرگ، لذامتفاوت و حتی متضاد ميباشد  ،"تجدد"
  .کشانيده ميشوند

، درمعرض ابهام قرار  سنتی ديگرجوامع به امثال بسا  ماجامعه ای  در"مدرنيته" مفهوم"،باالثر چنين روال   
شناخت های جذمی و اغراق   مدافعان و مخالفان آن بخاطر معرفی هدف ومقصد اين کلمه ،"معموالگرفته و 

به يک مفهوم جنجال برانگيزو مورد منازعه مبدل در بسا مواقع   اين اصطالح،در نتيجه. ميگيرندآميز را بکار 
ت ، رنجها و حتی موجب از دس خساراتکه هزاران هموطن بيگناه ما متحملشده و کار به جايی کشيده است 
  .دادن جانهای شيرين شان شده اند

 تا به عمل آيدبحث و تعمق  روی آن  بازهمکهبی مورد نحواهد بود  ،  چنين واقعات اسف انگيز حدوثبربنا    
در جهت خير و  يعنی " مدرنيته" وند ر  تحقق راه را بخاطر، به کمک چيز فهمان امانت دار و صادقباشد که

ر دست سياست بازان  بار ديگر د مفهوم اصلی اين کلمه خواست وسعادت مردم خود بگشايم و نگذاريم که
  .، به بيراهه ها و کجراهه ها کشانيده شودداخلی و خارجی، موجب جدالهای تازه گرديده

، اگرنو آوری ها در طرزتوليد و در زی نايل گردد امرو تکامل جوامع بشری هيچگاه نمی توانست به سطح     
هميشه و در " مدرنيته"به عبارت ديگر . آمد بوجود نمی  آنشيوه تفکر و درک انسان از طبيعت و محيط ماحول

ظريه پردازان غربی ادعا  ازنریايآنطوريکه بس ًبنا. خواهد بود ظهور نموده و در آينده نيز چنين همه جا
اما بايد معترف بود که .  محدود ساخت در اروپا از رنسانسپس پديده را نمی توان به عصراينمنبع ، مينمايند

جاليش بيشتر  بعد از بميان آمدن دست آورد های علمی و تخنيکی در سه قرن گذشته سرعت و" مدرنيته"روند 
  .بخود گرفته است

 حقوق افراد يک جامعه و تبارز ارادۀ  طرح و تطبيق تساوی يقيننًادرين عصر،" مدرنيته"     مهمترين مميزۀ 
،  می  از دست آورد های مهم اين دوران.، ميباشد که خود شان آنرا بوجود ميآورند بوسيله ای حکومتیهاانسان

  ، مبارزه عليه تبعيض نژادی وختم رسمی الغای بردگی  :توان حوادث سرنوشت ساز ذيل را ياد آور شد
، مکلف ساختن  دولت ها و  ت آوردن حقوق مساوی آنها بامردانو بدس ، داخل شدن زن در جامعهاپارتايد

 ، مانند پديدۀ اگر عوامل بازدارنده.يهای مندرج در اعالميه های جهانیحقوق بشر و آزاداز رعايت بهسازمانها 
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صبات مذهبی و نژادی وجود ، جنگ سرد و مخاصمت های ناشی از تعاستعمار، جنگهای جهانی و منطقوی
  .جهانشمول می بود وزمينه های جدال پيرامون تحقق آن هم وجود نميداشت" مدرنيته"امروز " ، طبعانميداشت

کتفاء به اما ا . ترجمه ميشود"تجدد" و"نوينی"،"تازگی"  در زبان دری به از نظر لغوی"مدرنيته"     کلمه ای 
ک حرکت تکاملی در جامعه معرفی ، غايه و منظور آنرا در رابطه به راه اندازی يمعنی لغوی آن نمی تواند

از شيوه ای زندگی " یتقليد کار" و يا " غربی سازی"سانيکه تجدد خواهی را مرادف به  هنوزهم شمار ک.بدارد
 و نبايد آنرا  پايه دارد ريشه ول جامعه ای  مايدر فرهنگ اصدر حاليکه تجدد خواهی . ند، کم نيستغرب ميدانند

، سرانه وسطحی نگرانه متأسفانه شمارنويسندگان و قلم بدستانی که سبک. در انحصار تمدن غرب قرار داد
نستان را در فرهنگ ومذاهب آن عوامل بازدارندۀ تاريخی را درنظر نگرفته و علل عدم رشد اقتصادی افغا

  .، محدود نيستندو مينمايندجستج
ل قبل از ميالد مردم را ی يکهزارسا، در حوالبلخی بوجود آمده است" زردشت" کتاب اويستا که بواسطه ای      

، هروی همرفته متوان گفت که ديانت زردشتی تنها دين معنوی ن ...، مالداری وراستی تشويق مينمايدبه زراعت
جرگه ها . تمدن بخدی درين سرزمين وجود داشتز عصر جرگه و مشوره ا ٢.اقتصادی هم بودروش بلکه يک 

 به عبارت ديگر، . و صلح و انتخاب پادشاه از صالحيت های آن بود، مسئله ای جنگدر نقش محاکم عمل کرده
  .مردم در حل مسايل مربوط به سرنوشت شان بود جرگه نوعی از نمايندگی

 نظری به آثار مکشوفه از ، کافی است کهدر تجدد و رونق مدنيت اين سرزمينبخاطرشناخت نقش ديانت بودائی 
 همينطور. رن سوم قبل از ميالد در جنوب وغرب افغانستان انداخته شوداستوپا های بودائی متعلق به ق معابد و

  بلند، معرف آشکارسطحهنگ ستيز افغانستان را بر انگيختمجسمه های بودا در باميان که حسادت دشمنان فر
  . در عصر تمدن بودائی بوددانش انسانهای اين سرزمين 

ن اسالم نظام اجتماعی کهدين . مين امروزی افغانستان رسيدرزيالدی سلسله ای انتشار اسالم به سدر قرن هفتم م
 اساسات ،در نيم قرن اول ظهور اسالم. ه و مساوات در برابر قانون اسالم را واجب الرعايه دانسترا لغو نمود

 اصول انسانهارا به، تعاليم اسالم. دۀ امت منتخب شدنديک نظام مردم ساالر ريخته شد و خلفای اسالم به ارا
 تشويق به کار و  مشوره در تمام امور،،خدمت به خلق اهللا، برادری، طلب علم. وی و معنوی مکلف ميسازددني

و رشد علوم را بوجود آورده   زمينه های رونق اقتصادی اساساتی مهمی بودند که، تقوی در قول و عمل،تجارت
ميا، طب، شناخت منظومه ای ات و اختراعات در عرصه های رياضی، کيجوامع اسالمی را قادر به کشفيو 

امروز صدها اصطالح علمی در طبابت و رياضيات وجود . شمسی، حرکت وضعی و انتقالی زمين ساخت
رن هفتم تا پانزدهم ميالدی  افغانستان اسالمی از ق. آن از زبان عربی اقتباس شده استدارند که منشأ استعمال
لطه جويی های فرهنگی اعراب مهاجم مقاومت نموده و  مردم اين سرزمين در برابر س.مدنيت چشمگيری داشت

 ، بلخ و غزنه آثار در هرات. ی ترويج و رسميت بيآبد، لسان عربتند که به عوض زبانهای مادری شاننگذاش
و ، بوعلی سينای بلخی دانشمندانی چون ابوريحان بيرونی فرهنگی به رشته ای تحرير درآمد و مهمی علمی و

 در مجموع ،زندگی داشتند که دست آورد های علمی و فرهنگی  شانگ در آنجاها بزرصدها اديب و شاعر
  . ايدگشو تجدد ببسوی تمدن مارا  تمدن بشری قابل درک بوده و امروز هم ميتواند راه

، نبايد  و مدنيت افغانستاناثرگذاری مثبت اديان مردم ما در ارتقاء و شگوفايی فرهنگ    با تذکر مختصر از
دست کم ، ارا که درپوشش مذهب عمل مينمايندآنه و مبلغين خودغرض ، زور مندانسالطين خودکامهنقش منفی 

بيرونی مردم ، بلکه هر بار با فرهنگ ستيزان و دشمنان  ارتقاء افغانستان گام نه نهادندآنها نه تنها در راه. گرفت
  .رفتندرار گق" مدرنيته" ، منحيث مانع در برابر ترقی واقغانستان همدست شده

دود ، معموده اندترغيب و تشويق ننو آوری ، پويايی و ی مخاطبين خودرا به سعکهسخنوران بزرگ ما     
 : و اين چنين ميگويد هبه تجدد خواهی خود افتخار نمودحضرت ابوالمعانی بيدل از آن ميان . نيستند

  
 ، کهن نيممن             گر صد هزار برآيدبيدل تجدديست لباس خيال 

  
 با اين بيت جامع خود روند طبعی تجدد و تکامل را بيان نموده و واضح  جال ل الدين بلخی موالنای بزرگ 

  : ن است  و تجديد آميسازد که بقای دنيا در نو شدن
  ود دنيا و ما                 بی خبر از نوشدن اندر بقاهرنفس نو می ش

                                                           
٣٧کابل، مطبعه ای دولتی، جلد اول ص "  افغانستان در مسير تاريخ ) " ١٩۶٧( غبار، ميرغالم محمد -  2  



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
3

 اشغال و به حالت تجزيه  )ی، مغلی و شيبانیصفو(يرونی  زمانی که خراسان از جانب قدرتهای بهم در     
 شمار زيادی از ١٩باالثر پادشاه گردشی ها و جنگهای قبايلی در قرن  همو ) ١٧۴٧ – ١۵٠۵( رارداشتق

ای فعاليت های  علمی و فرهنگی شان به شهر های بردانشمندان و فرهنگيان بخاطر نبود امنيت وفقدان زمينه 
به اين ترتيب علوم قديم در مسير انحطاط قرار گرفت و زمينه ای جذب علوم .  اقامت گزيدندامن و ديار بيگانه
  .جديد هم ممکن نبود

 ؟ بايد بيش  در جامعه ای ما چه حوادث مهم اتفاق افتاده است "مدرنيته " سيمای معاصراينکه در رابطه به    
 در عهد امير درست . رابر آن به مطالعه بگيريم تا کنش ها و واکنش ها را در باز يک قرن به عقب نگريست 

به معنی معاصر " مدرنيته"گامهای آغازين در جهت پذيرش و ترويج بود که  ) ١٨٧٨ -١٨۶١(شيرعلی خان 
ن سازی يک نيروی ، جانشي)کابينه(وزرا  از تشکيل هيأت  بود عبارتاين اقدامات  مهمترين.برداشته شدآن 

، های مسلح قومی وض گروه به ع، سواره و توپچی مرکب از صفوف پيادهم و ملبس با يونيفورمنظم نظامی
 و باالخره بکار انداختن يک مطبعه ای ، باروت ، تفنگتأسيس مکتب نظامی و ايجاد کارخانه ای توپ سازی

تمام نوشته ها و آثار به دست نوشته شده و يا در   قبل برين).شمس النهار( و طبع اولين نشريه چاپ سنگی
قدرتمندان خودسرانه " اخيرا(  شهر مستحکم شيرپور را ١٨٧٠امير شيرعلی خان به سال . ندوستان طبع ميشده

به مساحت دو هزار جريب زمين زير ساختمان ) آنرا استهالک نموده و برای خودشان منازل رهايشی ساخته اند
 دورۀ امير شيرعلی خان ادارات پستی در.  انگليس ناتمام ماند–قرار داد که با شعله ور شدن جنگ دوم افغان 

 يک لويه جرگه مرکب از دو ١٨۶۵ بسال تأسيس شد و بخاطراستحکام و توسعه ای پايه های دولت مرکزی
  .هزار عضو داير کرد و بدين ترتيب مردم را با دادن مشوره در کنار دولت قرار داد

، لذا شيوه ای نگارش آثار ترجمه ميشدای از مطالب خارجی هم  ای شمس النهار پاره  چون درجريده    
باز  افغان درنوشته های قلم بدستان ه و حتی از همان آواند توجه نويسندگان افغانی قرارگرفت مورخارجی هم
، اما متاسفانه با حمله ای مجدد انگليسها  سلطنت امير شيرعلی خان طبع ميشدشمس النهارتا پايان. افتتاب می ي
اين پديده ای تجدد خواهی به امثال ساير گامهای دولت  ) ١٨٧٨( افغان و انگليس ر شدن جنگ دومو شعله و

 در سرتاسر )نظامی و تقويه ای صفوف قوای مسلح توجه به توليد صنعت به استثنای (متوقف شد که همين حالت
   .ادامه يافت) ١٩٠١ -١٨٨٠( امير عبدالرحمن خان سلطنت

     کشور اندکی گشايش  برای مدرن سازی راه ب اهللا خان بار ديگر      تا آنکه در زمان سلطنت امير حبي
. سريع الثمر بوجود آمدند، مطبعه و چند صنعت کوچک ديگر و تعدادی از پروژه های شبکه تيلفون .يافت 

 به مديريت "vسراج االخبا"بنام  ) ١٩٠۶(ريه در افغانستان مفتوح شد و دومين نش" حربيه "و" حبيبيه"مکاتب 
 ١٩١١ تا آنکه بسال .ر اولين شماره ای آن ممنوع گرديددالرؤف خاکی انتشار يافت که متأسفانه پس از نشعب

  . بدست آورد را "سراج االخبار االفغانيه" محمود طرزی امکان اشاعه جريده ای هفته وار
د که نادرخان و      اميرحبيب اهللا خان خانواده های تبعيد شده از جانب پدرش را اجازۀ برگشت بوطن دا

  پدر طرزی يکی از همرزمان ايوب خان. برادرانش از هند برتانوی و خانوادۀ طرزی از ترکيه عودت کردند
، مجبور رحمن خان برقوای طرفدار ايوب خانومخالف انگليسها بود که پس از غلبه ای اميرعبدال" فاتح ميوند" 

مدن  از دست آورد های ت به کمک معارف ترکيهت که اسطرزیپسر او محمود . به ترک ديار آبائی اش گرديد
، شناخت او از ماهيت استعمار ين افغان و از فيض رهنمايی های سيد جمال الدغرب و علوم جديد اگاهی يافت

   .به درجه ای کمال رسيد
 بار اول برای ،استه بميان آمددر جوامع غربی ابتداء  "مدرنيته " يک پديده ای منحيث     تشکيالت سياسی که

 تأسيس چنين ساختار  آنها ضرورت. قرار گرفتمنورين افغان مورد عالقهپس از مرگ امير عبدالرحمن خان 
اميرحبيب مخالفت با نفوذ استعمار ورژيم مستبد   درمنورين مذکور .دندنمواحساس ،  تاريخمقطعدر آن   راها

، لت رژيم مطلقه حاکم بر افغانستانبنابر خص آوردند ولیبميان شانرا  انجمن ها و جمعيت های سری ،اهللا خان
   يا " جنبش مشروطيت اول"ن  چهل و هفت نفر از فعاال١٩٠٩در سال . هيچکدام آن ازجانب امير تحمل نشد

اکثريت .  از آنها اعدام و متباقی محکوم به حبس شدندیراهی زندان گرديدند که تعداد" جمعيت سری ملی" 
 احترام -١: اهداف کلی جمعيت سری عبارت بود از ٣. امانی در زندان باقی ماندندحبس شدگان تا آغاز دوره ای

الل سياسی  تحصيل استق-٣ تبديل سلطنت مطلقه به رژيم شاهی مشروطه -٢و اطاعت از دين مقدس اسالم 

                                                           
  3 ٧١٩ – ٧١٨همانجا، ص  )١٩۶٧( غبار، ميرغالم محمد - 
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 اسالم در مورد آموزش علوم مشروطه خواهان بر رهنمود های. ٤، فرهنگ و معارف نشر تمدن-۴افغانستان 
  .اتکأ نموده و کوشش ميکردند که افراد تعليم يافته در جامعه افزايش يابد

 برابرراو د و عکس العمل  ، موجب ناراحتی اميرگرديد به مرکز تجدد خواهی مبدل شده بود کهليسه حبيبيه      
 زعم او جلو به از تماس جوانان به اين مرکز جلوگبری کرده و تا. ود معارف ب تنقيص شمار شاگردان،اين پديده

 نفر فارغ ٢٠ سال قريب ١۶ بعد از ،به ادامه ای همين تصميم او چنانچه. نهضت مشروطه خواهی را بگيرد
 اما مشروطه ،فشار دولت خفه کننده بود ٥. بکلوريا در تمام افغانستان وجود داشت به درجه ای التحصيل
درين .  وطنداران شان را بيدار ميساختند،درنيته بخاطر تجدد و مر کنار هم قرار گرفته و همه با همدخواهان 

  .ام بخش بودالهمنورين آزادی خواه  شفاهی اتتبليغراستا سراج االخبار و 
همواره مردم خودرا از دست آورد های علمی و تخنيکی خاور آگاه ساخته و آنها را به      محمود طرزی 

 درين اثر شعری  وی و نياتذر ميداشت که مساعیح از خرافات بر آنها راوا. نمودمی تحرک و تجدد تشويق 
  :اش خالصه شده است 

  ری بگذشت و رفتـوقت سحر و ساح ت            ــ                 وقت شعر و شاعری بگذشت و رف
  گذشت ورفتــــن پروری بــغفلت و تهد             ـــ                 وقت اقدام است و سعی و جد و ج

  ت و رفتـگذشــتری بـــهای اشــــ        عصر، عصر موترو ريل است وبرق              گام         
  ری بگذشت ورفتــــــقصه ای ديو وپنعت پری              يه صـــــفريت ســــهم عــــ                 ف
  ری بگذشت و رفتـــامه بـــقاصد و ن ر از شرق و غرب              لگراف آرد خبــــ                 ت
  گری بگذشت ورفتقاصد تيلفون بشنو رق              ـ ز بن آمدــــن در سخــــيم آهــــ                 س
  گذشت ورفت ـری بــيگه  را،انشينیــجحرشد               ـها بوراخ و بر ـــا ســـوه هـــ                 ک
  ال و پری بگذشت ورفتــرشک بی ب نوع بشر              گه ایـــوالنـوا جـــــد هــــ                 ش

 ری بگذشت ورفتـــن تنبل گـعی کـسبرفت                ن را و ن سخـــمود ايــ                 گفت مح
  
ا تقليد ، ام آنرا انکشاف داده بود قرار داشتبا آنکه طرزی در موضع دفاع از کاپی کردن راهی که اروپا"

ئی او جاپان را بحيث نمونه يک کشور موفق آسيا. تصور او تجدد اسالمی بود. کورکورانه را نمی خواست
، يک کاپی نموده اما آراستگی کردار، عنعناتترجيح می داد که چيزهای خوب اروپا را بصورت سيستمات

   ٦."اخالق و طريقت عمومی زتدگی خودرا حفظ نموده است
 که در سال اخير سلطنت اميرحبيب )پريشان (شاعرو مشروطه خواه نامورافغان عبدالهادی داوی، نويسنده       

، طی  پر مشقت را گذشتانده است زمان سلطنت محمد ظاهر شاه زندانهای مخوف و  سال در ١۴اهللا خان و نيز
ابيات  شخص اميرواشاره بهتاريک انديشی به نکوهش از ،  در سراج االخبارمنتشر شد ازاوپارچه شعری که

  : پابرجا مانده است هنوز همهمان معضالت  ميسرايد که در جامعه ماپس از يک قرن زير را
  

  بودـــچاره ای اين ملت بيمار ميشد بد ند نبود           شد بـــ                  در وطن گرمعرفت بسيار مي
            چشم پر خوابت اگر بيدار ميشد بد نبود                  اين شب غفلت که تار و مار ميشد بد نبود 

    کله ای مستت اگر هشيار ميشد بد نبود                                             
  

و ا .  که تحمل اختناق و اسارت ملت خودرا نداشتمشروطه خواه بلند آوازۀ ديگری است، عبدالرحمن لودين
به .  اما تيرش به هدف اصابت نکرد،ش باز کندموطنانهبرای را معرفت و راه تجدد ، ميخواست با ترور امير

 ، سرانجام از جانب شخصی نا شناخته يیری رويای وی به ارتباط ترور اميلهمين جرم او به زندان افتاد و
 بجرم وطن  سالها بعد اميرحبيب اهللا از زندان و خطر مرگ رهايی يافت ولی پس از مرگلودين . تحقق يافت

 را عصرش پسندان  خواست تجددندای مشروطه خواهان واو.  از جانب نادر خان به شهادت رسيدتیدوس
   :ختاينطور منعکس ميسا

  کند زهی ؛ ـــــا ميـــ                  هرکجا که جاهليست پر از جهل و ابلهی            تفتيش در معارف م
  پس ای برادران چو چنين است گمرهید تهی            ام دلی از خررـــ                   چشمش پر از ح

                                                           
  4 ٣٧٢تهران  ص " شناسنامه احزاب و جمعيت های سياسی ) " ١٩٩٢(ی، بصير احمد دولت آباد- 
  5 ٧٢٠ غبار، همانجا، ص - 
١١۵ خليل اهللا زمر ، ص –، پوهنتون کوپنهاگن، مترجم به دری "اسالم و سياست در افغانستان ) " ١٩٩٩( اولسن، استا -  6  
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                                                  بهر خدا از حال وطن با خبر شويد
  در مجلس سياسی ما جاهالن مکينائنان امين        ــــــ ما خالــر نقد و جنس و مــــ               ب    

  د چنين ـــهر انتباه صدائی کشــــان عقل و دين        تا بقلب نه وجدهوش و                   نی فکر و 
                                                 کی غافالن ز خواب تنعم بدر شويد

  
مان از  باحراو.  شاعرتجدد خواه ديگری است که به گروه دوم مشروطه خواهان تعلق داشت)جلوه (کريم نذيهی

  :  برای نسلهای آينده اينطور ثبت تاريخ مينمايد  راناله اش، ديموکراسی آزادی و 
  

  ود روح شهيدان وطن شاد کنيدــــتا زخ شاهد آزادی را        ونـــازيد زخـــازه ســـــ                  غ
   بر همه انشاد کنيدرح اين سوخته راــشبدادم         ــــش استـــوخت ای همنفسان آتــــ                  س

  ور شان و شرف مملکت آباد کنيدـدر خته ام          وان دوخـــل جـم اميد به تو نســـ     چش             
  ن ورطه زما ياد کنيدـاشيم ازيـه بـــ                 روزی آيد که شود خلق به خلق حاکم و ما          رفت

  
ی مدنيت غرب انتقاد  و اطرافيان اورا ازارزشهای ظاهردارانه و صور تقليد کورکورانه امير،تجدد خواهان
، سيستم اقتصادی و طور به نوآوريها در ادارهوض توجه را به پيشرفتهای علمی و تخنيکی و هميننموده و در ع

 گلف و ساير  به بازی رای و تلف کردن وقت منسوبين سلطنتپائانها کف و کالر ارو. مينمودند جلب رژيم 
            . ر نوشته ها و اشعار شان نکوهش نموده اندگرمی های اروپائی دسر
، اختناق سياسی هم پايان يافت و تجدد خواهان در همه جا از قيد و بند پس از ترور اميرحبيب اهللا خان     

تصادی و استقالل سياسی از جانب شاه امان اهللا  اعالن و گامهای بلندی در جهت انکشاف اق. يافتندرهايی 
 و شاخص ترين "مدرنيته "يکی از هواداران سرسپرده ای" شاه امان اهللا شخصا.  برداشته شد افغانستاناجتماعی

 جامه ، درتحت زعامت او بخشی از خواسته های تجدد خواهان. افغانستان بودزمرۀ زمامداران درچهرۀ نوگرا 
  : ست ای عمل پوشيد که ازجمله آن اصالحات ذيل قابل ياد آوری ا

.  نافذ شد،پنجاه وکيل انتخابی عضويت داشتند که در آن يکصدوقانون اساسی تدوين و بعد از تصويب لويه جرگه
  عنعنه وقبل از اين تنها . اين اولين باری بود که مسئوليتها و مکلفيتهای مردم و دولت درپرتو قانون تعين ميشد

تنها در " قدرت" سهيم شده و مردم در قدرت،ون اساسی برطبق قان. ناظم امور زندگی افغانها بود"شرعيت"
 انتقال "به عبارت ديگر برای بار اول کار. قبايل و رهبران مذهبی محصور نبودمحدوده ای اختيارات سران 

 مطابق اين قانون تمام اتباع از حقوق .در دستور روز قرارگرفت" دولت عنعنوی افغانستان به يک دولت مدرن
 ١٩٢٣تنها در سال .  و قوانين فرعی برای عرصه های مختلف زندگی تدوين گرديدشدندمساوی برخوردار 

نظم بردگی و کار اجباری . چهل قانون نافذ شد و سلسله ای تدوين قوانين تاپايان دوره ای امانی ادامه داشت
 به منصه ای لکار تنظيم عوايد دولت از مدرک ماليه و محصو. ملغی و امتيازات متنفذين محلی خاتمه يافت

 ارتقای اقتصاد ملی روی دست گرفته  تنظيمخاطر سازی عوايد و مصارف دولت باجرا قرار گرفته و هم آهنگ
  .شد

ساختن اهالی به علوم جديد از طريق افتتاح مکاتب و نشر جرايد در سطح واليات و ولسوالی ها مورد      آشنا 
بار اول در آن رگانهای مرکزی و يا واليتی افغانستان برای ازجمله جرايد که از جانب ا. توجه جدی قرار گرفت
  .، ميتوان از اينها نام بردزمان منتشر ميشدند

اتحاد "، در کندهار "طلوع افغان"،در هرات" اتفاق اسالم"درجنوبی، " الغازی"در ننگرهار، " اتحاد مشرقی "
          ، " اتحاد"،" امان افغان"به نامهای ساير نشرات دولت. ميگرديددر مزار شريف منتشر ) بيدار" ( اسالم

چاپ و توزيع " ارشاد النسوان"و " قتحقي"، "ابالغ"، " ستاره ای افغان"، )آينه عرفان" (معرف معارف"
ده شد که به اساس اين تجويز دولت،  به نشرات غيردولتی نيز اجازه ای نشر دا١٩٢٧همينطوردر سال . ميشد

 يک  هکذا.ندبه نشرات آغاز کرد" نوروز"، و جريده ای ماهانه ای"سيم سحرن "،"انيس"جريده ای هفته وار
  .سينما در کابل و يک تياتر در پغمان ونيز کتابخانه ای ملی به دسترس عالقه مندان قرار گرفت

درهر ولسوالی يک مکتب ابتدائيه و در مرکز واليات يک مکتب متوسطه      تعليمات ابتدائی اجباری شد و
،  مکاتب مسلکی در رشته های لسان.رای کوچی ها تأسيس گرديدينطور مکاتب سيار بهم.  يافتگشايش
 منزل افتتاح شده و ، تدبير پوليس،، قالين بافی، مهندسی، طب، موزيکهنر رسامی، نجاری، زراعت ،تلگراف

ر کابل عالوه بر ه در ش.، دارالعلوم عربی کابل و دارالمعلمين هرات برای تدريس آماده شدمکتب مستورات
و غازی برای پسران و ليسه ماللی برای دختران ) نجات(، امانی )استقالل( ليسه ای حبيبيه، ليسه های امانيه 
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  متعلم به آموختن دانش مصروف بودند و نيز ٨٣٠٠٠درين مکاتب روزانه به تعداد  .در مرکز تأسيس گرديد
، و ترکيه اعزام شدند  ايتاليا،شوروی، جرمنی، قرانسهاتحاد کشور های  تحصيل به صد ها جوان افغان بغرض

 ٢٠۵تنها در کشور ترکيه ".نديددگر تحصيل رهسپار کشور ترکيه بخاطرکه از جمله تعدادی از دختران نيز
شاه امان اهللا و ملکه ثريا  ٧"محصل افغان  به شمول ده دختر مشغول تحصيل در شقوق نظامی و ملکی بودند

منحيث معلم کورسهای سواد آموزی برای مردان و زنان انجام " رادی شانرا مستقيماسهم انف" هردو شخصا
  .ميدادند

، قوای زره قوای هوائی، دافع هوا.  افتتاح شد     در عرصه نظامی هم  نوآوريها بوجود آمده و مراکز تعليمی
طر فراگيری دانش مسلکی وی افغانستان ترويج يافت و طالب بخا و مخابرات بی سيم برای بار اول در اردئی

  .عسکری به کشور های دوست اعزام شدند
  بالو ارزيابی نکرده   دقيقًاای خودرا شرايط ذهنی جامعه ،برداردگام بسوی تجدد ز اينکه قبل ا    شاه امان اهللا 

ت  برخی از تدابير دول.در جامعه ای سنتی افغانستان شد در صدد برآورده شدن اهداف ترقی خواهانه درنک
، ذهنيت های عنعنوی را به مقاومت بر ر از اينکه معرف تجدد خواهی باشد، بيشتهکامال صوری و نمايشی بود

، به وسيله  که  به عوض تغير در زندگی مردم تاکيد بر پوشيدن لباس غربی بود،يکی ازآن تدابير. می انگيخت
 قادر به ، اکثريت آنها،بخاطرکمبود سوادهر را ميديدند و ظا، مردم. ای تحريک عليه اقدامات دولت مبدل شد

، آنها به سادگی قربانی تبليغات در چنين يک حالت. درک محتوی و ارزش ذاتی اصالحات دولت نبودند
  .خصمانه ای اجانب ميشدند

، ر پغمان اعالن کرد حجاب زنان را در جرگه ای وسيعی د وقتی شاه امان اهللا رفع١٩٢٨ر خزان سال د       
ر تجدد خواهی در که از هواداران پرشو) وزيرتجارت(و عبدالهادی داوی ) رئيس گمرکات(ن لودين عبدالرحم

د اين حرکت اصالحی را به اين دليل که انگليسها سرگرم دسيسه چينی در افغانستان هستن"، افغانستان بودند
 لودين و داوی را به فرمان ، آنروزفردای. ، با آن مخالفت ورزيدندبهانه کرده، مردم را برحکومت ميشورانند

شتابزدگی شاه   ٨."مت های خود نمودندنها را ناگزير به کناره گيری از سپادشاه به قصر شاهی فراخواندند و آ
 يکی از عواملی است که به واپسگرايان موقع داد تا در برابر جريان   خود،امان اهللا در آوردن اصالحات

، اما متوجه نبود زندگی مردم را به سرعت تغير بدهدخواست تا ظواهر او مي .تجددخواهی به مخالفت بر خيزند
  : اين بيت در وصف چنان عملکرد حتی امروز صدق ميکند. ميباشد عقب افتاده تهدابکه اين جامعه از 

  
                               خواجه در فکر طاق ايوان است            خانه از پای بست ويران است

  
، در حقيقت به نيون متفذ و خوانين را ممنوع کرد، روحان اهللا امتيازات و القاب سردارانی که شاه اما     وفت
بخاطرنبود در حاليکه .  وارد عرصه ای مبارزات اجتماعی شد)بورژوازی ملی ( طبقه ای متوسطی ازنمايندگ

يعنی  .عه از دهات وابسته بود شهر ها به مراکز قدرت تبديل نشده  و افتصاد جام،رشد اقتصادی و اجتماعی
 يک قشر متوسط در حال نمو بود که نمايندگان فکری آنها در طبقه ای متوسط هنوز شکل نگرفته و صرفًا
، نمی توانست که مستقالنه عمل کرده بصورت طبعی  اين قشر.اطراف شاه و جنبش مشروطيت گرد آمده بودند

ت شاه امان اهللا و هم نظران اوبا الهام ازتحوال. رار بدهد را در مسيرتحوالت ملی و ديموکراتيک قو جامعه
، اما به شرايط عينی وذهنی جامعه ای آنکشور ترکيه در زيررهبری مصطفی کمال، دست به اصالحات ميزدند

، تحوالت اجتماعی سابقه داشته و طبقه ای متوسط از يک توانمندی معين بر  در ترکيه.کمتر متوجه بودند
در حاليکه شاه امان اهللا نه يک طبقه ای . ن طوريک اردوی منظم در اختيار دولت قرارداشتهمي. خورداربود

 در چنين حالت، مالکين و خوانين بزرگ .داشتند را در کنار خود پرتوان شهری و نه يک اردوی نيروم
با تحريک اذهان    و، عليه اصالحات او وارد ميدان شده با روحانيون وابسته به انگليسهاتوانستند که در همدستی

  . سرتاسری را بوجود آورند پراگنده و بعدًاات، اغتشاشمردم
  مبادا در هراس بوده و ميترسيدند که اهللا شاه اماناز روحيه ای وطندوستی و استقالل طلبی           انگليسها

رد سری برای تسلط ده و دامنه ای آزادی خواهی افغانها در قبايل پشتون و بلوچ  آنطرف ديورند سرايت کرد
 آنها پيش دستی کرده و به ،برمبنای چنين هراس. بيايدبوجود هم ، حتی در سطح نيم قاره ای هند استعماری آنها

شخصيت های ارتباطی آنها خانواده ها و .  متوصل شدند شايعه پراگنی در داخل افغانستانچيدن توطئه و پخش
                                                           

  7 ٨۵ ص ٢ غبار، همانجا جلد - 
  8 ۶۶۴ تهران ص – ايران –وزارت ارشاد اسالمی : به سر پرستی حسن انوشه ، ناشر ) ١٣٧٨)" ( ٣( ادب فارسی دانشنامه ای "  - 
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امان اهللا ترغيب نموده و به آنها دستور دادند تاعنعنات عقب خودرا در داخل و خارج رژيم به سرکشی از شاه 
  . افتاده ای قبايلی را در برابر تجدد خواهی دولت امانی تحريک نمايند

  در کشور های مسلمان به١٩٢٨     به اين ترتيب شاه امان اهللا در حاليکه طی مسافرت هفت ماهه اش به سال 
، در داخل اماج تبليغات  عليه استعمار انگليس تقدير ميشداتح جنگحيث يک مجاهد بزرگ و در اروپا بحيث ف

د نابودی دشمن شکست خورده تبليغ ميکرد که گويا او قص. زهراگين و فتنه گرانه ای انگليسها قرارگرفت
نگاهی " کتاب هند درفقيدجواهر لعل نهرو صدراعظم ورهبر. ، کافر و دشمن دين استعنعنات افغانی را داشته

          پراگنی انگليسهابه منظور پوشش شايعه به دخترش اندراگاندی خاطر نشان ميسازد که " يخ جهانبه تار
در لباسهای شب اروپائی هزاران نسخه چاپ ميشد و در دهکده } مونتاژ و{عکسهای نامناسبی ازملکه ثريا"

  ٩."می پوشدهای افغانستان پخش ميگشت تا بمردم نشان دهند او چگونه لباسهای نامناسبی 
 شاه امان  واپسگرايان در همه جا دست به شورش و بغاوت زدند تا اينکه سرانجام،     باالثر تحريکات انگليسها

جنوری ( کست خورده و از کشور، شی با تاريکی و تجدد با عقب گرايی، روشنايهللا در مبارزه علم و جهلا
نار رفت و بجايش کسانی بر اريکه قدرت تکيه شاه آزادی خواه و تجدد طلب از قدرت ک .خارج شد) ١٩٢٩

به اين ترتيب داستان تجدد خواهی افغانها در همان مقطع تاريخ . زدند که حتی از نعمت سواد هم محروم بودند
  .اينطور بی رحمانه پايان يافت

 خواهد موجب ضياع وقت شرح آن به همه معلوم بوده وتکرار آن درينجا      پس از يک دوره ای اغتشاش که
، دارائی نقدی و جنسی بيت  و مهمات سالح.وره ای امانی به نابودی سوق يافت تمام دست آورد های د، بود

 ازين کارنامهبعد  تا باالخره .، مکاتب و ساير تأسيسات فرهنگی تعطيل گرديدمورد چپاول قرارگرفتهالمال 
 بوسيله مهره های اصلی آنها تمه يافته و بايد  رسالت حبيب اهللا کلکانی و ساير اغتشاشگران نيز خا،تآسف آور

   . تعويض ميشدندجهت نيل به اهداف دورنمائی 
 در وطنیی خارج از کشوربه حالت جال رانده شده و      نادر خان و برادرانش که از حلقه اولی دربار قبًال

  در حواشیحت کنترول انگليسها، راه  وطن را  در پيش گرفته و باعبور از قبايل و مناطق ت مقيم بودنداروپا 
ايشان به معاونت  همان متنفذينی  که در سقوط شاه امان اهللا و به قدرت رساندن  .سرحدات افغانستان ظاهر شدند

 با تجدد آشنايی  نادرشاه گرچه شخصًا.، در کابل به تاج و تخت رسيدندنی وظيفه شانرا انجام داده بودندکلکا
 بخاطر  ولی مکاتب تحت کنترول انگليسها در هند برتانوی درس خوانده بود و تا سن هفده سالگی درداشت

او برادران و . ، بايد تجدد را کنار گذاشته ومشروطه خواهان را سرکوب مينمودتعهدش با متنفذين عقب گرا
را بر سيستم " ماهيت خانوادگی رژيم" در پست های مهم دولتی گماشت و ساير اعضای خانواده ای خودرا

 بازتاب  رژيم، مطلقه وموروثی خصلت قبايلی )١٩٣١اکتوبر(در قانون اساسی او. دلتی افغانستان تحميل کردو
، آزاديهای مناسک ساير مذاهب به مذهب حنفی منحيث يگانه مذهب رسمی، با شناخت درين قانون. قوی داشت

پوشيدن چادری . ه ذکور داده شدانحصار نشرات به دولت تعلق گرفت و حق رأی تنها ب .حالت غير علنی در آمد
  اناثاتهمينطور متعلم .برای زنان حتمی شد و مکاتب مفتوحه دختران به امثال دوره اغتشاش مسدود باقی ماند

درچهارسال سلطتت نادرخان تعداد شاگردان معارف بالغ بر . "ه احضار و ازتعليم محروم ساخترا از ترکي
درحاليکه رقم شاگردان ذکور و اناس در عهد شاه امان اهللا به . بودفر  ن١۶۵معلمين آنها تعداد  ميشد و ۴۵٩١
 و مقياس ها در رابطه مقايسه ای هردو رقم بوضاحت بيان ميدارد که اهميت تعليم و تربيه ١٠". ميرسيد٨٣٠٠٠

ه در  گام مهم و قابل تذکری ک. بوده است و در چه سطحی  در نزد هريک از دو رژيم به کدام پيمانهبه معارف 
  . ب در منطقه ای علی آباد کابل بود، همانا تآسيس پوهنحی طنادرخان در مسير تجدد برداشته شدزمان 

 در زمان سلطه ای .     رژيم نادر خان حتی الوسع ميکوشيد که آزادی ها و حقوق مدنی انسانها را ناديده بگيرد
 تجدد خواهان و هواداران شاه امان . م داده نميشد و حق دفاع در محاکم به متها بوده لغممحاکم مدنی ، اين رژيم

 مخوف به اميد آزادی بسربردند های  ، سالها درزندانشکنجه قرار گرفته و يا بدون موجب اهللا مورد تعقيب و
 يکی ازتجدد .از فرهنگيان و دانشمندان سرشناس جنبش مشروطيت اعدام شدندزيادی  شماری که از ميان آنها

، پانزده ه يکجا با جوانان منورخانواده اش ک، نويسنده و شاعرتوانا محمد ابراهيم صفا بوديدهخواهان در بند کش
 در  فرياد منورين را "از روزن محبس"صفا طی پارچه شعری بنام . سال مشقت زندان دهمزنگ را تحمل کرد

                                                           
  9 ١۶۶۵محمود تفضلی، تهران، جلد سوم ص : مترجم ) فارسی" (نگاهی به تاريخ حهان ) " ١٩۶٧( نهرو، جواهر لعل- 

  10 ٨٣ ص ٢ غبار، همانجا، جلد - 
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د بيت آن به خوانش گرفته چنبخاطر آشنايی با همان فضای مخوف ينجا رابلند ميکند که دبرابر ستم واپسگرايان 
  :ميشود 

  طرابـای پردرد والم             اخ از اين ايام سوز و اضـ                           داد ازين شب ه
                             تا کجا ای چرخ بر من اين ستم            تا به کی ای دهر با من اين عذاب

*     *    *     *    *  
                      ای خدا مرغان خوشگو در قفس           گلستان پر گشته از زاغ و زغن        

  ا کی مکرو فنـــاکجا بيداد تـــس            تـــ                           بس دگر ای چرخ بدکردارب
*    *     *    *    *  

ان در اسارت قرارگرفتند و عقب گرايان بر  مشروطه خواهو که مرغان خوشگو يعنی تجددخواهان واقعًا
  .سرنوشت مردم حاکم شدند

 يکجا با چندين ١٩٣٣، در سال تهای تجدد خواه در عصر امانی بودخواجه هدايت اهللا خان که يکی از ديپلوما
 بيت ذيل را در زير عکس خود نوشته و از  اشاو بروز اعدام. شخصيت ديگر مشروطه خواه به دار آويخته شد

  : به فاميلش برساند " بوس هم اطاقش خواست تا آنرا بعدامح
               

  ١١گردش روزگار بر عکس استما برفتيم و عکس ما باقی است              
  

برخورد عقب که انتخاب شده و زيرکانه بيت فوق بخاطر حفظ جان حامل آن به خانواده مقتول در کمال احتياط 
معنين بوده و يکبار الدرين بيت ذو" عکس" کلمه . در کمال وضاحت بيان ميداردگرايی را بمقابل تجدد خواهی

 اين بيت نشان ميدهد .ترقی و تجدد افاده شده است) برخالف( و بار ديگربه مفهوم معکوس " تصوير" به معنی 
  .ه استليه ترقی و تجدد تيغ از نيام کشيدان عی بوسيله نادر خکه چگونه عقب گراي

يکی از قربانيان  درسالروز مرگ  رژيم خود کامه ای خود بود کهمخالفين  سرکوبوز مصروف هننادر خان 
 ساله ١٩ هدف آتش يک متعلم ليسه ای امانی قرار گرفت و تاج اورا بر سرفرزند )غالم نبی خان چرخی (اش

  . گذاشتند) محمد ظاهر شاه ( اش 
اين رفتار .  نداشتر برابر تجدد خواهی رفتاريکسان، دولت د محمد ظاهر شاهدر دوره چهل ساله ای سلطنت    

  : دانست تمايز  قابلص و تشخي" سه مرحله ای متفاوت"را ميتوان به 
و با برجامعه ای افغانی تحميل گرديد  ١٩۴۶ سال ، تا الواقع ادامه سياست نادرخان بودمرحله ای اول  که فی 

  تجدد خواهانيک بخش از،  درين مدت. هم پايان يافتاين مرحلهکناره گيری محمد هاشم خان از پست صدارت 
، تا از خدمت و نقش آنها در ندبه زندان ها افگنده شده و بخش ديگر در حالت ترس و ارتعاب قرار داده شد

دولت به کارعمران و رشد اقتصاد عالقه نمی گرفت و تمام مساعی بخاطر حفظ قدرت . جامعه جلوگيری شود
، نادر خان اردوی ازهم پاشيدۀ زمان امانی را بخاطر برآورده شدن اين مأمول. رکز بودخانواده ای سلطنت متم

  .دوباره احياء و استحکام قابل مالحظه داد
سيستم بانکداری در ، تآسيس بانک و  مرحله به منصه ای عمل قرار گرفت     کار قابل تذکری که  درين

نقش تعين کننده ان و عبدالمجيد زابلی ميان محمد هاشم خبط بخصوص و حسنه درين راستا روا. افغانستان بود
نو بنياد زابلی هنگام اقامتش در ماسکو امکانات استثنائی و امتيازات بخصوص تجارتی را از دولت . داشت

 به  نيز، مشابه همچو امتيازات را ازدولت افغانستان و پس از عودت اش به افغانستاناتحاد شوروی کسپ کرد
  .نمود دريافت حمد هاشم خان سردار مکمک 

بعد .  رياست عبدالمجيد زابلی تآسيس شد بانک ملی به سرمايه ای مختلط دولتی و شخصی به١٩٣٣     در سال 
 دولت عوايد و سهم خودرا از بانک ملی واپس ،نمود از آنکه شبکه و دارائی های بانک ملی رشد چشمگير

 تا ، دولت طوريکه قبال اشاره شد.بناء نهادرا )  بانک مرکزی(" نستان  بانکد افغا "١٩۴٠گرفته و در سال 
 از ، عرضه خدمات عام المنفعه به مردم بخاطر بهبود وضع اقتصاد ملی و عالقه ای قابل تذکری ١٩۴۶ سال
سياست انزوا پذيری و رکود پذبری دولت موجب ميشد که توليد ملی در سطح نازل .  نشان نمی دادخود

  ، جوالنگاه تجارت خارجی افغانستان را محدود آن زمانهمينطور شرايط نامساعد  بين المللی. قرارداشته باشد

                                                           
  11 ٢۵٩پيشاور ص " ظهور مشروطيت و قربانيان استبداد در افغانستان ) " ١٩٩۶( پوهنيار، سيد مسعود - 
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  جنگ جهانی باالثر  و بعدًا١٩٣٣ - ١٩٢٩های سال"  جهانیبحران پولی" اين شرايط ابتداء باالثر.  ميساخت
  .ت، تمام آرزو ها و نيآت ترقی خواهانه ای منورين افغان  را به يآس مواجه ميساخدوم

اين حقيقت که . مسايگی افغانستان به حقيقت پيوستيای بيرون رفتن انگليسها از ه، رؤايان جنگ جهانی     در پ
، خانواده ای سلطنتی را بر آن داشت تا فشار  افغانستان در منطقه بودمرادف با بی پشتوانه شدن سلطنت

به اقتضای شرايط . اهی منورين گوش فرا دهنداستبدادی را عليه مردم تخفيف داده  و اندکی به خواست تجدد خو
 کابينه ای خودرا ١٩۴۶در ماه می ) شاه محمود خان(، کاکای ديگر ظاهرشاه  در داخل و خارج کشورجديد

  .اعالن کرد
  نام "  برخورد سلطنت و مودرنيتهمرحله ای دوم" که به حق ميتوان آنرا  در پرتو سياست جديد رژيم    

و تجدد خواهان اجازه داده شد تا به نمايندگی از مردم در انتخابات ولسی جرگه و شاروالی  به منورين ،گذاشت
 وکيل به فکر ۵٠ تا ۴٠ وکيل در دوره ای هفتم شورای ملی ١٢٠ از جمله .شرکت نمايند ) ١٩۴٩ -١٩۴٨(ها 

 دوره ای هفتم شورای ملی.  کابل به مرکز شکل گيری افکار روشنفکران مبدل شدنتونپوه. اصالحات بودند
 طی سالهای ١٢.يک قانون مطبوعات را به تصويب رسانيد که به اساس آن چندين جريده ای ملی اجازه نشريافتند

 اتحاديه ١٩۵٠درسال . اجازه ای نشر يافتند" ندای خلق"و " ولس"،" انگار"، " وطن" جرايد ١٩۵٢ تا ١٩۵١
  .ل اعالن گرديد سال بعد از جانب دولت منح يکای محصالن تشکيل شد ولی

مجموع تعداد شاگردان . مکاتب زنان تآسيس و توسيع شد و تعداد شاگردان به شش هزار دختر بالغ گرديد "     
اگر اين ارقام بارعايت  ١٣." تآسيس شد١٩۴۶اين دوره بيشتر از صد هزار نفر بود و پوهنتون کابل در اپريل 

ر عهد  ارائه شده د، باارقام قبًال دريک ربع قرن اقتصادی و اجتماعیرشد نفوس وضريب رشد ضرورتهای
  .پيشرفت معرفت در جامعه ای افغانی بازگو ميکندبخاطر دولت را اقدامات ناچيز ، امانی به مقايسه گرفته شود

 عقبگرد  مدت زيادی دوام نکرد ودولت از سياست اصالح طلبی خودسلطنت     گرچه تجربه انعطاف پذيری 
جنبش " به را بوجود آورد که بعدًايی ، جنبش سياسی جنب و جوش منورين در سطوح مختلف ولی با آنهم. نمود

  اين جنبش بر روان و شعور منورين اثر قابل.شهرت يافت" دوره ای هفتم شورای ملی"و يا " مشروطيت سوم
سلطنتی نه  رژيم .انعکاس ميابد همواره تجدد خواهان  آتیه های  خواست اصول فکری آن درتوجهی داشته و

 يکی ازين .، بلکه نظر روحانيون اصالح طلب را هم نمی پذيرفتحمل جوانان مشروطه خواه را نداشتتنها ت
، اورا به قيام عليه سلطنت کشيده و تحقق اصالحات  که وضع رقت بار مردمبود روحانيون سيد اسماعيل بلخی 
 تا ١٩۵٠از(  ش پايان عمر اندکی قبل ازاسيد به هدفش نرسيد و ت. ن ميدانسترا پس از سقوط سلطنت ممک

و احساس خودرا بخاطر امحاء عقب ماندگی و منشاء فساد او آرمان . در زندان دهمزنگ بسر برد) ١٩۶۴
  : بوسيله اين پارچه شعر در زندان سروده است 

  
  اشيد ــا بـــــار ما مشغول دعبر خاک مزاشيد           ــــ                          ما تن بوفا داديم تا زنده شما ب

  اشيدـا شايد که شما بـــ                          چون شمع وجود ما قربان شما گردد           روشن کن شمع م
  اشيدـــمردانه درين وادی با شور و نوا بد           ــ                          در پيچ وشکنج دهر نوميد نبايد ش

               امروز اگر طوفان بر کشتی ما افتاد            ممکن که شما فارغ از غرق و فنا باشيد             
  

بلخی کمبود علم و دانش و نيز نبود يک حکومت مبتنی بر اردۀ مردم را عامل پس ماندگی های ذهنی و 
ون تجدد خواه کشور ، ذهنيت روحانيرد درين موديگرشچند بيت از پارچه شعر. اقتصادی کشورش ميدانست

  . بيان مينمايد در آن سالهامارا
  

  ند و بر فقر مقام است اينجاـــــ            حاجتی نيست به پرسش که چه نام است اينجا               جهل را مس
  اآنچه در شرع حالل است حرام است اينجکرممنوع                ــلم و فضل و هنر وسعی و تفــــع            
  ام است اينجاـــمستبد شيخ صفت دشمن ج به ما                 هــــد از چـــــرســـمی آزادی وحدت ن            

  ام است اينجاـــــ رهزن رهبر خس دزد امن راه بريم                رمنزل مقصود چه ساـــــا بســــ            م
      الم است اينجاــــملتی بر درچند شخص غ             ه هرجا اما    ــ بوش و آزادـــردگان سرخــــــب            

                                                           
موسسه ای تحقيفات شرق،  " ١٩٨١ تا ١٩٠١انکشاف قانون اساسی افغانستان ميان سالهای  ) " ١٩٨٢( مولت من، گبرهارد - 

  12 ١۶هامبورگ، ص 
٢١٧ غبار، همانجا،جلد دوم، ص -  13  
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 جاگزين ساحتن شيوه های توليد مدرن به عوض طرز  بادولت نه تنها افکار تجدد خواهی را تحمل نداشت بلکه
 پروژۀ ساختمان  دردوره صدارت شاه محمود خان کارتا آنکه باالخره  . هم سر سازش نداشت عقب افتادهتوليد

استفاده از آب دريای هلمند برای زراعت مناطق .  زراعت و آبياری در منطقه ای وادی هلمند آغاز شددو بعدی
، ولی بکار گرفتن وسايل تخنيکی بخاطر اعمار بند طنت امير حبيب اهللا خان مطرح بودماحول آن اززمان سل

  .در زمان حکومت شاه محمود خان عملی گرديدين باربرای اول و آبياری زمين های لم يزرع  های آبگردان 
گرچه در کار سروی پروژه ای هلمند اشتباهات زياد صورت گرفت و دولت نتوانست که جلو استفاده جوئی 

 و کار به جايی کشيد که موضوع در دوره ای هفتم شورا مورد بحث  را بگيرد"ندسنکوموريسن "های کمپنی
 با فعال شدن پروژه اما فی المجوع بايد متذکر شد که. اکمه  عاملين اين فساد شدنده و وکال خواهان محقرارگرفت

شماری از جوانان . ، گام نخستين در جهت آشنا ساختن دهاقين به زراعت ميکانيزه برداشته شدزراعتی هلمند
  . را فراگرفتندی زراعت جديد طرز توليد، شيوه ها وپروگرامهای تعليمی اين پروژهبوسيله ای 

، دولت پاکستان در مخاصمت با منافع مردم افغانستان و هند  درهمجواری افغانستان قبًال     اين وقتی است که
اما افغانستان . از جانب انگليسها و عمال شان ايجاد شده و مورد حمايت قدرت نو ظهور امريکا قرار گرفته بود

امکانات . معاصر قرار داشتجهيزات  وسايل و تاقد سلطنتی در حالت انزوا و ف حاکمباالثر کوتاه بينی رژيم
محدوديت  ) ١٩۴٧ – ١٩۴۴ ( دره ای صافیبخصوص، منگل وف دولت در فرونشاندن قبايل حدرانضعي

سردار محمد داؤد که قومانده ای عمليات را در دره ای صافی به . مانور نظامی و امنيتی دولت را آشکار ساخت
، درک کرده و سلطنت ميرزميدندابتدائی   مقابله با مردمی که با وسايل کامًالنی دولت را درا، ناتوعهده داشت

نيک محاربوی موجب شد که تجهيز قوای مسلح به تخانتباه ازين حوادث . را از چنان واقعيت تلخ حالی ساخت
  . بگيردجديد در سرخط کار دولت قرار

 تفويض شد تا مطابق اهش الهم سن و س کاکایرت از کاکای شاه به پسر  مقام صدا١٩۵٣    در سپتمبر 
در پاسخ به اعترض   آمده و، تکانه های الزم بوجود قوای مسلحوبخشهای اقتصاد ضرورتهای موجود در 

سردار داؤد خان . بطور جدی تعقيب گردد ها و بلوجهامسئله ای پشتون ،نورين ملی در هردو طرف خط ديورندم
است خارجی افغانستان را از حالت انزوا بيرون ساخته و در ميدان سي  فوقمآمولبخاطر دستيابی  به هرسه 

واقع  آنوقت اين چرخش بصورت طبعی مورد عالقه دولت اتحاد شوروی . رقابت های شرق و غرب قرار داد
 آماده ای همکاری درتمويل و تطبيق پالنهای انکشافی و تجهيز اردو و تربيه ای پرسونل نظامی آن دولتوشده 

 اعالم سياست رهبری شدۀ اقتصادی که تقويه سکتوردولتی درآن مقام اول و تعين  باداؤد خان .ن شدافغانستا
به لی  و، استقامت داد را به ساختار زيربنای اقتصادی"مرحله دوم برخورد سلطنت و مدرنيته"کننده داشت ،

ن روش سخنگويان تجدد خواه با اي. تجدد خواهی در سيستم دولتی از طريق نمايندگان مردم عالقه نشان نداد
اما با تطبيق پالنهای اول و دوم انکشافی دست آورد  .مردم در زندان باقی مانده و حتی به تعداد آنها افزوده شد

    اين فرصت بدست آمد که همينطور پس از تجهيز قوای مسلح.های قابل ديد درعرصه اقتصادی بوجود آمد
بلند  خانمهای ١٩۵٩، در تابستان سی سالگذشت  پس از .دطرح گرد میمسئله ای شرک زنان در حيات اجتماع

 در اداره و کارخانه درجًا در محافل رسمی بدون حجاب ظاهر شده و به تعقيب آن دختران جوان متپايگان دولت
 درين وقت آمادگی ذهنی برای رفع حجاب در اقشارشهری وجود داشته و نيزدولت قادر بود .از کردندبکار آغ
 شورش شهر کندهارو دستگيری برابربرخورد سريع دولت در. الفين آزادی زنان را در جای شان بنشاندکه مخ

  . روحيه افراد مماثل آنها را در کنج و کنار افغانستان ضعيف کرد،محرکين مخالف آزادی نسوان
ت صرف بيست  اقتصادی تغير ناچيز کرده و درين مد– مناسبات اجتماعی ١٩۵۵ – ١٩٢٩طی سالهای  "      

 ١٩٧٠روض خارجی تا سالهای د ها و قاين رقم به کمک امدا. و پنج مؤسسه ای صنعتی در کشور وجود داشت
ی قابل توجه در عرصه ای سرک سازی، توليد برق آبی، معادن پروژه ها ١٤." مؤسسه ارتقاء يافت۶۴٣به 

 صدها جوان افغان .اری آغاز کردندبرده ، توليد کود کيمياوی و فارم های زراعتی به بهرذغال سنگ، سمنت
 و  فرستاده شد و کشور های اروپای شرقی مسلکی به اتحاد شوروی آن زمانسبخاطر فراگيری درو

، تخنيکی وحتی مطبوعات و فرهنگ شوربخاطر رهنمايی در قطعات نظامی، موسسات علمیکارشناسانان آنک
  . ندگردوارد افغانستان 

که ميگرديد همين فضا موجب . ابعاد و جوانب آن درمنطقه پيش برده ميشد     درينوقت جنگ سرد باتمام 
زيرا آنها در آنطرف جنگ . مناسبات دولت افغانستان با کشور های همسايه ای ايران و پاکستان به سردی گرايد

                                                           
  14 ١۵۴ ص ١٩٨٠فرانکفورت ) المانی" ( انقالب در افغانستان و ايران"  هيرين، – گريف ماير، جان - 
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  به ادامه ای قطع . در منطقه محسوب ميشدند سابقسرد از متحدين نزديک امريکا بمقابل اتحاد شوروی
 از طريق بندر کراچی  نيز ترانزيت افغانستانه را١٩۶٢ و ١٩۶١طی سالهای  درناسبات سياسی با پاکستانم

 .انسداد راه تجارتی ضربه ای شديدی بر اقتصاد خانواده ها و تشبثات خصوصی وارد ساخت .مسدود باقی ماند
 يگانه راه بيرون رفت از بنبست منحيثع استفاده نموده ومخالفين سردار محمد داؤد در داخل سلطنت ازين وض

سردار داؤد خان در زير فشار . ، کناره گيری سردار محمد داؤد را مطرح نمودندبا پاکستانافغانستان  روابط در
 ءوض او يکی از وزرا مستعفی شده و در ع١٩۶٣های بيرونی و فشار رقبای داخل سلطنت بتاريخ نهم مارچ 

مؤظف به تشکيل کابينه و تسويد قانون اساسی ) دکتور محمد يوسف( شت تعلق نسبی نداخانوادۀ سلطنت که به 
م منحيث رژيم شاهی مشروطه تعريف شده وقوۀ اجرائيه از جانب يی جديد بايد رژدر قانون اساس. جديد گرديد

 و  نافذ گرديد١٩۶۴بسال بود  ماده ١٢٨قانون اساسی که شامل . ميگرفتنماينگان مردم  درپارلمان رای اعتماد 
  .انتخابات عمومی تدوير يافت ) ١٩۶۵(يکسال بعد آن 
 درين مرحله به حقوق و آزاديهای فردی ارج .آغاز شد" رخورد سلطنت با مدرنيتهمرحله سوم ب" به اين ترتيب 

ل شده، ، آزادی تشکيل اجتماعات واحزاب در قانون تسجيشده، مصئونيت مسکن، آزادی مناسک مذهبیگذاشته 
       راه برای تحقق خالصه اينکه . سانسور قبل از نشر و تعقيب مخالفين سياسی ممنوع گرديد، شکنجه، تبعيد

 تشکيل ارگانهای انتخاب شده ای محلی در راه ، اما درعمل از جانب خود سلطنت  گشايش يافت قانونًا"مدرنيته"
قانون  "ظاهر شاه.  ايجاد گرديدع، مانپارلمان آراء اکثريت نمايندگان  ابتکاربر مبنایو تشکيل قوۀ اجرائيه 
را پس از تصويب ولسی جرگه و تائيد مشرانوجرگه در دفتر " قانون ارگانهای محلی"و" تشکيل احزاب سياسی

در حاليکه احزاب سياسی در جامعه وجود داشته و ميتوانستند در .  نشد آنهاخود زندانی کرده و حاضر به توشيح
  .ش شانرا به عهده بگيرندساختمان يک سيستم شاهی مشروطه نق

، از جانب سلطنت      اين حقيقت که ديموکراسی بدون اتکاء بر ميکانيزم آن به هيچوجه تحقق يافته نمی تواند
  .درک نشد و گمان گرديد که ديموکراسی به ارادۀ شاه اعالن شده و مطابق تصاميم او عملی ميشود

و پارلمان   بوجود آورده  رای بزرگ ميان تيوری و عمل     عدم موجوديت قانون احزاب فی الواقع يک خال
. شوندتشکيل  سلطنت و بدون پشتوانه ای مردمی معرفی به  ها که کابينهسبب ميشد، بدون احزاب رسمی سياسی

نيروی احزاب  که بالنتيجه به اين ترتيب بوجود آمدن ميکانيزم سيستم جديد دولتی ازجانب خود شاه جلوگيری شد
  .ای محفی و اعمال ضد قانونی سوق يافتبه فعاليته

 آنها غير از . دست به اعتراض ميزد ولی اعتراض آنها ناشنيده ميماند پيوسته عليه نابسامانی ها نسل جوان     
 در داخل سيستم مورد دقت  راتظاهرات خيابانی چاره و وسيله ای ديگر در اختيار نداشتند تا خواسته های شان

اين امکان برای شان ميسر  تمام احزاب ازين وضع بهره برده و.عتراض آنها در حاشيه ميماند ابنًا. دادقرار مي
النه و بال ؤواثرنامطلوب چنين حالت غير مس.  سربازگيری نمايند ميان جوانان معترض از به سادگیميشد که

مخالفين تجدد . ن بود، گروهها وجناح های طرفدار مدرنيته و مخالف آتکليف، قطبندی شدن قشرجوان به احزاب
ط داکتر حسن درين ارتبا. را نشانه گرفتند" آزادی زن"ای کهنه ای شان برده و بار ديگردست به همان وسيله 
جوانان مذهبی متعصب خارج ازساحه ای پوهنتون به سراغ  زنان غير وابسته برآمده و با : "کاکرچنين مينويسد

حات سوزنده شامل دوصد زن با جرا. تيزاب پاش ميدادند} چادریزنان بدون {، بر آنها ادن ايشانهدف قرار د
 زن افغان به تبارز مستقالنه ای موقف خود در ، علی الرغم مخالفت گروههای عقب گرا ١٥."...بستر شدند 

  . چهار زن توانستند که منحيث نماينده ای مردم به ولسی جرگه راه يابند از آن ميان جامعه موفق گرديده و
 شاهی به مرکز مباحثات روشنفکری و حتی مرکز سياست های  دهسال اخير رژيم وهنتون کابل در دورۀپ"      

 تعداد ١٩۶۵در سال .  به ساير موسسات تعليمی نيز سرايت کرداين نقش بعدًا. روزمره مبدل گرديده بود
معارف ١٦" .رسيد و تعداد شاگردان مکاتب به يکصدوهفتاد هزار نفر مي٣٢٠٠محصالن پوهنتون کابل به 

متوازن هنوز در سرخط کار حکومت قرارنداشت ومکاتب در يک تناسب منطقی با اهالی ساکن در يک منطقه 
، يلی و حفظ وفاداری آنها به سلطنتدر اکثر مناطق قبايلی بخاطر راضی نگهداشتن سران قبا. گشايش نمی يافت

 معلمين تعليم ،عبور و منزوی از مراکز والياتنطور در مناطق صعب الي هم.از افتتاح مکاتب جلوگيری ميشد
   بوده و از نظر کيفيت يعنی سطح تدريس در مکاتب نظر به مناطق متفاوت. يافته برای تدريس وجود نداشت

صص در ورتهای عاجل به قوای کارماهر ومتخ بادرنظرداشت ضر.بودود نموج معارف کشور  توازن در،هم
                                                           

  15 ٢٠٣انگلستان ص " ، ژورنال بين المللی مطالعات شرق ميانه"١٩٧٣سقوط رژيم شاهی افغانی در سال  ) " ١٩٧٨( کاکر، حسن - 
١٢۵، همانجا ص  سادات 16  
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 به شمارمکاتب و ليسه های غير ًا نگرديده وصرفأسيس مکاتب مسلکی  به ت توجه،زراعت و صنعت بخشهای
 ليسه ها بی انالی هم محدود بود شمار زيادی فارغچون ظرفيت مؤسسات تحصيالت ع. مسلکی افزوده ميشد

  . سرنوشت مانده  وبخاطردريافت کار و امرار معاش از کشور خارج ميشدند
 مطرح گرديده وبار ديگر ، خواسته های تحول طلبانهعاتمطبو     با ظهور نشرات غير دولتی  در عرصه 

 نشريه های .ساخت ميتجدد خواهی درشعر و ادبيات داستانی انعکاس يافته وعالقه ای  جوانان را بخود معطوف
 منتشر می شد ولی دولت متوسل به ١٧"احزاب ثبت ناشده" از جانب گروهها و، اکثرًامورد توجه اين دوره

 هيچکس ، زيراآزادی نشرات در عمل معين بود حدود. چشم پوشی مينمود  واز تعلقات آنهافرصت طلبی شده
انتقادی را ،  به اعمال متعلقين خانوادۀ سلطنتيا در رابطه  وبدهدنميتوانست  سيستم دولتی را مورد سوال قرار

   ."ل ميباشدؤو غير مسپادشاه واجب االحترام و "حتی در قانونون اساسی مسجل شده بود که. به نشر بسپارد
) احزاب اکثريت ( ، سلطنت نتوانست و يا نخواست که حکومت ها به ارادۀ  مردم اشاره شد"      طوری که قبال

 سيستم پارلمانی  در مروجرخالف طرزالعملب.  به کسپ آراء اکثريت وکال گرددو موفقپيشنهاد شده به پارلمان 
 خود پادشاه از ، سای حکومت آينده راروزگذرانی نموده و رؤنت  سلط، نون اساسیو بر عکس احکام صريح قا

، سيستم جديد پارلمانی نتوانست نهادينه  سلطنتخطاکاریباالثر اين .  قبلی تعين ميکرد هایميان وزرای کابينه
ضربه ای خود کرده، آفت   در پهلوی اين.ود بر روند مدرنيته در افغانستان که اين ضربه ای محکمی بشود
 بودند که به رقبای سلطنت موقع داد تا با اقدام مختصر نظامی به  ديگری سالی و بحران بيکاری عواملیخشک

و سلطنت چهل ساله ای محمد ظاهر شاه پايان داده و پروسه آغاز شده در عرصه های آزادی مطبوعات 
  .مشارکت نمايندگان مردم درارگانهای دولتی را متوقف سازند

  نرمش های، قدرت دولتی را از طريق کودتای نظامی بدست آورده و تمامد پسر کاکای شاهر محمد داؤ     سردا
ت در پياده سردار محمد داؤد با استفاده از ناتوانی های سلطن. ناميد" ديموکراسی قالبی"اخير سلطنت را دهسال 

 ساختن محل کار  نههکمک به قحطی زدگان ناشی از بحران خشکسالی وآمادنرساندن ، ساختن سيستم پارلمانی
 نظام جمهوری ،باالثر تشريک مساعی با افسران وابسته به حزب ديموکراتيک خلق افغانستان ،نسل جوانبرای 

  .را جانشين سلطنت ساخت
 هم مانند سلف خود به پياده ساختن يک نظام خودگردان دولتی عالقه نداشت و ميخواست  داؤد     سردار محمد

يگر در عوض يک  به عبارت د.ود و ياران خودرا بر ارادۀ مردم رجحان بدهدکمافی السابق حاکميت خ
در لويه جرگه ای  .مر مطرح گرديدلی اال بحيث او، نقش شخصيت و ارادۀ  يک شخصميکانيزم خودگردان

را پس گرفت زمان سلطنت ۀ  آزاديهای داده شدسيستم يک حزبی را به تصويب رسانيده و قانونًا ١٩٧٧سال 
اصالحات  حرف ، در پنج سال نظام جمهوری او.ردرگمی قرار دادای تجدد خواهی را در حالت سپروسه و

ومليارد دالر بخاطر شاه ايران کمک به ارزش د . بودن  اما خود اصالحات چندان محسوس،زده ميشدبسيار 
همه ای ، ی پروژه هان دالر مصارف سرو، اما به غير از تاديه ای ده مليو وعده کرد آيندهسالهتحقق پالن  هفت

 ٣٠ هکتار زمين للمی و ۴٠ برزمين الی تحديد ملکيت(پالن اصالحات ارضی . لغ در لفظ باقی مانداين مب
 خوف و هراس مالکين بزرگ گرديده ودولتی  وطرح قانون ماليات مترقی برزمين موجب)هکتار زمين آبی

با استفاده . يه را با دولت جمهوری برهم زد، مناسبات صاحبان سرماتن بانک های خصوصی  در افغانستانساخ
 حمايت از گروههای ضد بهو وارد عمل شده  مجددًا،  گروههای محافظه کار،ازين زمينه های ايجاد شدۀ ذهنی

قاضی حسين  .، همکاری شان را با احزاب و سازمانهای استخباراتی پاکستان آغاز کردند در خارج"مدرنيته"
  : اکستان در مورد همکاری آنها چنين ميگويداحمد امير جماعت اسالمی پ

. او موافقه کرد که پنج هزار مهاجر به پاکستان داخل شود. دان افغان در زمان بوتو آغازيافتمجادله ای مجاه"
تا مجادله ای شانرا عليه دولت متمايل به شوروی . تمام امکانات را در اختيار رهبران اسالمی افغانستان گذاشت

 آقای بوتو ) نگارنده–ترغيب  (، يونس خالص همه به اساس دعوتگلبدين حکمتيار، ربانی. ندروع کنداؤد ش
مخالفت سازمان  ١٨."امکانات تعليم وتربيه ای نظامی هم به آنها داده شد. منحيث مهمانان دولتی به پاکستان آمدند

ن و متوقف ساختن سياست حمايت از را به کنار آمدن با پاکستاداؤد حان ، ته و ارسال خرابکاران از پاکستانياف
، به نرمش های  لقب شهزادۀ سرخ داده بودند اوولی پاکستانی ها و حاميان آنها که از قبل به. ستان کشانيدپشتون
به اين ترتيب .  داخل گفتگو ميشدند با وی دور ساختن او از متحدين چپی اشبمنظور و صرفًاوقع نگذاشته  وی

                                                           
"ولس" و " صدای اعوام" ، م" ، "گهيح" ، "مساوات" ، "ويدشعله ای جا" ، "افغان ملت" ، "پرچم" و " خلق"  جرايد -٢   

  18 ١۴۶ ص ١٩٨٨، می د هيرالد، پاکستان" مصاحبه اختصاصی."شاهد، م نديم- 
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در برابرسياست ، بلکه ای وابسته به پاکستان نايل نيامده متوقف ساختن مخالفت گروههسردارمحمد داؤد نه تنها ب
 در ميان  سر انجاماين عکس العمل ها گسترده شد و. های جديدش واکنش های نامساعدی را بوجود آورد

ه اين ب.  ايجاد کرد در رابطه به رژيم خود راچپی های متحدش هم شک و ترديد وپشتونهای آنطرف ديورند 
دولت جمهوری خود ايجاد  بدون آنکه پايه ای سياسی مستقل از سايرجريانات برای  سردار داود خان ،ترتيب

  .، با نيروهای سازمان يافته ای اخوان المسلمين و جناح چپ در گير شدکرده باشد
  آنرا بيشتر .ا .خ .د .ح ترور ميراکبر خيبر و زندانی شدن رهبران دست اول  حادثهازفضای بوجود آمده که    

ال بر انگيز ؤ و بنا بر دليل نامعلوم و س، حفيظ اهللا امين که به انتظار چنين روزی در کمين نشستهمکدرساخت
 دستورقيام را به  به تنهائی با استفاده از فرصت تا) سيزده ساعت( وقت کافی يافت ، بودهنوز دستگير نشده

 وجود هبری حزبراز جانب ارگان  مورد کدام فيصله ای قبلی ينبدون انکه در. دنافسران جناح خلق صادر ک
  . او اقدام ناميمون خودرا انقالب ناميد و خودرا قوماندان دلير آن معرفی کرد.داشته باشد

، قطب بندی چپ و راست در وجود دولت و مخالفين مستقريافته در  پس از سقوط خونين محمد داؤد خان    
حفيظ اهللا امين مهرۀ دولتی که نورمحمد تره کی در رأس آن قرارداشت ولی . ديد يافتشايران و پاکستان بازهم ت

  را روی دست گرفته وساير گروههاو سازمانهای سياسیسرکوب ، پالن اصلی آن بود، زير نام مصالح انقالب
  : آنها را رديف بندی نمودبه نامهای ذيل 

افغان ( "ناسيوناليست های عظمت طلب"، )ستمی ها"(رسيوناليست های تنگ نظنا"، )پرچمی ها"(اشرافيون"
عالوه بر اعضای . )بنيادگرا های اسالمی( "اخوان الشياطين"، )شعله ای جاويد(  "ماجراجويان چپ"، )ملت

هم به همين اسم و ، ناح خلقو شمارزيادی از اعضای ج تعداد زيادی انسانهای غير سازمان يافته ،اين سازمانها
  . يا اعدام شدند و آزارقرارگرفته و رسم مورد شکنجه

  سابق افکار آنهارا نمی  در و انسانهای کهب را به آسياب عقب گرايان انداخت آ،     استبداد خشن دولت
همين طوردولت بدون در نظر داشت آمادگی .  قرار گرفتندايشان در کنار برعليه دولت و، روی اجبارپذيرفتند

ای مورد منازعه سه مسئله  طلبانه ای خود مردم به صدور فرامين در موردهای ذهنی در جامعه و شرکت داو
  :دست زد" زن"و" زمين"، "زر" تاريح افغانستان يعنی طولدر
  ، سود و سلم الغای گروی:  فرمان شماره ششم -١
 ومنع ازدواج های جبری ، )سه صد افغانی(  تعين مهريه ،در مورد مصارف عروسی: ماره هفتم  فرمان ش– ٢

  ) سالگی١٨ ( و مرد)١۶سالگی (تعين سن ازدواج برای زن
در بارۀ زمين که حد اقل زمينداری پنج جريب درجه اعلی و حد اکثر آن سی جريب :  فرمان شماره هشتم – ٣

  .زمين های مازاد بدون جبران قيمت ضبط و به دهقانان بی زمين و کم زمين توزيع ميشد. درجه اعلی معين شد
، چنانچه امروز بعد از گذشت سه دهه. ف هر سه فرمان به هيچوجه نمی تواند که قابل ترديد باشدمحتوی و اهدا

، منحيث عوامل بازدارندۀ رشد بسوب يک جامعه قب افتادۀ موجود را در هرسه موردمنورين افغانستان وضع ع
  . نکوهش استاما چگونگی طرح و تالش برای تطبيق هرسه فرمان قابل انتقاد و. ای مدنی ميدانند

 به اين سادگی و آن هم بوسيله  نمی توان راتند که معضالت مورد نظرن هرسه فرمان فوق نميدانساحاطر
چه عواقب حل کرد و تالش های سبکسرانه ،  مردمی آنها مورد سوال قرار دارددولتمدارانی که پشتوانه ای

نظرداشت عمق وريشه ای آن در و بدون در آنها قضيه را بصورت ميکانيکی واهد داشت ؟وخيمی را در قبال خ
، در دهات زندگی ميکنند و در ميان يده بودند که چون اکثريت افغانها، فرهنگ و تاريخ افغانها اينطور فهمروان

در برابر نظم عنعنوی حاکم در آنها ، لذا بااستماع اين فرامين  بی زمين و کم زمين اکثريت دارندآنها دهقانان
ت کوشيد تا بوسيله ای اعمال  اين توقع برآورده نشد و دول. در پهلوی دولت قرار ميگيرنددهات قيام کرده و

  .فرامين صادرۀ خودرا تطبيق کند، فشار
ر دهات، ، بدون رعايت عنعنات مسلط دن اصالحات ارضینحوۀ عملکرد و روش جبارانه ای مجريا     "

با مقاومت قدرتهای عنعنوی در دهات و قبايل موأجه ، قدرت مرکزی دولت را يکبار ديگر در تاريخ افغانستان
، درست در مقابل آن آن در مدار قدرت مرکزی عجله داشتاکثريتی را که رهبری دولت بخاطر جذب . ساخت

استفاده نموده ودر مردم در دهات شهای وسيع نا رضائيتی بخ مخالفين تجدد خواهی ازين  ١٩."قرارگرفت
  .تب و تالش نمودندداشته های مدرنيته در افغانستان تمام د استقامت دهی اذهان آنها بر ض

                                                           
  19 ١۴۶ جرمنی، ص –بن " افغانستان سرزمين حماسه و فاجعه) " ١٩٩٨( سادات، ميرعنايت اهللا -
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به ، يه ای يک الترناتيف منور و معقول هم به عوض جستجو وحما دولت     متأسفانه حاميان بيرونی مخالفين
 به .حمايت ازعقبگراترين نيروهای سازمان يافته به دست همسايه های افغانستان و وهابيون عرب برخاستند

 عرض اندام کردنيروی پراگندۀ خرابکار" يک"ش مقاومتجنب "ايجادن ترميتوان گفت که در عوض بيان روش
مامورين  ايجاد خوف و ارعاب دربين ، بی رحمی در برابر زنان و کودکان، سوختن مکاتب، کشتن معلمانکه

يت با آثار فرهنگی ، آتش زدن کتب و کتابخانه ها، چپاول آثار تاريخی و ضد اناثکارگران و کارمندان، دولت
  .داشت قرار شانگذشته در دستور روز

اين پوشش با منطق جنگ سرد . يافتمی انجام " جنگ مقدس عليه کمونيزم"     تمام اين جنايات در پوشش 
، در مورد ديموکراسی و آزادی معرفی ميکردند، مدارانی که خودرا مدافع حقوق بشر سياست بسا.سازگار بود

قاب نظامی ل با عناوين و ا، نموده هم، بلکه عاملين آنرا تشويق مادیا مهر سکوت برلب نهادندات نه تنهاين جناي
  .و مذهبی مفتخر ساختند

 و ، اميد های آزمندانهدۀ تخريب مدنيت در وطن شان بودند گروههايی که آما و حضور پيدايشبه اين ترتيب     
  در تبانی باهردو همسايه. وذ در افغانستان زنده ساخت را به خاطر اعمال نف ای تهران و اسالم آبادديرينه

 قلمرو  اجازه دادند تا از،مختلف جهان عقبگرا از کشور های به دسته های، صادرکنندگان جنگ و خوشونت
 مشوق ،چنين آمادگی.  افغانستان استفاده شود به داخل وحشت و بربريتصدورتخته خيز منحيث های شان
 از يک .، حالت بالفعل بخود گرفتبالقوۀ آنهاديرينه و واستهای  در منطقه شده و خاخالت ابرقدرتهابيشترمد
 چينل ، اتخاذ شد و از جانب مقابلافغانستانبه   سابققطعات نظامی اتحاد شورویتصميم داخل ساختن  طرف

  .يافتتقويت های انتقال سالح و مهمات به مخالفين دولت 
يدواربودند که ازدست رفتن پايه های اجتماعی دولت با سرازيرشدن  دولت ام     رهبران تندرو در رهبری

 دولت شان لذا حاضر بر تجديد نظر در مشی پادرهوايی. کمکهای مالی و نظامی اتحادشوروی جبران خواهد شد
  بهعمدًا، معتقد اند که سياست های تندروانه، بعضی ناظران سياسی در پهلوی اين روحيه و روش آنها. نميشدند

نظراخيرالذکر ايجاب تحقيق . فيظ اهللا امين درآن رسالت خاص داشتنظور تحريک مردم اتحاذ ميشد و حم
 که متاسفانه تا هنوز در دسترس تحليل گران وقايع  متکی بر فاکت های واقعی مينمايدوبررسی بيشتر را

  .قرارندارد
باقی   يک معضله ای الينحل حيث بهزهمبا، برقراری صلح در افغانستان    پس از سرنگونی حفيظ اهللا امين  

قطعات اتحاد شوروی در افغانستان . متبارزتر از گذشته شد برخوردها در وطن افغانها  جهات بين المللیوماند 
. نديدد بسيچ گر تدارک وه شده از گوشه و کنار جهان، سالح و افراد تربيابجا شدند و برای مقابله با آنها، پولج

 به عبارت . ميخواست گوی سبقت را در جنگهای افغانستان از حريف اش بربايدارجیی خهريک از جناحها
، منوط و مربوط به نيأت صلح جويانه هديگر آوردن صلح در افغانستان از محدودۀ توانمندی افغانها فراتر رفت

  .ای هردو ابر قدرت گرديد
 ١٩٩٢ در اپريل  مسلح مخالفين تا واگذاری قدرت به١٩٨٠سال از شروع      گرچه دولت افغانستان 

دست کاری نمود که ازهمان متن تندروانه و ذهنی " ، زمين و زنزر"هرسه فرمان متذکره را در مورد آنقدر
مردم بخصوص ده نشينان آنقدر آماج  تبليغات قرارگرفته بودند که تأثير  اما.د باقی نمان چيزیگرايانه ای آن

دهقانان و زنان در حالت . اقدامات اصالحی دولت گوش فرا بدهند تا بهجنگ روانی کمتر به آنها فرصت ميداد 
 آنها. نمی توانستند از مزايای فرامين دولت به نفع شان استفاده نمايندخوف از مخالفين مسلح قرار داشته و

  . در جامعه صرف نظر نمايندخودمجبور بودند که به قيمت زنده ماندن شان ازمنافع اقتصادی و اجتماعی 
ا به  قادر نگرديد که مخالفين تقويت شده از خارج ر دولت )١٩٩٢ - ١٩٨٠ ( در طی همين سالهابا آنکه     

ر دولت دست ، اما در استحکام پايه های اجتماعی دولت و جذب منورين در کناميز مذاکره و مصالحه بکشاند
گروههای مخالف مسلح به دولت،  توجهازپيوستن قابل بخاطر اثبات اين ادعا ميتوان . آورد هايی روشنی داشت

دفاع مستقالنه . نام برد. ا .خ. د .سازمانهای اجتماعی و تقويت صفوف حتوسعه ای ، افزايش صفوف قوای مسلح
 باالثر ، موفقيت های بودند که حضورنظاميان خارجی در افغانستان، بدونو تداوم قريب به چهار سال حاکميت

   .ت های سرسخت جامعه ای سنتی افغانستان بدست می آمد واقعينرمش های دولت در برابر
. در مناطق تحت نفوذ دولت توقف نداشت، روند مدرنيته ی الرغم وجود عامل بازدارندۀ جنگ     درين سالها عل

ر شمار تاح شده و مؤسسات تربيه ای معلم دمکاتب جديد افت .شمار متعلمان ومعلمان بطور بی سابقه باال رفت
در داخل و خارج کشور فراهم شد و صدها کارگر  زمينه ای تربيه کارگران. گرديدواليات تأسيس زيادی از 

 شمار زيادی . تربيه ای مسلکی در داخل و خارج اعزام شدندتعليم و به مراکزو تجربه افغان برای کسپ دانش 
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 شرکت آنها درپيشبرد امور ، اداره و کارخانه استخدام گرديده و پروسه ایاز زنان افغان درتاسيسات فرهنگی
، شمار کارمندان و ت مردان در وظايف امنيتی و نظامیبخاطر مصروفي. جامعه بطور مطلوب پيش ميرفت

 برای بار اول امکان آن مساعد شد تا اشاعه فرهنگ ملی  .ميرسيد% ۶٠کارگران زن در برخی تأسيسات به 
نشرات دستگاه همينطور. دی از واليات صورت بگيردو تعداافغانستان از طريق شبکه ای تلويزيون در کابل 

. يد، توسعه يافته و در تعدادی از واليات راديوهای محلی فعال گردو که قبال محدود به شهر کابل بودرادي
، وسعه ای شهر ها، ايجاد پوهنتونها، تهمينطور در عرصه های مخابرات، ترانسپورت، اعمار منازل رهايشی

 کلينيک های صحی، مواظبت از معلولين و کودکان بی ،عی و طبی، ايجاد کودکستانهاتماتوسعه ای خدمات اج
 ولی خسارات ناشی از جنگ به مراتب بيشتر ازدست آورد های . گامهای چشمگيری برداشته شد،سرپرست
 که شرکت کنندگان آن ميان اهداف نظامی و جنگ هميشه موجب بربادی تمدن ميشود مخصوصًا. متذکره بود

  . متأسفانه در افغانستان چنين شد. بر داشته ها و پايه های مدرنيته حمله نمايندی تفريق نکرده و عمدًاملک
 ۴٠٠،  پل و پلچک٣۵٠ريان اين جنگ بيش از دوهزار مکتب،  در ج١٩٨٧به گونه ای مثال تا سال     " 

، لين هزاران کيلومتر سرکه توليدی،  دستگا٢۵٨،  مسجد و اماکن مقدسه٢٢۴٠اخانه،  شف١٣١مرکز فرهنگی 
اين خسارات معادل سه بر چهارحصه .  و هزاران عراده الری تخريب و به آتش کشيده شده اندبرق و تيليفون

  ٢٠". ميباشد١٩٧٨ای تمام سرمايگذاری های انکشافی افغانستان در پنجاه سال قبل از اپريل 
و نيز مساعی ملل متحد در جهت تشکيل يک دولت      تالشهای دولت بخاطر تحقق مصالحه با جانب مقابل      

 به اين معنی که با فروپاشی. ر منطقه به ناکامی انجاميد، باالثر حادث شدن تغيرات بزرگ دبا پايه های وسيع
 )ايران و پاکستان(و دو همسايه ای حريص افغانستان اتحاد شوروی يک خالی قدرت در منطقه بروز کرد 

، گروههای وابسته به خود تا با نفی يک راه حل سياسی معقول، کوشيدند  در منطقهه ای مواضع شانبخاطرتقوي
داکتر نجيب اهللا مطابق پروگرام سنجش ناشده و بی اساس ملل متحد از . شانرا در افغانستان به قدرت برسانند

هران و ازين فرصت ت. ولی حکومت پيشنهادی آن سازمان نتوانست قدرت را بدست بگيرد. قدرت کنار رفت
در نتيجه جنگهای  .حت الحمابه ای خويش دست بکار شدندايت از گروه تاسالم آباد استفاده کرده و هريک به حم

به اين ترتيب يک دورۀ .  بسوخت افغانها تنظيمی ميان گروهها شعله ور شد و در آتش آن داشته های مدنيت
، مورد قصاوت بی  آغاز شده بود خانمقريب به نيم قرن تجدد خواهی که پس ازپايان صدارت سردارهاش

  .مانه ای تاريخ قرارگرفتحر
 خرابکاری اما ، ای تنظيمی تعداد زيادی از شهرهای افغانستان خساره برداشتند     باالثر برخورد های مسلحانه

طور ن در تاريخ جهان هيچ شهراي.  ساخت به ويرانه مبدل بی مثال بوده و پائيتخت افغانستان راشهر کابل در
جنگيدند و بمقابل همديگرر مافيای جنگی کوچه به کوچه ای شه. بوسيله ای مردم خود ش تخريب نشده است

، وجود تأسيسات دروازه های علم و معرفت مسدود شد. احه ای تسلط خود تقسيم کردندشهر را به قسمت های س
رمت و نقش زن در جامعه انکار  از ح.فرهنگی مانند سينما و تياتر زير سوال قرار گرفته و تعطيل شدند

، از ادارات و موسسات اقتصادی ه نان آور خانواده های شان بودندصورت گرفت و چندين هزار زن ک
زن ستيزی و معارف ستيزی اين بار در تاريخ پرطالتم افغانستان کارنامه های شرم آور از . سبکدوش شدند
، بلکه آنطور به عقب رفت که رنيته نه تنها متوقف شده روند مدبا يک جمله ميتوان گفت ک. خود بجا گذاشت

موزيم ملی چور و .  مورد چپاول و تخريب قرار گرفتنيزريشه های فرهنگی و آثار تمدن گذشته ای وطن 
، زير فشار زور و مدرنيته اندتشکيالت سياسی و اجتماعی که فی الواقع قوای محرک و هدايت کنندۀ . چپاول شد

 تبديل شان عليه همديگرجنگ ساالرانارائی آنها چپاول شد و عمارات آنها به پوسته و سنگرد. تعدی منحل شدند
  .گرديد

، منورين ر زير فشار جنگ دتازير حمالت تخريبی قراردادند بخاطری      قدرتهای ضد مدرنيته شهر کابل را 
اردادن تجدد خواهان از کشور شان فشار های وارده جزء از پالن فر. واهان نتوانند بيشتر آنجا بمانندو تجدد خ

  .  ابعاد گسترده تردادندرا به گونه ای ديگر تعقيب و به آن  طالبان سياست فراردادن منورين .بود
     قيودات بر گشت و گذار زنان و اجبار داشتن ريش برای مردان تنها مثالهای اند از دهها موارد آزار و اذيت 

 اين ابيات پر ،در برابررفتار اذيت کنندۀ طالبان .اشانه ای شان واميداشتکه منورين را به فرار از خانه وک
  :  پس از گذشت چندين قرن بخوبی صدق مينمايد معنای مولينا عبدالرحمن جامی

  
                                                           

  20 ١٩٨٧ –لل متحد  بيانيه ای وزير خارجه ای افغانستان در اسامبله م- 
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   به راه خود مخوان ای شيخ مارا                که ما هم مذهبی داريم و دينی     "                    
   "        اگر از ريش کس درويش بودی                 رئيس خرقه پوشان ميش بودی                 

  
 ين اعمال طالبان خود گويای آنست که آنها چنبنًا.  داردجاتعصب نه در مذهب اسالم و نه در فرهنگ مردم ما 

ا پيش چنين خام مغزی ادب و فرهنگ جامعه ما قرنهپيشوايان . فشار هارا بخاطر مقاصد بيگانگان انجام ميدادند
  : حضرت بيدل ميفرمايد. ندها را نکويش نموده ا

  
  سرو ريش می تراشم              دل کس نمی تراشم

  
  :  ميداند منشاء خون آشامیموالنای بزرگ تعصب را مظهرکمبود عقل و

  
  داست ـــمذهب عاشق زمذهب ها جدا ست             عاشقان را مذهب و ملت ج                 " 

  " ون آشامی استت خ، کار خامی است              تا جنينی                  سخت گيری و تعصب
  

ث فابريکات طرف ، جای ميکانيزه شدن زراعت را زرع ترياک گرفت و به عوض احدادر دورۀ تسلط طالبان
رجی در مشاورين خاهمينطور به عوض . ، دستگاه های پروسس مواد مخدر فعال شدندضرورت اقتصاد ملی

  .، بنيادگرايان القاعده در شهر ها و نقاط با اهميت نظامی جابجا گرديدندعرصه های مورد نياز جامعه
 ديرينه ای تجددخواهان که به خاطر ارتقاء و تعالی جامعه ای شان متحمل رنجها شده اين ترتيب اميدهای     با 

ها به عوض يک سرزمين صلح و کشور افغان. ، برباد رفتند نه هراسيده بودو از زندانها و به دار کشيدنها
، کتاب تجدد  تاريخ بی رحمانه تر از گذشته هااين بار. ، به النه ای تروريستان بين المللی تبديل شدآرامش

  .خواهی را در افغانستان بسته نمود
اما گذشت پنجسال نشان . د، شعار باز سازی و تجدد خواهی از هر طرف بلند شلبان     پس از سقوط ادارۀ طا

شمار زيادی از مدعيان تجددخواهی چندان به . زرگ وجود داردک خليج بميدهد که بازهم ميان حرف و عمل ي
 طرف  هر ازآنها در فکر جمع آوری ثروت بوده و سعی ميکنند که. می خورندگفته های شان صادق به نظر ن

 واقعی مدرنيته که به سخنان شان صادق بوده و درک سالم از آن مدافعان.  بوزند بهمان طرف، آنها همباد بوزد
، کمتر در صحنه ای سياست افغانستان حضور  داشته باشند راوضع فعلی جامعه و شرايط ماحول افغانستان

  .دارند
نقش افغانها محدود بوده و .  دريک بحران خطرناک بسر می برد مانند سابق      متأسفانه جامعه ما هنوزهم

به سود خود شان بهره برده و " مدرنيته" مخالفين ،ازين فرصت. رعمل در دست نيروهای بين المللی استابتکا
 ، ميکوشند تا چرخ تاريخ را دوباره به نفع سياست های عقب گرايانه در منطقه وطندوستانهبا شعار های ظاهرًا
  .به حرکت در آورند

، شمه ای آن درين مقال تقديم گرديد، توجه نه نمايند که      اگر مدعيان تجدد خواهی با درس های از گذشته
همان آش  باز را برباد داده و شان  تمام آرزوهای تجدد خواهانه،عقبگرد تاريخ اين بار خشن تر از گذشته ها

  : بگفته ای حضرت بيدل .خواهد بود و همان کاسه
  

        هجوم خواب خرگوش است يکسر شير قالی را               چه امکان است بيدل منعم از غفلت بيرون آيد    
     

  :پايان کالم 
با مرور مساعی تجدد خواهان بخاطر تحقق مدرنيته در افغانستان و علل ناکامی آنها از اوايل قرن گذشته تا 

  :  بدست ميآيدايج ذيل امروز نت
  .ه استهمواره در کشاکش قدرتهای خارجی قرار گرفت ، مدرنيته در افغانستان– ١   
، ديگرش يته و تجددخواهان قرار گرفته اند بطور طبعی اين قدرتها اگر يکی شان در حمايت از مدرن– ٢  

بخاطر تضعيف رقيب خود يکجا با مخالفين مدرنيته عليه دست آورد های مردم افغانستان و نمايندگان منور آن 
  .عمل کرده اند

تمدن رشد سالم  ميدهد که دولتمردان اين کشور ها آنقدرهم به  جدال قدرتهای بيرونی در افغانستان نشان– ٣  
  . جهان عالقمند نبوده و وجدان شان از حمايه ای نيروهای ضد مدرنيته ناراحت نبوده است 
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، بر اصول و موازين يی ازحريفان سياسی شان با تأسف که يک تعداد افغانهای منور هم بخاطر عقده گشا– ۴  
حتی اگر سوال تأمين صلح و مصالحه ای ملی هم .  در کنار عقب گراها قرارگرفتندخود پا گذاشته وفکری 

 و طرح واقعبينانه برای آرامش وضع در ، آنها به تشويق و حمايت جنگ ساالران ادامه دادهمطرح بوده است
  . اندوطن شان نداشته

ن پس از اشاعه ای  نو اک، بيرون از وطن اقامت دارنست که در شماری ازين منورين که سالها     
روز شان مورد  ميخواهند که متحدان ديو، تشجيع شده در نيويارک" حقوق بشرنظارت بر"راپورسازمان 

   .خود درآن جرايم نمی انديشند"  معاونت"ولی اينها به نتائيج . ار بگيردمحاکمه و مواخذه قر
، درايت و ين نياز به صداقت، فهم در يک سرزمتحقق مدرنيتهتجربه ای کشور ما نشان ميدهد که  – ۵  

او بدون شرکت  بدون عشق و عالقه به مردم وبدون درک ضرورتها و اوليت ه.وفاداری به مردم و وطن دارد
  . در جامعه دست يافت، نمی توان به تحقق مدرنيتهتوده های وسيع مردم

 نشان ميدهد که تجدد ،ر شده اند آزمون زمان موفقانه بد تجارب تمام کشورهای که در مسير مدرنيته از– ۶  
، تراوش فکری منورين وابسته به طبقه ای متوسط بوده و تحقق آن از اتحاد و همبستگی اين خواهی معاصر

يک قشری از تنها  محدود بود و کامًال طبقهچنين يکشرايط ظهور عصر امانی در. می باشدطبقه وابسته 
، عين معضله  که فرصت برای منورين داده شد١٩۶٠لهای در سا. منورين دردفاع از اصالحات قرارگرفتند

، ولی با اين فرق که اين باراهالی شهر نشين افزايش يافته بودند اما اقتصاد شهری هنوز هم کدام دگرديتکرار 
، در تحت تأثير منورين اين دوره، برخالف زمان امانی.  ملی نداشتسهم قابل مالحظه در مجموع توليدات

 ،  بيشتر نتيجه اختالفاتدرين مرحله" مدرنيته" ناکامی.تيک افغانستان به انقطاب کشانيده شدندشرايط جيوپولي
   .قشر منور شهری وطن ما ميباشد

 با يک رشد متوازن ته در دورۀ پس از سقوط طالبان به وضاحت ديده ميشود که رابطه ای مدرني-- ٧   
 بصورت روبنائی مطرح کرده  را تجدد خواهی، ن امورمسئولي.  اجتماعی  در نظر گرفته نمی شود–اقتصادی 

است های اقتصادی آنها در جهت سي. و رابطه ای منطقی آن را  با رشد زيربنای اقتصادی در نظر نمی گيرند
در جهت ميکانيزه نمودن زراعت گام وفعال ساختن مجدد مؤسسات توليد صنعتی قرار نداشته ول بيکاری يتقل

  .  واقعبينانه ای اقتصادی نشده اند متوازن يک مشی طرح و تطبيق موفق بها تاکنونزير. عملی نمی گذارند
 عوامل فوق االذکر سبب شده است که تجدد خواهی در افغانستان بی پايه مانده و موسسه ای مدرنيته به – ٨  

ان دست به کار واه، دوباره تجدد خبعد از هر خرابی. نگرددجزء اليتجزای سيستم دولتی و نظام اجتماعی مبدل 
به عبارت ديگر .  باالثر تحريکات داخلی و يا خارجی سرکوب شده است بازهم نتائيج زحمات آنها اما، شده اند

همين . قرارگرفته است ٢١"دائرۀ شيطانی"و يا " دور باطل" رنيته در افغانستان پيوسته دريکسرنوشت مد
  . و راه بيرون رفت از آن هنوز هم بعيد به نظر ميخوردحرکت دورانی از شروع قرن نزدهم تا حال ادامه داشته

رابر تجدد خواهی رت اخص در جامعه ما در ب در سراسر جهان و بصوهااينکه چرا بعضی افراد و گروه - ٩  
  :  دسته رديف بندی نمود سه در اين عوامل را می توان، عوامل مختلف دارد کهمقاومت مينمايند

، همزمان بود باتجاوزات  های ناشی ازانقالب صنعتی در غربا دست آورد آشنايی جوامع شرقی ب-الف 
 در رخسار سربازان تمدن غرب را صرفًا ، آنهادرچنين يک مرحله. تهای استعماری در سرزمين های شانقدر

زيرا هيچگونه ارتباط ديگربا غرب وجود نداشت تا معرف . هجوم آورده به مدنيت شان به محاسبه ميگرفتند
  در چنين اوضاع و احوال کدام انگيزۀ برای ملل تحت ستم استعمار. های علمی و فرهنگی آنها می بودبنياد

  ديگریهدفی  برای شرقيان در آنوقت . وجود نداشت تا مبتنی بر آن به شناخت مدنيت غرب عالقه ميگرفتند
ای   در برابر نفوذ حريصانه، از خود و داشته های شانير از اينکه به هر وسيله ای ممکن به غ،مطرح نبود
دست رد به سينه ای ، آنها نه تنها در محفظه های سنتی خود قرارگرفتند و درين راستا.  دفاع نماينداستعمار

اگر پديده ای . ده گرفتند را نيز ناديغرب علمی و تخنيکی  جديد دست آورد های، بلکه اکثرًامتجاوزين زدند
 که هيچگاه مقاومت ، به يقين ميتوان گفتيان طبعی آن بيرون نمی کرد از جر، روابط شرق و غرب رااستعمار

  .بوجود نمی آمد" مدرنيته"ها در برابر 
، تا به آسانی بر معرفت نگهدارند آنهايی که ميخواهند گروههای تحت نفوذ خودرا به حالت بيخبر ازعلم و -ب 

را " مدرنيته"يخ معاصرافغانستان، کوشيده اند تا مختلف تارچنين افراد در مقاطع . ذهن و روان آنها مسلط باشند
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معرفی کرده و افغانهای مؤمن را دربرابر آن يعنی فی الواقع در برابر منافع خود شان ناقض دين ومذهب 
  .قدعلم نمايند" مدرنيته" دربرابر آماده اند تا دائمًا آنها بنابرمنافع حريصانه ای خود.بشورانند

را در " مدرنيته" معلومات و نداشتن تجربه ای کافی، طوری رنيته هم بخاطر کمبود متاسفانه هواداران مد-ج 
 استنباط درست  هم از رفتار و کردار آنها حقيقت پی نبرده و به کنهجامعه معرفی کرده اند که اعوام الناس

 خود شان واداران اين ه، نمونه های آن درين مقال تذکر رفتبه عباره ای ديگردر بسا موارد که . نتوانسته اند
   . افتادن توده های مردم در دام عقب گرايان گرديده اندسببم
   

  پايان


