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 کنم! یمن شاه و همبازانش را متهم و محکوم م
 
چهل و اند سال گذشته در کشور،   یها  داد یهمبازانش مقصر همه رو  محمد ظاهرشاه و  دیامر که با  ن یارتباط به ا  در

سه مقاله مفصالً صحبت نموده ام، اما چون  آن نوشته ها، با   ایدو    یبه شمول کودتا ها، شناخته شوند، من قبالً ط
 لتیو نظر مثال، و شواهد    ت یمنح  یخیجانکاه تار  ۀواقع  نیو متأثرکننده، گزارش چند  ایگو   ریوجود ارائه چند تصو

کشور،   یضعف و درماندگ  ۀمردم و چار  یها  تیدر رفع محروم  ینظام شاه  یو ناتوان  یاعتنائ  یبر ب  یحاک  یشماریب
امروز جناب    ادداشتیرا که محتمالً و بنابر    ینکرد، وجدان کسان  دار یاز طرفداران شاه و نظام را ب  یاریوجدان بس

محمد ظاهر شاه،    ۀبعد از تبصره کوتاه من در بار  نیپورتال افغان جرمن آنال   اتیابراز نظر  ۀ چیصاحب در در  یاسک
  یافغانستان ط  یایاز اوضاع و قضا  یخیو تار  یعلم  ،یقیجامعه شناسانه و تحق  لیقضاوت منصفانه و تحل   یبه جا

پادشاه سال  آرام  ی و  یچهل  جا  یدر  به  و  نار  ی کامل،  به  کارک  ی ها  یسائپرداختن  به  اعتراف  و  هانظام    یی رد 
جامعه و توجه به مسائل و    یشناخت کل  یو آنور پرده اش، به جائ  نوریا  ۀشاه و دار و دست  یو ناکاف  رمسئوالنهیغ

همچنان پرداختن به آن امور و    د، یگرد  یو مردم م  تی حاکم  انیم  یکه سبب بروز گسستگ   یا  یمشکالت اجتماع
 یها ینظام براندازانه در مردم  و عالقه به دگرگون  یها ش یخصمانه و گرا التیشدن تما دایکه سبب پ یهائ دادیرو
از   زیگر  یاندازند و برا  یم  گران یشد،  باز هم، و طبق معمول، بار گناهان شان را به دوش د  یم  یـ اجتماع  یاسیس

 یگذشته م  ۀار دهچه  یها  یبدبخت  یکودتا ها و کارپردازان و کارگزاران آن ها را در کشور عامل اصل  یبار مالمت
 .کنند یخوانند و آن ها را محکوم م

  ی فیهفت ثور را بنابر تعر  دادیانقالب )رو  ایکه از راه کودتا    یو اجتماع  یاسیس  یها  یدگرگون  یکه برخ  ستین  یشک 
  ی ناپخته گ  لیغالباً به دل  ند،یآ  یتوان انقالب خواند( به وجود م  یکنند، نم  یها از انقالب م  یخود هفت ثور  یکه حت

و    یدتیاز جمله مسائل عق  ، یو روان  یـ روح  یـ اجتماع  یاسیـ س  یمطالب فرهنگ   یسر   کی  ینیب  شیافکار، عدم پ
ها را   دادیکودتاگران، دامنه، صعوبت و حدت رو  ای  ونی مردم و انقالب  یو جمع  یفرد  التیو تما   یذات  اتیخصوص

شود ـ    یکشور م  کی در    یارد سبب به وجود آمدن اوضاع رنج آور ترو در بسا مو  دهیبخش   شتریشدت و وسعت ب
مرحوم محمد داوود خان وضع بدتر شده رفت.   یبعد از سقوط نظام جمهور یا یما با هر دگرگون رچنانکه در کشو

بعد از هفت ثور در کشور ما داشتند، عامل    یها  یدگرگون   میمستق  نیکه عامل  ینیو خون   رانگریاما با همه نقش و
و   بیو نج  نیو ام  یمانند کارمل و تره ک   یهمه  انسان هائ   یـ نظام  ی اسیوجه س  ۀنندیها و آفر  یهمه دگرگون  ی اصل
مردم بود که نظام   یسوادیو ب   تیو فقر و محروم   یو مال عمر و مال هبت هللا و ...، بدبخت  یو ربان  افیو س  اریحکمت 
کرد؛ که    یعصر و زمان کوشش م  ازیو ن  فهیوظ  یرفع و دفع آن ها  بنابر حکم وجدان و تقاضا  یبرا  دیبا  یم  یشاه

او  نتوانست آن ها   ایشاه موجد آن بود و   ایبود که  یط یعوامل، معلول شرا  نیا  ۀ! هماهنکرد، به خصوص شخص ش
 .ببرد نیرا از ب

 یبودن نظام ها  یشان در برابر مردم و مردم  ۀفیحاکمان به تعهد و وظ  یدر خصوص پابند  ینید  انیشوای از پ  یک ی
  ی و آرام و ب  یفربه ساختن خود به دهن بگذار  یکه برا  یذیلذ  ۀاست؛ نه لقم  تیمسئول  ت،یگفت: "حاکم   یم  یتی حاکم

آن   یو آت یخرد و بزرگ آن ی ها ازیمردم و رفع ن یجواب گفتن به سؤال ها  یعنی ت،ی!"؛ و مسئولیدغدغه فرو ببلع
 !!شده است نییهم تع یفیحاکم وجود دارد، تکل یبرا یها؛ اگرحق

 تیو مبرا از مسئول  رمسئولیخود را غ  یآن دخالت کند، ول  یدهد  در همه کار ها   یکه حاکم به خود حق م  یا  جعامه
خدا باشد و    یۀو سا  بی اگر نا  یباشد؛ و حاکم هم، حت  شرونده یسالم و خالق و پ  ۀجامع  کیتواند    یبخواند و بداند، نم

ابد دور از انتقاد و تخالف و تعرض و پرخاش و باالخره قهر   یتواند برا  یبه نام خدا در آن جامعه حکومت کند، نم
  .مردم بماند امیو ق
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د و زن وفرزندش  که تنش برهنه و شکم خو  یو نه دشمن را. انسان  نندیب  ینه دوست را م  یبود، کس  یکه خال  شکم
مسئله   نیکند. ا  یبداند، منکوب و مخذول و معذول م شیخو   یچارگیو ب  یرا که مسئول گرسنگ   یباشد، هر کس  یخال

 !میریبپذ یاز زندگ ی" به عنوان قاعده ادیرا "با
صنعت،   ت،یو ترب  میتعل  است،یعالوه بر اقتصاد، حقوق، س  یمطالعات اجتماع  یکه در قلمرو  یاز مسائل و مطالب  یک ی

و... مورد    یزبان، وجود قشرها و طبقات اجتماع  ات،یادب  خ، یو جنگ، اخالق، تار  تیمعرفت، جرم و جنا  ن،یهنر، د
 یاست"، امر  یجنبش ها و بروز انقالبات اجتماع  شی دایمربوط به "علل پ  یجامعه شناسان قرار دارد، مسائل  ۀتوج
 .کامل بدان پرداخته شده است ینوشته به اختصار و فشردگ نیا یکه ط
  انیپا  یب  یهائ  تیو رنج ها و محروم  یـ اجتماع  یطبقات  یفاصله ها  شیدایپ  ،یسوادیب  خ،یدر طول تار  افتهیامتداد    فقر

  ی هامفت خور به نام برادر خوانده    ن  یتعداد باالنش  کیو در هزاران ناز و نعمت غطه ور بودن    کطرفیمردم از  
 یو باالخره به سو  یو تعرض و پرخاشگر  یزاریشدن و ب   یاسیس  یمردم را به سو  مینخواه  میحکومتگر، بخواه

  ت یکه به فکر کاستن از استبداد و دور ساختن رنج ها و محروم  یا   یاستبداد  یبا نظام ها  زیقهر آم  یبرخورد ها
 یم یـ اجتماع یاسیس  یساختار ها رییتغ  یو به سو ستند، یمردم و آوردن اصالحات الزم و مستمر در جامعه ن یها

  .برند
و  یتوان نسل اندر نسل گرسنگ  یمرغ ها را تا زنده هستند م لیفکر کرد. ف وانیمانند هاشم خان ح دیها را نبا انسان
کرد؛   یکار نیتوان چن یال با خود باشند، اما با انسان ها نممصروف جد وستهیو زجر داد و عذاب کرد تا پ  یتشنگ 

 یبردن به حقوق و ارزش ها  یعلم و دانش و پ  افتنی  تیو عموم  یرا که با گذشت زمان و رشد فکر  یانسان هائ
 !تا ابد خر ساخت و سوار شد ستیشوند، ممکن ن  یمتحول م وستهیپ گرید یمطالب ضرور یسر کیو  یانسان
همان نظام    ۀهمه زاد  ،یتیو با هر هو  یدر هر سطح  گر،ید  یمعترض  یو طالب و امثالهم، وهر انسان  نیو گلبد  کارمل

  .و همان دوران بودند و هستند
از هموطنان ما   یرا که برخ یو کودتا و انقالب را، کودتائ یاجتماع یجنبش ها ،یاعتراض  یحرکت ها یها نهیزم

به نظام ها و اشخاص   زیمفرط و جنون آم یعالقه ها ریخوانند، اگر خود را از زنج  یم ی از جمله انحرافات اجتماع
قضا  میبرهان همه  به  عنو  ا یو  به  عالمانه،  و  عامالنه  شکل  کن  کی  انبه  دقت  مورخ  و  به    ای  م،یمحقق  را  مطالب 

 ی با ملت خلق کرده و خلق م  گانهیکه خود حاکمان خودکامه و ب   دید  میخواه  یبه خوب  م،ینکشان   یموضوعات شخص
   .کنند
و فقر آن ها    ازیاز ن ایکنند    یمردم استفاده م  یها  یتیاز نارضا  ای  شه یمطلب و مرام هم  ی آزمند و دارا  ی ها  یخارج
ها   گانهینفوذ ب  یها  چهی)در  یخبر  یو ب  یسوادیو ب  یتیبردن فقر و نارضا  نیشان. از ب  یخبر  یو ب  یسوادیاز ب  ایو  
و سطح    یمل  یۀتوإم با رفاه و باال بردن روح  یزندگ  ردنک  ایبرهم زدن ثبات آن کشور( و مه  یکشور برا  کیدر  
  یب  ل یبه دل  فتند،یها م  گانهیحاکمان است. اگر مردم هم به دامن ب   فهیکشور، وظ  کیمردمان    انیها در م  یآگاه
افراد    انی"فاحش" م  یو  وجود تفاوت ها   یسوادیو ب   یکاری ها، فقر و ب  یعدالت  یمردم، ب  یها  ازیحاکمان به ن   یتوجه
 .جامعه است در
دادن مردم به    یگرفت؛ البته نه با گرسنگ   یها را م  یعدالت  یو ب  یتفاوت  یداد ها و ب  ی ب  نیبود که جلو ا  نینظام ا  کار

  کیاداره    یبرا  وهیکارش  نیتر  یوانیح  و   نیکه غلط تر  ، یهاشم خان  ۀویفکر مصروف ساختن آن ها به خود؛ به ش
مختلف و متعدد در نظام و جامعه و دل مردم را به    یها   یکشور بود، بلکه با رفع مشکالت مردم و اصالح نارسائ

 .دست آوردن
 وندد یبه وقوع بپ   یتیکامل نوشته ام، اگر در برابر نظام و حاکم  حاتیهم کودتا و انقالب، را چنانکه بار ها با توض  من
  ی اگر حاکمان ب  یدانم. ول  یم  یمردم کرده باشد، کار نادرست و انحراف اجتماع  یه خود را وقف امر رفاه و خوشک

که ملک و ملت   یری با مردم و اصالح ناپذ  گانهیظالم، ب  کمانو خودسر و ظالم باشند، درمقابل حا  یاحساس، خودرأ
که تحت     یخود از رنج هائ  ی رهائ  یبرا   دیرا  با  یپندارند، مردم  چه راه  یم  شیخو یو ارث پدر  ی را مال شخص

 !کرد؟ دیانتخاب با ستند،یمستحق آن ن یبهانه ا چیو ه یعنوان چیه
  دنیکش  ریوجود دارند که  به ز  یبرجسته ا  یدر شرق و غرب، متفکران  ،یراسالمی و غ  یمتفکران اسالم  انیم  در

شنوند و درد و رنج جانسوز ملت را درک و احساس    ی ملت را نم  یرا که صدا   یسر  رهیحکام جابر و خودکامه و خ
 .کنند یه میدانند و توص یگذارند روا م یکنند و به حقوق آن ها احترام نم ینم
و با گوشت و استخوان    میدان  یو م  مینیب  ی چون همه م  ست؛یسؤال ن  یحاکم است؟؟ جا  یما چه حالت  یجامعه فعل   در
   .جامعه و کشور برپا است نیدر ا یمحشر نسویکه از چهل و سه سال بد میکن یاحساس م شیخو

داشت و در زمان   یمطالعات گسترده ا  خیکه در فلسفه تار  ا،یتالیم. ا17ـ    16قرن    لسوفانیاز ف  یک ی کامپانال،    توماسو
  ی باشد، م  یم  یاعتبار جهان  یدارا  اتشیاز نظر  یروز برخهم بود و تا ام  یشناخته شده و محترم  یتیخود شخص

 .(ی]آن جامعه[ باشد." )نقل به معن یخیتحوالت تار  ۀبراساس مطالع دیجامعه، با کیحاکم در  نیگفت: "کشف قوان
که   یمطالب  یحت  ،یو تحول  داد یدر رابطه با هر رو  خ یهزار ها مطلب در طول تار  ی بررس  یعنی   ؛یخیتار  مطالعات

  !!مجهول  یمصداق ها   افتن ی  یمعلوم برا   ی. با کنار هم گذاشتن هر مصداق دادیرو  کی ظاهراً به هم ارتباط ندارند؛ نه  
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از حرف    یخواهد شد که عالم  دهیـ جامعه شناسانه بدان نگاه شود، د  یخیتار  دیاگر با د  ی واقعه است؛ ول  کی  کودتا
 نند؛ یخواهند آن ها را بب  ینم  ایتوانند،    یها نم  یلیکه خ  یخنانها و سخن ها در پشت آن وجود دارد؛ حرف ها و س

شان    یبه علل متعدد آن توجه ندارند. چون برخورد ها  یعنیکنند؛    یبرخورد نم  یکودتا از نظرعل    ۀچون با مسئل
 .شده اند خکوبینکته م کیتفکر شان فقط به  ،یذهن تیبه علت محدود ایغرضمندانه هستند؛ 

شوند،   یم لیبه خوشه ها تبد یبه مرور زمان بنابر عوامل متعدد ی شده در کشت زار دهیپاش یکه دانه هائ همانگونه
  .شان فراهم شده است یکنند که برا یو رشد م ندیآ  یبه وجود م یجامعه در بستر ک یافکار خوب و خراب هم در 

شده را با خاک   دهیگندم پاش  یدانه ها  یشود، روشود، اگر شخم زده ن  یکشت کندم شخم زده م  یکه برا  یکشتزار
دهد. دانه ها، نه    ینشود، حاصل نم  یو دائم  ازینپوشانند و آب و کود الزم به آن نرسانند و از آن مراقبت در خور ن

پوسند و   یجبراً م یو ناتوان  یرسند. همه در سکوت و در آرام یم یکنند و نه به پختگ   یزنند، نه رشد م یجوانه م
  ، یباشند و خواه انسان  یعی موانع، خواه طب  هیزنده ماندن خود عل  یاست. او برا  یگرید   زیشوند؛ اما انسان چ  یود مناب

  نیعاملبردن  نیتا سرحد از ب جنگد؛یم  یبرد و م یو اگر الزم افتد دست به اسلحه م زدیخ  یباالخره به مبارزه بر م
 !ردیم یم ایکشد   یجنگد؛ م یتخته گفته م ای تخت  ایخود.  یها یهمه بدبخت

  ی اریآب  ستمیو س   ینه صنعت، نه کشاورز  ؛یوجود داشت، نه مکتب و شفاخانه و خانه و کار و کارخانه ا  یراه  نه
آن در    یو انسان  یمتداول و واقع  ینه برق و داکتر و دوا و نان و... به معن  ،یکشور زراعت  کی  یبرا  ازیمورد ن

که سال ها بعد از    یکشور هائ   زان یبه م  یحت  شتند،دا  یه که سائر مردمان جهان بدان ها دسترسسطح الزم و آنگون
  .ما استقالل شان را به دست آورده بودند

همجوار ما و در سائر    یکه در کشور ها  ییها  شرفتی سؤال با توجه به پ  نیا  دند؟یکش  یانتظار م  دیچه وقت مردم با  تا
تلخ و دردناک   تیشود. و صد ها واقع  یمنطقه و جهان رخ داده بود، مطرح م  افتهیو توسعه ن  افتهیتوسعه    یکشورها
 .از آن تحمل شوند شتریشد ب یکه نم گرید یاجتماع
مخالف   ینما  ستیالی ـ ماتر  ستیآل  دهیمدار  ا  استیس  ۀعد  ۀها مورد سوءاستفاد  تیواقع  نیاز ا  یکه برخ  ستین  یشک 

توانست به وجود   یرا که اصالً نه وجود داشت و نه م  یقصد اعمار جهان  یستیآل  دهیتوهم ا  ای  یالینظام، که با خوش خ
و بهتر،   شتریاز انسان به مثابه موجود راغب به داشتن ب  هک  یسخن را من با شناخت  نیداشتند، قرار گرفت )ا  د،یآ

زنم؛ ورنه ساختن    یاعمال دست بزند، م   نیتواند به نارواتر  یبه ثروت و مقام و منصب م  دنیرس  یکه برا  یانسان
 ی بحث بر سر سوء استفاده ها  نجایا  ی(، ولستیناممکن ن  یآل در حد ممکن، در ذات خود امر  دهیرفاه و ا  ۀجامع

پ  ۀدلسوزان  یتالش ها  ایها    یهفت و هشت ثور با  با    یعنی"،  ی"کاربرداز تفکرات    یرویداوود خان مرحوم که 
  ی ها  یتفاوت  یو با توجه به ب  گران،یکارکرد ها و تجارب د  ،ینظر  یحاصل از جامعه شناس  یـ تجرب  یشناخت علم

 یدیها، کشتار ها و تراژ  یرانیعامل و  هک ستیهم ن  ی . بحث دفاع از کسانستیسردمداران نظام دست به کودتا زد، ن
ما  ی از ده ها عامل رنج ها یخود عامل ۀون شده اند و به حق هر کدام بنوباکن نیدردآور بعد از هفت ثور تا هم یها

است، که عامل و   یهائ   یعلل نارسائ  انیو ب   یهمگان  دیها در حاق د  تیشده اند، بلکه بحث بر سر قرار دادن واقع
ظاهراً چپ و راست شدند؛ و باالخره  زیو هر دو گروه  متوهم و خونر زیآم یهر دو تفکر تعص شیدایپ یاصل ۀنیزم

 .را در کشور بوجود آوردند یطالب ددمنش  بدو
بخشش در   رقابلیباور و غ  رقابلیغ  یها  یها و تباه  یرانیخود باعث و  ۀکه هر کدام به نوب  یچپ و راست  یها  گروه

به وجود آمدند که شاه   یطیدر فضا و شرا  دند،یها افغان گرد  ونیلیو آواره شدن م  یسبب قتل و نابود  ایکشور شدند و  
را به سود کشور   طینتوانستند آن فضا و آن شرا  ایبودند و  دهرا به وجود آور طیآن فضا و شرا ایو دار و دسته اش، 

  .کنند تیریو مد تیآن ها از نظام، هدا تیمردم و حما یو خوش یمهار کرده در جهت رفاه و آرام
ها  یوقت از بحث  ها  میبدان  دیبا  م،یزن  یسخن م  یعلم  ی ما  )جامعه شناسانه، روانشناسانه، جرم    یعلم  یکه بحث 

داخل    یمطالب و مقوله ها  یبه بررس  یعنی  ،یعلم  ی و...( به بررس  یگوناگون اجتماع  یها  یشناس  بیشناسانه، آس
از ابراز    شیمعتقد به علم، پ  یپردازند. انسان ها  یم  خیتارناخونک ها، با ارائه استدالل و استفاده از منطق و علم  

جوان، او ما    کیقاتل شدن    یچگونگ   حیتوض  یدهند. برا  یپاسخ م  یشماریب  یبه "چرا" هائ  ،یدادیرو  ۀنظر در بار
  ی پدر و مادر و وضع مال  یکاریو کار و ب یزندگ طیآمده است، و مح ایبرد که آن جوان در آن به دن ی م یرا به جائ
که آن جوان در آن به    یا  ینی زم  ر یدهند. به ز  یشرح م  کیبه   کیگوناگون شان را     یها و دغدغه ها  بو اضطرا

مانند خودش    یها  یشد، ازهمباز   یفراهم و داده م  یدر دوران کودک  شیکه برا  یغذائ  یآمده است، به چگونگ   ایدن
و    یو  یها  تی و محروم  یزندگ  ی ها  هنخورده باشد. همه دور  نهیکه پ  یجفت کفش  کیداشتن   یو از آرزو  ندیگو  یم

که آدم   یرا، تا موقع  یزدن و  یکنند، به شمول علل از مکتب ماندن و دست به دزد  ی م  انیرا ب  یمانند و  یانسان ها
  .پردازند یکشد، م یم
  داد یآن رو   یو خراب  یخوب  ای  یو نادرست  یآن جامعه و درست  میخواه  یجامعه، اگر م  کیها در    دادیشناخت رو  یبرا

در گذشته   ، یگرید دادیها، و هر رو دادیو وقوع و بروز آن رو شیدایبه علل پ یو به درست میبشناس یها را به درست
 دادیو رو  یزندگ تیها و کل دهیپد تی تمام دیبا م،یاب یدست  اد،رخ خواهد د ندهیکه در آ یهائ دادیرو یو حال، و تا حد

  د یرا با  یمختلف اجتماع  یبه کالم ساده تر، تمام جنبه ها  م؛یرا در آن جامعه مورد مطالعه قرار بده  یاجتماع  یها
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دادیرو  کی  ایمطلب    کینه فقط    م؛یکن  لیو تحل  یدر ارتباط با هم، بررس  کباریجدا از هم و    کباریحداقل    ک،یبه    کی
  .میها در زمان حال و گذشته اعتبار ببخش دهیو پد عیرا به شکل مجرد و در نفس خودش و بدون ارتباط با سائر وقا

  ،یلیاست، نه تحل  یقینه تحق  د،یایو به وجود ن  ردیبرخورد با مسائل صورت نگ   ی ا  وه یش  نیکه با ا  ی ا  هیو نظر  کار
مثل جامعه    گر،ید  ۀمقوله ها )و چند مقول  نیعلم بر به کار بستن هم  ادی. چون بنیو نه علم  ینه منطق  ،ینه استدالل

خان ها دست   گریـ چرا نادر خان و هاشم خان و د یکش هنخب یجامعه شناس ،یگریروسپ یفقر، جامعه شناس یشناس
هر   یو علت بروز واقع  تی هو  تی و تثب  لیو...( و به تحل  یاسیس  یجامعه زدند ـ، جامعه شناس  یبه کشتار نخبه ها

  .دهد، استوار است یم یجامعه رو کی که در  یو رخداد هیو قض دهیپد کیمقوله ها و هر  نیاز ا کی
توانند خود را آگاه از مسائل   یو استفاده ازعلم منطق نم  لیو تحل  قیما، بدون مشاهده و تجربه و استدالل و تحق  آگاهان
اول   یا  نهیو آسمان بزنند، پس بهتر است در هر زم  نیمبخوانند؛ اگر هزار بار هم خود را بر ز  یاسیـ س  یاجتماع
 !!ندیبعد ابراز نظر نما وعلم( کنند   یاز مولفه ها یک ی طرفانه ) یب قیتحق
در کشور    یو با دلسوز  یشدند و به درست  یو عشرت غرق نم  شیاگر در دوران قدرت شان در ع  ش یو همباز ها  شاه

ها انسان  را با اصالحات و فراهم    ونیلیو رنج مستمر م  ی خال  ۀاز معد  یخشم روز افزون ناش  ی کردند و جلو  یکار م
با   یاسیدر عرصه س  ی بیو نج  نیو ام  یو تره ک  رملگرفتند، نه کا   یآن ها م  یبهتر برا   یکار و زندگ  نهیکردن زم
  ؛ یدرنده خوئ  ن یشان با ا  ی ها  یمپالک و ه  اف یو س  یو ربان  ن یآمدند و نه گلبد یبند و مخرب به وجود م  میآن افکار ن

 یب  نیو عربستان چن  رانیپاکستان و ا  فیمانند مال عمر و مال هبت هللا و... و نه باالخره دستان کث  یآدمخواران   ای
 !میگرفت یقرار م کایمورد تهاجم روس و امر ای دیرس یما م یرحمانه به گلو

 کنند؟ ینگاه نم  ه یزوا نیها دوران چهل ساله حکومت شاه را از ا یباب که چرا برخ نیهم در ا یسخن
  :گفت یکه م یاز جامعه شناسان فرانسو یک یبه سراغ "کاستون بوتول"،  میرو یسخن، م نیجواب به ا افتنی یبرا
 شیخو  یدوره ها  یو اماجد اجتماع  یاسیبا حاکمان س  میمستق  ۀو جامعه شناسان  در رابط  یاجتماع  نیاز متفکر  یبرخ

  ی کند، افراد  یهر وقت جنبش ها و کشمکش ها، شئون مختلف اجتماع را دستخوش اضطراب و تزلزل م  یعنیهستند.  
  نیها همان دفاع به ناحق از ا یشیچاره اند نیاز ا یکیکنند ] یشی مسائل تعمق و چاره اند نیا یشوند که رو یم دایپ

هدف جامعه    کهیوضع موجود و قدرت قدرتمندان حفظ گردد، درحالها به نفع آن ها است[ تا    یقدرتمندان و دروغ باف
بوده است، نه خدمت به قدرتمندان جامعه    یو صالح عموم  ریو خ  یمتعهد ]انسان ها متعهد[، سعادت بشر  یشناس

 .(یمعن)نقل به 
چهل سال کردند،    یکه ط  ی شدند، به شمول خود شاه، هر کار  یم  نییشاه تع  مینظام، که همه با دخالت مستق  کارداران 

و صالح    ریسعادت و خ  یو صالح خود کردند، نه برا  ریحفظ قدرت و سعادت و خ   یبا برداشت نادرست تنها برا
  .یعموم
 ی رانیهمه قتل و قتال و و  نیها و ا  یختگ یهرج و مرج و از هم گس  شیدایو پ  یسقوط نظام  شاه  یو اساس  یاول  علت

نادرست   یبرداشت هائ  نیها افغان هم هم  ونیلیها م  یده ها هزار انسان و آواره گ  یدر کشور و مفقود االثر شدن ها 
 !که در پرتو آن صورت گرفت، بود یو کار هائ

  ۀسیآن، و به مقا  یائیجغراف  ۀکم. افغانستان آن زمان را در گستر  ارینکردند؛ کردند، اما بس  یکه کار  میگو  ینم  من
مدنظر قرار داد و در همان محدوه   دیشد، با  یما، و در منطقه و جهان شده بود و م  یها  یگ ی که در همسا  یائکار ه
چند شفاخانه و البراتوار و چند تا    دنیکرد؛ نه با د  یاب یارز  دیکرد و نکرد، با  یم  دی با  یرا که نظام شاه  یکار هائ

  !در سرتاسر کشور ریمتر سرک ق لویو دو ـ سه هزار ک تیدر کابل و مراکز چند وال  نمایس
پوهنتون   کیتنها    یاز سقوط نظام شاه   شیچهار سال پ  ایکه در تمام افغانستان تا سه    ستین  رتیتعجب و ح  یجا  ایآ

ده ها پوهنتون وجود   د، یخود رس  یاسیو هشت سال بعد از ما به استقالل س  ستیکه ب  یدر پاکستان  کهیدرحال  م،یداشت
بودند؟ در تمام کشور تنها   لیکابل مصروف تحص  وهنتوناز پ  شتریبه مراتب ب  یداشت که  در هر پوهنتون شاگردان

به اصطالح مال خور شده بود،    یدر هر کشور  کهیرا، درحال   ونیزیوجود داشت. نام تلو  ویراد  ۀمرکز فرستند  کی
 ...بودند و دهیمردم نشن

مانند کودتا و   ،یـ اجتماع  یاسیس  ی ها  دادیرو  ایکه در رابطه با جنبش ها    یاست که در بحث هائ  نیکالم ا  ۀفشرد
دولت در دوران    یۀعل  ی اعتراض  یکه هر کدام از حرکت ها  میاصل را فراموش نکن   نیا  م،یکن  یانقالب در کشور م

کشور   یمختلف عبور کرده اند که اگر نظام شاه یابا شعار ها و خواسته ه یمتعدد ی شان از مراحل ۀو مبارز اتیح
  ی م  ینظام و جامعه خلق کنند توجه الزم و جد  یتوانستند برا  یکه آن حرکت ها م  یبود و به خطر هائ   یم  اریهوش

  دیرس  ینم  یبپرداختند؛ مسئله و معضله به آن جائ  یحل مشکل م   ایاز راه گفت و گو    نیکردند و به قناعت معترض
را به خاک بکشند و در خون   یمسلحانه بزنند و ملت  امیاز مردم، دست به ق  یندگی به ظاهر به نما  یکسان  ایکه مردم،  
 بنشانند!
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