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 30/08/۲01۹          دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 

 تجدد در افغانستان کیها اند! ضدحامیان 
 
 

را نخسووووتین کسووووی یوووواد نمووووود  انوووود کوووو   ووووناخت م( 1۵۴3مووووی  ۲۵م تووووا 1۴۷3فبوووورور   1۹"کوپرنیکوووووز" گزنوووود ی: 

خووودر را در بوواری زمووین کوو  بوودور زفتوواد مووی خزخوودت منت وور سوواخت  اسووت  پخوور ایوون تی ووور  را  ووم خنووان ز وواز   وور 

بووو   نووووان « کلیسوووا ا»را کووو  حووودود دو وووزار سوووالت از جانووو  « نظووورات ارسووو و»نووووین یووواد موووی کننووودت کووو  در حقیقوووت 

ا بوووا نظووورات "کیپلووور"ت  وووا یلیو  سووواخت   وووات تکووورار موووی  ردیووودت با ووول  ابوووت حقوووایر در بووواری کا ینوووات در مو ظووو و متعاقبوووا

 "ایساک نیوتن" و "تی و برا  "ت "انقال   لمی" برا  افتاد  ت ا یال " 

 

وودرنیزم" را  (وقتووی بوور تووشری  ک ووور مووا افغانسووتان نظوور مووی انوودازیم و  کسووت تووالر  ووا    م ووت  را در را  "تجوودد" گ"م 

" و تمووام حلقووات "افرا ووی" بنیادگرایااااساماا   ارزیووابی مووی کنوویمت خنووین ت ووویر  ووم بدسووت مووی زیوودت کوو  "دریوون ک ووور 

ت  نووووز  وووم حاضووور نگهدا وووت  موووی  ووووندمسووول  افغانسوووتانت   ک وووور ویوووران زنهوووات کووو  اینووو  در قریووو  سووو  د ووو  بووور قلمووورو

بپمیرنووود  بووو  ایووون م وووال از یووو  رویووودادت در پنجوووا  سوووال قبووول کووو  نویسوووند  ت ادر بووواری جهوووان مووو نیسوووتندت توووا نتوووا    لموووی را 

 بود  استت نظر اندازید زن   ا د زند  و  ینی 
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 6از ۲

دریووون  خنووود  فتووو    م وووت ت ایووواالت متحووودی امریکوووات پنجوووا مین سوووا گردت "پیووواد  سووواختن" انسوووان را بووور "کوووری مهتوووا " تجلیووول 

سوووال از بوووروز "فضوووا  جنوووو  ۲۲تم "جنوووو دوم حهوووانی" و حووودود سوووال از خووو۲۴موووی کردنووود  در زن سوووا هات کووو  قریووو  

یکوووی از دو از زنهوووات از  کووو  بنوووابر اد وووا  وووا  ر بوووران زنهوووات  ووور یووو  از  تسووورد" بوووین دو قووودرت "رقیووو " موووی  م وووت

جهوووان را بیووو  "جهوووان دو ق بوووی" قووودرت مبووودل سووواخت   در نتیجووو  سیسوووتم متضووواد و متخا ووومت نماینووود ی موووی نموووود  انووودت و

سلسووول  رقابوووت  وووا  زنهوووات  سوووتند کسوووانی  وووم کووو  توووا اموووروزت معتقووود بووو  "تی وووور  تو  ووو " موووی با وووندت کووو   لیووو  بودنووود  در 

 موودیگرت  وور  مووی نمووود  انوود و حووال  ووم "اداموو " مووی د نوود  ممکوون اسووتت کسووانی  ووم کوو  سوونین معووادل  موور ایوون نویسووند  

و  نهووات بووا خوو   وویو   ووا و بووا خوو   وودت و وسووعتبیوواد دا ووت  با ووندت کوو  تبلیغووات و مسووابقات ز ندت ووابرا پ ووت سوور  ما ووت  

 برا  می افتاد  است  مهارت  ا  فریبند ت 

 

انجاااامسم ر  ریااالسما   ااا سسنتااارس بااارسجااا همسن اااااسماااا ب،س  ااااد سبااااس۲۰م،سس) طااااب س۱۹۶۹مااارستاااتسنابمااانااسماااا س

  ایووون روز  بوووا اسوووت  پخووور  ردیووود نیوووز کووو  خبووور زن از اموووواا رادیوووو  افغانسوووتان گدر زموووان سووول نت(مسبااا دسسامااال،س۱۱

برابووور بوووود  اسوووت  نویسوووندی  تایوووام رخ وووتی تابسوووتانی پو نتوووون کابووول و  وووم خنوووان رخ وووتی مکاتووو  " رمسووویر" افغانسوووتان

ایوووون م لوووو ت در زنزمووووان در پووووو نکی  لوووووم پو نتووووون کابوووولت ر ووووت  "ریاضووووی و فزیوووو " مح وووول بووووود   اسووووت و ایووووام 

بنووووام "قلعوووو  میووووان" مربووووو  و سوووووا ی خووووودت  ان و اجووووداد رخ ووووتی را در قریوووو  دور افتوووواد ت محوووول تو وووود و سووووکونت پوووودر

 لسووتان والیووت فوورا  سووپر  مووی نمووود  اسووت  در زن قریوو  کوخوو  قوودیمی کوو  قریوو  سوویزد  فامیوول بسوور مووی بوورد  انوودت از 

جملوو  فقوو ت یوو  فامیوولت ازیوون "خانوودان" نبووود  اسووتت کوو  در نتیجوو  تباد وو  زمووین یکتعووداد از بوورادران تغییوور مسووکن را در 

 رفتوو  بودنوود  دیگوور  موو  بازمانوود ان  یووا نواسوو   ووا  یوو  نفوور و زنهووم "زبوواد کننوودی ایوون قلعوو " و مسووجد زن بووود  انوود  پوویر 

 ووور  کوو   ووم سوونان ایوون نویسووند  واقووا انوودت در زنزمووانت در محوول بوور  و با ووند ان  موو  بووا  ووم روابوو  خووونی دا ووت  انوود  

ت ن ووور موووی  ووودت دریووون  وووا ن خبووور از اموووواا "کوتوووا " رادیووووکووو  ایووو ا   وووم "تلوووویزون" وجوووود ندا وووت  اسوووت  در  موووان  وووام

فقووو  دو دسوووتگا  رادیووووت کووو  بوووا ب ووور   وووا  خ ووو ت فعوووال  ووود  موووی توانسوووتت وجوووود دا وووت  اسوووت  یووو  ما ووو   تقریووو 

رادیووووت "مفوووتر معوووارا در والیوووت قنووود ار"ت بنوووام " وووالم نق وووبند"  وووو ر نواسووو  کاکوووا  پووودر نویسوووند  بوووود  اسوووتت کووو  

د  بوووا خوکوووات خووووبی از نووووه سووورمیز  بوووود  اسوووت( ما ووو  دومووویت  موووین نویسوووند  یووو  رادیوووو  ما ووو  "رادیوووو   ا نوووگ

 "ترانزستور" کوخ ت ساخت جاپانت از ی  دوست مح ل   ت ب ور امانت در اختیار دا ت  است 

 یلمنووود و " وووالم نق وووبند" فوووار  ا تح ووویل  وووعب  کیمیوووا و بیو وووون  پوووو نکی  لووووم پو نتوووون کابووول کووو  در والیوووت قنووود ار و 

ت خوووود از  مفکوووران "موووال  وووا"  ووم در  ووومال ک وووور بحیوووی مفوووتر و مووودیر معوووارا ک وووور "ایفوووا  وظیفووو  موووی نموووود  اسوووت

پوووو نکی  لووووم   وووعب  ریاضوووی و فزیووو   نویسوووندی ایووون م لووو  و حکایوووت کننووود ت مح ووول  ووونا سووووم  ووومرد  موووی  ووود 
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نی را در محوول تو ووود زنهووات سوووپر  مووی نموووود  پو نتووون کابوولت بوووود  اسووتت  وووردو  ایوون خوی ووواوندانت ایووام رخ ووتی تابسوووتا

انووود  در  موووان  ووو ت کووو  با وووند ان قریووو  بووور سووور بوووام  وووا  " مووووار" موووی ن سوووتند و موووی خوابیدنووودت وقتوووی "نویسوووندی" ایووون 

 رگوووموووی  ووونودت بسووومت بوووام دی تفووورود  زمووود  بوووود ت بووور سووو ب مهتوووا  11م لووو ت خبووور پیووواد   ووودن انسوووان را کووو  "اپو وووو "

سوور گپوودر خووانم( بووا زواز بلنوود  وود اقووار  ا مووی کنوود: "مفووتر  وونید و"ت او جوووا  داد  مووی "ویوود کوو  "بلووی"ت دریوون زمووان خ 

 اوت بنووام "مووال محموود حسووین"ت کوو  مووال امووام مسووجد ایوون قریوو  کوخوو  و یوو  "نیمخوو  مووال" بووود  اسووتت "قوورزن  ووریا" را

کاکااا،سا ریئاااا سناااسانمااااسراس اا سبووا معنووی نمووی دانسووتت  وودا کوورد کوو  "خوو   وونید و"  نویسووند  بوو  جوووابر مووی  ویوود: " 

 "   هناتس یادسسما ننددرس

 

"  این سا ها م ادا ُچپسباش،سکفرسنگ .سهک مسایاسا ئااسندارد.س رس سبا شس  سم زددر  مان  حظ  بر من قهر  د و  فت "

تع یل"  د   بود  مح الن و متعلمان معارا با سال  ا ی استت ک  "پو نتون و معارا" در کابلت ب  نسبت تداوم "مظا رات



  
 

 

 6از 4

"بزرگ" با در  پو نتون  والنی تر  ردید  بیاد داریم ک   در  مان سا هات این دو قدرت   م  و قری  نیم سالت دوری تح یل

ات  مدیگرت در امر کس  نفوم ب  رقابت م روا بود  اند  مواز  با ا مار پو نتون مرکز  ب  کم  ایاالت متحدی امریک

"انستیتوت پو یتخنی " از جان   "اتحاد  ورو " ا مار  ردید  در زنزمان و در زن سنین از خنان ز ا ی و معلومات در باری 

از زنت اف اء می  رددت ک  ت کل  ا  بی اوضاه ک ور و  م در باری وضعیت سیاسی جهان برخوردارنبود  ایم  سا ها پز 

 وا" نیز از  مان دوران با فعا یت  ا  رو نفکر ت پز از استقالل افغانستانت در ت "مم بیون" در تحت پو ر "ت  از مار

ت نا ز ا  بود  ایمت ک  فعا ی ت ردید  اند  نسل ما در زنزماننیز ضدیت قرار دا ت  اند و با ی  کست ریفرم  ا  " ا  امان هللا" 

م ک  با سقو  1۹۷3با ز از بحرانات سیاسی بعد از سال  ا   سازمان  ا  مخفی زنهات در  مان د اتت نیز وجود دا ت  اند  

 تستبرا  انداخت   دت توس   مان افراد  ر بر  می  د  ا« او ین جمهور » لی     ک   مسل نت انجامید و نخستین کودتا

از  مان حامیان  ت تا امروزت تنظیم  ا  مسلب زنها را ر بر  می کنند و حمایت  م  جانب  را«جهاد»ک  تا امروز در تحت نام 

 دیرین ٔ زنهات دریافت می دارند 
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تا سال فرا ت " الم نق بند" گقرار سما ی درین اواخر وفات نمود  است (ت در سراسر ک ور ی  "پو نتون" وجود دا ت   

و نتون   این پستاستت ک  تا زنزمانت  مارت مرکز  پو نتون وجود ندا ت  است  فاکو ت   ا در سراسر  هر کابل پراکند  بود  ا

کابل در مجاورت "کو   لی زباد" و مت ل " فاخان   لی زباد"ت فق  قری   ر سال قبل ازین     نیدن خبرت فرود زمدن 

بر س ب مهتا ت افتتاح  د  بود  این پو نتون ک  بکم  پو ی ایاالت متحدی امریکا و انجنیران  رکت "ز مانی" بنام « اپو و»

می  د  است  بهترین البراتوار  ات   ات در "زسیا" یادترین" پو نتون بودت یکی از مجهزترین و "م درن " وختیا" ا مار  ردید 

در سال بعد از فرا ت این  کابلت توس  ک ور  ا  کم  کنند  برا  تجار  مح الن تهی   د  بود   مارت مرکز  پو نتون

م 13۴3  رت  با ز از سال تعلیمی 13۴۲تیرما  گخزان( سال  تدر زخرین ما   ا  سال تعلیمی در کابلت 1۲از  نا نویسند  

پو نتون کابلت در زمان ریاست مرحوم "داکتر محمد   مان انور " توس  "پاد ا ت ا لیحضرت محمد ظهر  ا " و سفیر وقت 

با تشسا ک   می  ردد   ایاالت متحدی امریکات در حا ی ک  مرحوم "دوکتور  لی احمد خان پوپل" نیز ا تراک دا ت  اندت افتتاح

دیر  نگم ت ک  رقابت  ا  "قدرت  ا  بزرگ" و  مسایگان  ریر پرور و خ یمان این و ن نگما تندت ک  پو نتون  ا  

افغانستان بر  بر ضرورت زمانت ر د و انک اا نماید   حال می بینیم ک  خنین بار حامیان و نوکرانت م ابر نر  روز و 
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 مان   ظ  تغییر د نداد  اند و  یچ باکی  م نمارند ک   ر  حزنها را تغییر می دبا کارفرمایان   مستخدمین منافع زنهات قرارداد  ا

تغییر وارد زورند و بپمیرندت ک  " رح ارس و" در خود زنهات در مو ظ   ا   قیدو  "کلیسا ا "  ک  توانستندتجوامع  ربی 

نت أنها  م بحیی روحانیوخود  پمیرفتند و م " بتدری  "حکومت  ا  سیکوالر" را باری جهان مات نا درست بود  است  این "کلیسا ا

 مان قدرت  ا   ربی مسل  بر "ح   مر " را ب  ا  الح مردم مات  تاز ر بر  سیاسیت کنار رفت  اندت اما در ک ور ما

توس  بنیاد رایان ند   مان مراکزت زنها تو ی  نمود  در  ربستان سعود  سازمان می د اوضاهت مکرراا برا  دست ن اندی 

درنیزم" گتجدد( خاکریز را ت درواز   ا محلیاسالمی و متنفمین    این قدرتمداران خارجی جمل   ازنمود  اندبسو  "تمدن" و "م 

بزبان می زورندت از جان  دیگر توس  تربی   د ان مکت  "دیوبند "  رات ی   را "حرا دیموکراسی"  ستند کسانی  م ک  از

ت ب  معامالت تسخیر ران ت دست می برند  "ٌمدرنیزم" را در جوامع خود زنها می  و پیروان "سید ق  " و "مودود " و یر

در قدم اول از زنت جلو یر  ب  ت بناءا ب  کم  افرا یون مم بی خوا ندت اما در افغانستان زنرات ب  ضرر منافع خود می بینند

ت  مان رقبیان خارجی در  ی خهل سالت بار  ات متحدان "داخلی"   در افغانستاندر جریان بحران اخیر خهل سا   مل می زورند 

ونیزم" یکنوه متحد دا ت  اندت ک  سر سخت ترین متحمان جنگی قدرت  ا  متا زمان جنو  لی  "ک  زنها را  وض کرد  اند

ا تغییر ر  داد   مان افرا ی ترین "اسالمیست  ا" " ربی"  بود  اند   با فروپا ی "اتحاد  ورو " در ترکی   ا  متنوهت دا ما

"تروریست"  لی  "تروریست"  مت تسلیبت تمویل و تجهیز می  ردند   توس   مان مراکز قدرتت است   خنین بنظر می رسد ک 

ران زنهات تخم بی ا تماد  را نسبت ب  سیاست  ا  منفعت  لبان  زنهات می وشماین  م یکی از  الیمی  مرد  می  ودت ک  م

ار  و فساد بی سابق  ادی اند ک  سب  ت دید و توسع  "راسیزم نناد " و "راسیزم مم بی" از جمل  انواه مختلا انحرافاتپا ند  

ز نیرا از حافظ  نسل کنونی   (ٌمدرنیزم""تجدد" گت مفهوم "زنها  مرد  می  ود ک  ردید  و مح ول سیاست خندین د    اخالقی

در  ا  ر  ر حال حاضر ممکن دوست دیرین ت د من امروزد  در ک ور  ا  دخیل در بحران خونین افغانستانت ندربود  ا

مناق    رد باز  خونین را ادار  می کنند  در حال حاضراین ت اند ک  با ندت اما این قدرت  ا وجود دا ت  قدرت  ا  یکی ازین

قرار داد  اند  "دیکتاتور  جمهو   افغانستان در برابر مردم ت"انتخا  نا درست" سیاسی را ود ت از جمل  بر سر قدرتت فق 

ا  زند یت برا   ر فرد را  خاسالمی" و "دیکتاتور  امارت اسالمی " از جهات سیاسی و در راب   با "ززاد  انسان" و انت

ت ک  این قری  دو د   در  رای  ا غال ک ور ت و از ی  مرکز مخفی ادار  و تمویل می  رددمستقل معقولت  ر دو یکی اس

ا ر را  سیاست" و "کلتور"»برا  ک ور ما باید   گبرا  زمامداران دو ت "مهمان"(ت م روا تمویل و کنترول زنها می با ند 

 خو  ززاد کلتورررامرت در خهازو مردم در  فت رمی   سیاست باید نظم و امنیت را با اداری امور بدور می دا تیمجدا  از  م 

حال سؤا ی م رح  د  می تواند ک ت زیا مردم  اداری  قید  نباید در اختیار دیگران قرار  یرد   می کردند فر نو خود زند ی و

 هتا ت انسان را پیاد  ساخت  استو" بر س ب م11ما حر دارندت بزبان زورند ک  "اپو و 

" سالمیا ب ور مخت ر ی  واقعیت را باید  فت ک  در  مان د اتت پیروان نادان "ت وا" ساختگی و وابستگان "بنیاد را ی

  خارجیت ا مار مکات  و پو نتون  ات استقبال می نمود  انداز خنین کم   ا   فق  انسان  ا ی را  م ب  قتل رسانید  اندت ک 

 

 

 ر ا  خوانند ان محترم متمایل با ند ک  نب ت   ا و م ا   دیگر  از این نویسندی معزز را م ا ع  کنندت می توانند با  تمکر:

  کز نویسند  در  فح  مقاالتت ب  "زر یا"  ان ر نما ی  وند! "کلیکی" بر

 
 

 تجدد در افغانستان کیها اند! ضدحامیان 
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