
 سرمقاله
 به مناسبت سالروز استقالل افغانستان

ارتباط با همدیگر هردو روز بیماه اسد ساالنه دو پیام ملی دارد؛ نخست، روز ملی پرچم افغانستان و دوم، روز استقالل افغانستان است. 
 نیستند و عالوه برارزش ملی، کارکرد فرهنگی و تأثیر گذار دارند. 

شاه امان الله خان گره خورده است. البته تردیدی نیست که استقالل یک کشور، پدیده کالن ملی و بین المللی  استقالل افغانستان با
اما نقش شاه امان الله خان در این مقطع  به دلیل تأثیرات عمیق داخلی و خارجی، نیازمند تصمیم قاطع رهبر کشور استاست و 

حاظ خارجی، رابطه افغانستان با تمام کشورهای جهان به جز انگلیس قطع است و متفاوت از شرایط دیگر است چرا که به لتاریخی 
خورد، از یک طرف گی زیادی به چشم میتشتت و پراکنده و مادی خارجی بی معنی است. در جهان اسالم نیزعمال پشتیبانی مستقیم 

مباحث گسترده شده است؛ علی از بین رفتن خالفت اند و کارکرد خالفت اسالمی دستخوش اکثر کشورهای اسالمی در شوک 
مصطفی کمال ملقب به آتاتورک، عمال نظام سیاسی جدید را نگارد. ، نخستین اثر را نسبت به عدم کارکرد خالفت میمصری عبدالرزاق

به لحاظ داخلی، دو دوره سکوت ه نوگرایی روی آورده است. سازد و در ایران نیز رضا شاه با اقدامات جدید بجایگزین خالفت می
 امیرعبدالرحمن و امیرحبیب الله، تحلیل درست اوضاع داخلی را مشکل کرده است. 

عقب ماندگی الله خان با تکیه به این آیدیا در تالش است تا با این وجود، روحیه نوگرایان و طیف طرفداران تغییرات قوی است و امان
جبران کند. جبران عقب ماندگی نیز نیاز به کار در دو حوزه داخلی و خارجی است؛ در حوزه داخلی باید تغییرات گسترده کشور را 

تعامل برابر و دو جانبه با جهان دو دوره قبل، به نوگرایی روی آورد. در عرصه خارجی، نیاز شدید به پس از تجربه  ،صورت گیرد تا ملت
هان در تغییرات گسترده بهره بگیرد و با قطار سریع السیر جامعه جهانی به سمت اهداف متعالیه به پیش است. تا بتواند از تجارب ج

 سازد. استقالل را مطرح میازاینرو، شاه با شتاب تمام و بدون واهمه از انگلیس و بالفاصله پس از انتخاب به رهبری کشور، مسأله برود. 
گرچند انگلیس توجه چندان جهان و تمرد علیه انگلیس است.  پیوند با نخستین اقدام جدی او برایدهی اداره وزارت امور خارجه شکل

کرد ادعای استقالل شود حدس زد؛ انگلیس فکر میاستقالل افغانستان تا این حد جدی باشد، میشد تا داد و باورش نیز نمینشان نمی
اما نامه ماه و با دادن امتیاز قابل حل است. و خانوادگی مطرح شده است.  صرفا یک شعار احساساتی است که برای کسب امتیاز فردی

های او نیز انگلیس را از خواب بیدار نکرد. اما حضور نیروهای دفاعی کشور در مرز با هند، خواب مارچ شاه به انگلیس و سخنرانی
 انگلیس را آشفته ساخت. 

چرا که خود خسته از جنگ تازه تمام  –و کابل نه تنها سودی برای انگلیس نداشت  درگیری نظامی انگلیس با کشور، بمباران جالل آباد
ولی  خسارت انسانی برای انگلیس گذاشت -نفر کشته  2000ملیون پوند خسارت مادی و  16ی بود و این جنگ تازه نیز شده جهان

شرده ترگشت، علمای دینی در کنار شاه قرارگرفتند جدی شد، صفوف مردم ف« جهاد»نتایج خوب برای افغانستان داشت؛ ازآنرو که بحث 
 و یک رهبر شکست ناپذیر ساختند. و از ا

آنچه اهمیت دارد، هماهنگی جامع در جامعه افغانستان آنروز است؛ مردم در اثر فشار انگلیس به صفوف نبرد پیوستند و تهاجم زمینی و 
پیامدهای مثبت این اتفاق فراوان شکست سوم انگلیس را رقم زدند و در این خصوص سخن زیاد است. هوایی انگلیس را ناکام گذاشته و 

 شود: است که به چند مورد مهم اشاره می
کرد. بانک کمک میبعنوان پول ملی ترویج گشت که به استقالل مالی « افغانی»در بخش اقتصاد، پول مستعمل انگلیس برچیده شد و 

های بریتانیا قطع و بجای آن به درامد داخلی توجه شد کمکپولی مدرن افغانستان تأثیر داشت.  –ه در معادالت مالی مرکزی ایجاد شد ک



فیصد نیاز کشور از 44به این معنی که  کشور به اقتصاد داخلی متکی گشتو مالیات نقدی بجای غیر نقدی به اجرا درامد و عمال 
 دولت درامد مازاد بر مصرف داشت. آمد و حتی یصد از گمرکات حاصل میف 22فیصد از سرگله و  14مالیات زمین، 

امد لغو گردید و فروش به لحاظ سیاسی اجتماعی، جزیه از غیر مسلمانان برداشته شد، مالیاتی که از فروش انسان و برده ها بدست می
طبقه بندی غیر قانونی که مردم  تصویب رسید و به اجرا درامد.قوانین ویژه که به نفع زنان بود به برده داری و فروش انسان ممنوع گشت. 

های کشور منطقی و دارای ردیف معین شد و شورای وزیران زیر هزینه کرد، از بین برده شد.را در طبقات مختلف اجتماعی تقسیم می
 و اقدامات فراوان دیگر.  نظر خود شاه، شکل گرفت

به لحاظ خارجی، حقارت افغانستان از بین رفت و دول مختلف جهان شخص شاه و کشور را  نتیجه این اقدامات بسیار ارزشمند بود؛
 گردد.  «جامعه ملل» سازمان مورد توجه قرار دادند. این اعتبار باعث شد افغانستان شاید جزو نخستین کشورهای مسلمان عضو

 این عصر عبارت بودند از:ها و مشکالت اما چالش
رزوها و قوانین جدید شاه، نیروی انسانی وجود نداشت؛ برای اجرای برنامه کالن ملی، نیاز به هزاران نیروی کاری اول اینکه متناسب با آ

های اصالحی شاه را تهدید میکردند. مالیات جدید، زمین از درون، اقتصاد کشور و برنامهمتعهد و مسلکی است که نبود و فساد اداری 
االطالق کمرنگ کرد و آنها از این نکته رد. قوانین جدید، نقش برخی مالها را بعنوان حاکم علیرا عصبانی و منجر به تمرد کداران 

و بریتانیا نیز مدام علنی و غیر علنی برای کشور مشکل خلق  عصبانی بودند. قوانین جدید گمرکی و مالیات، تجاران را وادار به تمرد کرد
 نمود. می

حاکمان بعدی افغانستان همواره سعی داشته اند تا از روش امان الله خان برای رود؛ الله، نقطه عطف به شمار میولی عصر شاه امان
امروزه نیز انتظار کردند. اما این دوره، بعنوان الگو مطرح بوده است. بهبود کشور سود ببرند گرچه در اکثر موارد صرفا شعاری عمل می

رقم بخورد و این کشور بدست مردم و رهبران جامعه های نخست استقالل جاد هماهنگی در میان مردم توسط حاکمان، قدمرود با ایمی
 کار غیر ممکن نیست. 
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