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ضرورت مبارزه با واقعیت وجودی تئوری های ناقص       

سیاست وچهارچوب قدرت دراجتماع ملی         
 

 
ناچار ما را  ٬اتفاق افتاد عزیز افغانستان  درسی سال از  بیشتر زمانحوادثی که طی مدت  بازنگری ناگزیری     

  جمهوریت اعالم  و سلطنت نگونیسر به منجر متذکره زمان طی مدت   که می نماید واقعاتی  مجموعه به بررسی
 در  به میان آمده حوادث  ٬نامید بورژوازی در کشور  تشکل دوره  آغاز بمثابهآنرا  می توان که  ۱۳۵۲طی سال 

پراتیک به عاریت  تحمیل تئوری ها و رادیکال چپ که درصدد  رسیدن نیروهای   به قدرت و ۱۳۵۷ماه ثورسال 
عرصه یادشده درموجود  فاکتورهای عوامل وو دندگردی جامعه راه رشد غیرسرمایه داری در  مفهوماز گرفته شده 

جانبه  همه بررسی   مورد کشورقبل   چند دههشرایط اجتماعی  سیاسی و وضعیت  چگونگی  نظرداشت  با در را
  ۰قراردهیم

راه تکاملی با دورنمای انکشاف وترقی کشورمبنی برتعیین   درعرصه گیری رژیم رادیکال چپدرنتیجه جهت     
نیروهای گردید که درآنها پس از به قدرت رسیدن  افغانستان به سرنوشت کشورهایی دچار ٬دورزدن سرمایه داری

 گرفت٬می خود صورت عملی براه رشد سوسیالیستی گیری جهت  انتخاببمنظور تحول طلب٬ اقداماتیترقیخواه و
عوامل به دالیل  موجودیت  ن یبه موضعگیری های دشمنان جهانی ومنطقوی وهمچناما درافغانستان٬ متأسفانه نظر

کشور٬ جنگ تحمیلی  صلحدوست  ه٬ علیه مردم روند انتخاب شددرمسیر و  ها  اندازی نگسو خلیوفاکتورهای دا
با افغانستان ورپیکبر بیشماری زیان های وارد نمودنکه تاکنون ادامه داشته و با  و اعالم ناشده ای را براه انداختند

  ۰وباشندگان شریف آنرا به چندین دهه قبل پرتاب نمودند مازیرساخت های اقتصادی کشورما٬ وطن عزیز تخریب
٬ به صورت یک کل وجامعه  بخشهای اساسی وعمده درتحوالت  تکوین تغییرات و مستلزم  تمامی این فرآیندها    

های میکانیزم  بندی طبقه  ۰گردید می  محسوب عرصه های اجتماع دگرگونی  ساختار نیروها  در تمامی   شامل 
 فردبمنحصروضعیت  ۰گرفتصورت  ٬شرقی صالت اپس زمینه های   موجودیت  علی رغم ٬در کشور اجتماعی
٬ بود مال نرسیدهکبه  موجود که هنوزویژگی های اصلی  درنوع خود بمثابه  ٬مناسبات اقتصادیرب حاکم  فئودالیزم

درشرایط ۰وضعیت متذکره گردیدسبب ساز یکجانب وپراگندگی سنتی باشندگان وتنوع اقتصادها از جانب دیگر٬ از
ی تقابل نیروهای اجتماع کلی اصلن وابسته به نتایج  چشم انداز بمثابه قاعده  انتخاب دورنما و ٬و وضعیت اینچنینی

  چگونگیمی توان شاهد اما بنیاد دالیل فوق بر ۰روشنفکران ملی نمی باشد گروهای سیاسی و چگونگی موقعیت و
٬ ودبدر کشور دودهه پسینجامعه بخصوص در  متوسطروشنفکران واقشارسیاسی  -فعالیت های اجتماعی   وسعت

وقعیت حقوق دراجتماع بین المللی)وسط یامیان دولت ها(م  
 موقعیت حقوق دراجتماع ملی)مافوق یگانگی ها(
 ساخت موازین٬ تفسیر موازین وتطبیق آنها

۲۰سده  ۷۰و ۶۰بررسی مسایل فوق طی سال های  



اد تمامی  رویددروده وب افغانستان فرهنگی -تاریخی   میراث طالیه دار و یل٬ حامک   که بصورت گروهاییو اقشار
                                                                         ۰نقش کلیدی ایفأ نمودندهای کشور 

قدرت   تأثیر مناسباتسرد٬  جنگ  بخصوص درمدت زمان  ٬افغانستان داخلی در سیاسی  مبارزه  در وضعیت    
جنگ داخلی که به این معنا  ۰اثرگذاربودسیاسی کشور ومناسبات قضایی و برتمامی امور درعرصه سیاست جهانی

زمانی که طی کنفرانس  محسوب گردیده و امپریالیسم  بمثابه محصول جانبی مبارزه میان سوسیالیسم ودرکشورما 
قضایای  صلح آمیز فصل  انحأ با اصل حل و از د٬ بنحوییمی گرد کشور مطرح  بحث قضایای   های بین المللی

 انگیزه همین اکنوننمود که  نباید فراموش همچنان ۰ه وازآن طفره می رفتندفتگر صورت شدت مخالفت متذکره به
 نظامی در خوردهای بر نگهداشتن آتش جنگ و درامر مشتعل  نقشه های جیوپولیتیک پالن ها و جنگ طلبانه های

   ۰ندبسزایی ایفأمینمای کشورما٬ نقش 
وتحت نفوذ و تأثیربه غایت غامض شخصیت  فاکتورهای نظم داخلی وموجودیت درنهایت امر٬ بمثابه نتیجه کلی   

 بمثابه حکم  خود می توان آنرا  که درنوع  ی گردیدپیچیدگی های شرایط  خارجی٬ کشورعزیزما افغانستان٬ قربانی
  ۰نامیدحاکم بر مناسبات بین المللی قاطع وضعیت 

مطابق   درجنگ طوالنی مدتی که موجب تحرکاتی میان توده های وسیع اهالی کشورگردید٬ عوامل اجتماعی که   
رقابت باهم  و  ملی در امر مبارزه مختلف قومی و  حمایت گروهای  آن تحول طلبان جامعه در این مرحله با جلب

که این ضد  ۱۳۵۷پس از سال  ۰جلو می شتافتندیادشده به  درمسیر نمودند٬ ازهم متمایز گردیده ومی  شرط بندی 
تحرکاتی  مذهبی در صدد دفاع از خویش به اقدامات و -حرکت های ملی ظهورگویی ها به اوجش رسید٬ نقیض  و

نیروهای  ٬کنونی کشورما و وضعیت شرایطدر ۰دبمشاهده رسیالهام می گرفت٬  بنیادگرایی اسالمی ایده هایکه از
  ۰ی برخوردار می باشندقابل توجهپروسه های سیاسی از نقش وسهم حکومتداری و سهمگیری درمتذکره در امر 

 ه دیتغییرات سیاسی محسوب گردتحول آن جز   نوع تفکر مردم واهالی کشورو چگونگی ونباید فراموش نمود که    
 اساس وموشگافانه العه مط بدون بررسی و ٬در مجموع ۰نمایند فرار  وروشنفکران اصلن نمی توانند از این اصل

می  در کشورما  ۲۰سده  ۷۰و ۶۰سال های  طی  موجود   مورد بحث که عبارت از تراژیدی مسأله  ریشه ها ی 
    ۰امکان ناپذیر به نظر می رسد بصورت ک ل ٬گونه دیگرطرح مسایل مورد بحث به  ٬باشد
یک کار علمی و راه حل واقعی  چیزی جز تاریخی٬ دقیقن   واقعیت از لحاظ  یک  بازسازی  ان اغلب کهمبه گ   
در   مناسب  موجود و رویکرد تصور واقعی از وضع  و داشتن مسأله   با درک اصل مستقیم   بصورت که  بودهن

 ۰دمرتبط می باشجامعه آنها درنحوه نمایندگی  موقعیت روشنفکران وچگونگی  ل ویک ک   بمثابه قبال تجدد جامعه 
 مسیرهایباید جهات و  روشنفکران ٬تاریخی کشور -اجتماعی  کنونی درشرایط ٬تذکرات فوق برمی آید زانانچه چ

  ۰معین ومشخص نمایندبعدی تکامل وتحول جامعه شان را 
با مشکل  نیز منحصر بفرد آنها   ذکر مشخصاتمسأله  مورد درگروه متذکره٬ گاهی اوقات٬ حتا تشخیص درامر   

  موضوع بسیاری از بخش های مورد٬  سندی در  ئهقبل تعیین شده وارابا روش از مطابقتدر ٬ امامواجه می شویم
روشنفکر افغان )روشنفکر   می باشد که به یادآوری   مقطع الزم دراین  ۰می گردد  تشریح و مورد بحث توضیح

روبرو گردد٬   ی گونه گونهتئوری ها متفاوت ازهم و  دارد تا با ایده های  ( تمایلگیری دموکراتیکجهت  دارای 
  ۰بعمل آیددقت دراینمورد به خصوصیات منحصر بفرد روشنفکر افغانی باید 

 قشر متذکره  گان کارفکری تصورنمود٬ بلکه نمایند بمثابه  صرف نباید معمولن آنها را ٬با توجه به روشنفکران    
منحصر  بین المللی از دیدگاه خاص و و ملیمجموعه مسایل کشوری وموضوعات  قبالبمثابه بخشی از جامعه٬ در

 مردم از  بمثابه جزیی  ٬افغان( درمجموع روشنفکران )ازجمله روشنفکران  همچنان ۰دنمی باشبفردی برخوردار 
فلسفی   پایه های آرمان های آنها به عمقگرچه٬  ۰گردندقایل می   به منافع ملی ارجحیت  قبل ازهمه  ٬کشور شان

 نباید فراموش نمود که ۰می نگرند ا دید انتقادیب ٬لک  جامعه در  شرایط عینی ذاتی٬ به رت بصو وارد نگردیده اما
وشنفکران بمفهوم کشور٬ درمجموع و به سادگی٬ ر ان روشنفکربیشترین بخش نمایندگان   ٬ ۶۰ی اسال ه از قبل

ی دهند٬ اما  کاوش درم  سرزمین ما را تشکیل  بخش کوچکی از باشندگان ٬روشنفکران کشور ۰عام کلمه  بودند  



 ٬کشور  چند ساختاری  درهرم اجتماعی موقعیت آنها و ۲۰سده  ۷۰و ۶۰طی سال های   افغان مورد روشنفکران 
حرفوی٬  ساختار  روشنفکری٬ نوعیت  تحوالت  پوشش قبل ازهمه  می نماید که  را تقاضا  تری گستردهرویکرد 

   ۰شامل می شود ٬ خصوصیات فرهنگ سیاسی٬ کنش سیاسی و... را نیز روانشناسی جهان بینی٬
تأکید بر بازبینی مناسبات  ٬درامر تجزیه وتحلیل نقش روشنفکران در پروسه های سیاسی بمثابه موضوع تحقیق    

جانب رابطه مناسبات فوق با بلوغ اجتماعی وفرهنگی از چگونگی نامبرده ازیکجانب وسیاسی درطول مدت زمان 
رژیم های سیاسی جاگزینی بستر تشکیل ودر مچنان شامل تجزیه وتحلیل دولتموضوع تحقیق ه ۰دیگرارتباط دارد

که  جمهوری  رژیم  و تأسیس  ۱۳۴۳طی سال   مشروطهبه شاهی  ه مطلقتبدیل رژیم شاهی  ٬ ۷۰و ۶۰سال های
    ۰می باشد ٬جریان اصالحات بورژوازی در کشور را آغاز نمود

می نماید تا فرسایش   سیاسی کشور حکم در پروسه های  دوگانه تعیین نقاط عطف  بررسی و  چارچوب زمانی   
و گردیده مبدل  مشروطه   شاهی  به رژیم زمانی که رژیم شاهی مطلقه  ٬ ۶۰سال های   نخست  طی نیمهموجود 

سیاسی  -زندگی اجتماعی   برتحوالت  موثریت درقانون اساسی کشور با اثربخشی و وعده  داده شدهریفورم هایی 
انتخاب نهایی مرتبط به موجودیت شده و فعال گردیدن روشنفکران افغان ٬ منجر به تشدید مبارزات سیاسی وکشور
سیاسی داخل  مبارزات  گویی ها ونقیض  ضد و ٬ ۷۰طی اواخر سال های  ۰سبب گردید فوق را   دوگانه  عوامل

سقوط رژیم جمهوری به رهبری محمد داود در کشور   شرایط ٬ا مساعد ساختن زمینه هاب کشوربه اوجش رسیده و
  ۰و به قدرت رسانیدن روشنفکران رادیکال چپ را فراهم نمود

به دوره ومقطع تاریخی مربوط  مسأله مورد نظر کنونی مبنی بر تفسیرموضوع نوآوری علمی در زمینه تحقیق    
واقعیت  جنبه های ناشناخته توجه به درک اهمیت عملی معین ومشخص نه تنها مجموعه بررسی ها درمورد٬ بلکه 

همه به خاطر دارند که روشنفکران کشور درامر مقابله با سنت های غالب  ۰جامعه افغانی می باشد های اجتماعی 
تا در درک اهمیت  تفسیر جدیدی همت گماشت  ارائه  باید بهدراینمورد  ۰گردیدندمواجه   با مشکالتی وکلیشه یی 

    ۰تغییرات اساسی در کشور ممد واقع گردد
ضرورت  با درک اهمیت عملی و نوآوری های علمی و درنبشته حاضر در پی آن می باشیم تا با درنظرداشت     

 ٬تجربیات درعمل انباشته شدن بیش ازحد بخصوص به ارتباط  انتقادی  بصورت  ٬جدی درباره مطلب مورد بحث
مسالمت آمیز  فصل  پروسه کنونی حل و شورعزیزما با درک واقعبینانه سیراز چگونگی سیر حوادث جاری در ک

کنونی  جدید در وضعیت  گروهبندی های  پیدایش اتحادها و تغییر جهت ها وآگاهی از  ٬درنتیجه قضایای کشور و
ذیل  که در گیری هایی  نتیجه امید مفاد اصلی و ۰باشیم  به دست داده امروزی   افغانستان صورکلی ازکشورما٬ ت

  ۰ممد واقع گرددمورد بحث ارائه تصور روشن از مسأله مطرح بحث قرار داده می شود٬ بمنظور 
چون  ٬نویسان افغان در زمینهتاریخ گرانبهای بجامانده آثار  نبایدبمنظور وضاحت  بیشتر موضوع مورد بحث٬     

 عرصهدر بود که ریشه های تحوالت وتغییرات جمله نخستین اشخاصیوی از ۰دفراموش نمو را غالم محمد غبار
امیر حبیب هللا   حاکمیت زمان از   را نامبرده بررسی هایش  ۰قرار داد افغانستان را مورد مطالعه در روشنفکری

 که را   نمایندگان آنهاو ساخته  مشخص لیبرالی میان روشنفکران را  احساس  ٬آغاز نموده ٬(۱۲۹۸ -۱۲۸۰خان )
را سازماندهی ودرعرصه عمل اجرا می   روشنگرانه  فعالیت های ٬دموکراتیک جهت گیری های انجام   بمنظور
٬۰ تشخیص دادنمودند  
ی نخستین جنبش انه زنی هاجوگرفت٬ وی از عبدالحی حبیبی نیزمطرح بحث قرار سطمسأله متذکره همچنان تو    
 -اجتماعی  جنبش  وایدئولوگرهبر  بمثابه این عرصه  در محمود طرزی از۰آورده استبعمل   یادآوری کشوردر

آگاهی  تشکیل وایجادبمنظور بمثابه نخستین اقدام   به جنبش متذکره ۰باید یادآوری بعمل آید "جوانان افغان"سیاسی 
 این جنبش ووناگون٬ فاکتورهای گ موجودیت عوامل و به نظر  متأسفانهاما  ۰قائل گردیدباید ارزش و اعتبار   ملی

مختلف   ابرازنظرها ٬جنبش متذکره  خط مشی مرام و تقاضا ها و  درمورد ۰میان برداشته می شودآگاهی ملی٬ از
  ۰میباشد
تحکیم  به  روشنفکران افغان  ٬(۱۳۰۸ -۱۲۹۸) شاه امان هللا سیاسی کشور توسط   در زمان رهبری حاکمیت    

فعالیت های روشنفکران شامل وشاغل در ساختار دولتی طی مدت تحلیل  تجزیه وباره در ۰مواضع شان پرداختند



 ۰ود می باشدقابل توجهی موج مهم و  تذکرات ٬فیض محمد کاتب در نبشته های غالم محمد غبار و  زمان یاد شده
 ۰گذاشته می شود ملی ناهمگون  روشنفکران   تشکل بنیاد ایجاد و اساس ویادشده٬   طی دوره ٬بصورت مشخص

فعالیت های  که بروز خطرات ناشی ازوسه ای بود دردناک رپ ٬خود درنوع  ٬این زمینهدرداسازی روشنفکران ج
شکست جنبش  ٬نتیجهدررا ببارآورده وف مخال ومحافظه کار ه فعالیت های روحانیتارتجاع را افزایش داده و زمین

نامبرده بصورت  ۰بخشید بیشتر توسعه  یادشده را حبیبی در نوشتارهایش  مسأله  ۰گردید را سبب افغان" "جوانان
 ٬اینمورددر  ۰تحقیق نمود  دوم مشروطه خواهان اول و  تحول طلب جوانه های جنبش مترقی و  مفصلی درمورد

از  ٬فعالیت های روشنفکراندرکنار  وهمچنان روشنفکران  در کشور   ۶۰زات  سال های مبار و  فعالیت ها  باید
از تصویب نخستین   پس  پذیرفته تکوین   اقدامات اصالحات و ۰بعمل آورد یادآوری  باید  سیاست های دولتی نیز

  ۰ضرورت تحوالت سیاسی درکشور را دردستور روز قرار داد ٬قانون اساسی
غان بیطرفانه درمورد روشنفکران اف بررسی های وسیع و مطالعات و ضرورت جدی تحقیق وانجام  ٬اینمورددر   
 روشنفکران ایجادچگونگی تشکل وبفرد ود تا خصوصیات منحصرایایجاب می نمنقش آنها درحیات سیاسی کشورو

افغان٬ نقش آنها در امر توسعه تفکر اجتماعی٬ نحوه سهمگیری ومشارکت گروهای اجتماعی درجنبش های سیاسی 
  ۰هیمدموشگافانه قرارمورد توجه وبررسی  ۲۰سده  آغاز سال های هشتاد در افغانستان را طی

درنظر مربوطه٬ با ازنویسندگان درعصر وجود٬ بسیارینگاری وبا درنظرداشت فاکت های مازنقطه نظرتاریخ    
در شرایط  ۰دادند٬ مطرح بحث قراررا درمورد فرضیه های ایدئولوژیکی وسیاسی٬ مسایلی و هت طبقاتیجداشت 

و ئه شده ٬ اندیشه ها اندیشه های قبلن ارا بصورت جدی درمورد نظرات و  زمانی که ٬کنونی و وضعیت امروزی
می آید٬ الترناتیف   ایجادآن٬ مورد قبول وپسند همه قرا گرفته بود٬ تجدید نظر بعملموضعگیری هایی که در زمان 

مورد  در  همه جانبه ای که فراوان و تحقیقات  نباید از اهمیت  ۰باید معرفی گردد اینبارهمطرح در  های موجود و
  ۰چشم پوشی نمود گرفته٬روشنفکران افغان صورت 

 ٬آثار شرق شناسان کشورهای دیگرنیز وسیعن منعکس گردیده استبسیاری ازدر معضالت روشنفکران افغان     
 ۰نامبرد  امریکایی درمورد نگاران هند وپاکستان وهمچنان از تاریخ نویسان انگلیسی وازجمله می توان از تاریخ 

و   نموده داخلی کشورما اظهارنظرهایی  سیاست   به حیات مربوط  موضوعات  درمورد کلی ترین مسایل و  آنها
رسی دولت بمثابه بر ٬جامعه افغانی معضالت انکشاف  رژیم سیاسی و ازجمله درباره دادند که  تحقیقاتی را انجام 

مبارزه  ٬معضالت ثبات وعدم ثبات سیستم سیاسی درکشور ٬مسایل مربوط به نظام وسیاست ٬وسیله عصری سازی
  ۰نامبردگرایی و... را می توان میان دموکراسی و اقتدار

مطرح   هیچکدام از خواسته ها وتقاضاهای ٬ومطلق العنانی درکشور طی دوران استبداد ٬با توجه به وقایع فوق    
طوری انکشاف نمود  مسأله  ٬در این میان ۰بازسازی دستگاه دولتی برآورده نشددرعرصه  ۵۰شده طی سال های 

سیاسی ومسایل مربوط به دموکراتیزه سازی  قتصادی وا های بخشوابتدا در که تحکیم مواضع بورژوازی درآغاز
بیش  ع افغانیااجتمدر  ٬متذکره بودند  حامل پیام هایکه  بصورت کل  ٬ روشنفکران ملیآغاز گردیدسیاسی حیات 
  ۰بمثابه قشر شناخته شده تبارز نمودندازپیش 

ایجاد  و تشکل  ٬آن ناشران  و  نویسندگان و  گذاشتهوجود   بعرصه جدیدی پا  نشرات ٬ ۷۰سال های   پایانبا     
 ٬می توان از خواجه انور ازجمله  ۰مطالعه قرار دادند مورد تحقیق ورادیکالیسم راست میان روشنفکران افغان را 

  ۰خود به یادگار گذاشتان "تراژیدی افغانی" را تحریروازتاریخدان پاکستانی نامبرد که اثرماندگاری تحت عنو
نگاری٬ آشکار می شود که تاکنون نیز معضالت مطرح از قبیل  با بررسی تجزیه وتحلیل های تاریخ ٬بدینترتیب   

بخش سیاسی  روشنفکران٬ مناسبات  ترکیب ملی روشنفکران افغان٬ خصوصیات روانشناسی آنها٬ فرهنگ سیاسی
و   وجود ح.د.خ. ا.پ  روشنفکری  در چ رادیکال   حلقات  اثرات  خصوصیات اجتماعی٬ تبارز  گروهای با   آن

    ۰الی بقدرت رسیدن آن مورد تجزیه وتحلیل موشگافانه قرا گرفته است ٬درمجموعه پروسه سیاسی کشور
گیرد:باید سلسله فعالیت های پژوهشی ذیل انجام  ٬مورد بحثدرباره موضوع  اما     

روشنفکران بررسی  اشکال  فعالیت های  سیاسی   و  ایدئولوژیکی برخوردطرز  ٬مطالعه  شیوه های فکری -    
؛ ۷۰وآغاز سال های  ۶۰ سیاسی سال های -شرکت کننده در جنبش های اجتماعی   



   ؛فرهنگی -بمثابه کتگوری اجتماعی  تماعیجدر زمینه ومتن تفکر ا برجسته نمودن نقش روشنفکران -    
عوامل اصلی که درنوع تحقیق و افغانتر روشنفکرفرهنگ بزرگاسایی مشخصات سیاسی سنتی کوچک درشن -    

 خود براصالت فرهنگ سیاسی افغان ها اثر گذار می باشد؛
تحلیل ارزش های  تجزیه و سیاسی( و روابط  )بمثابه موضوع مناسبات و بررسی درجه تسلط بر روشنفکران -   

مراحل مختلف رشد جامعه افغانی؛فرهنگ اجتماعی در  
شناسایی موقعیت روشنفکران درسلسله مراتب اجتماعی )در مجموعه اجزای مختلف ارگانیزم اجتماعی(؛ -     
وسه های سیاسی کشور؛رکاوش واندازه گیری خصوصیت اثرات وتأثیرگذاری روشنفکران درپ -     
روشنفکران در   یکردو رو  جامعه افغانی عقب ماندگی   مبارزه علیه  شناخت عوامل وعلل مشکالت سده ها -   

 زمینه؛
  ۰وارائه تصویرکلی از وضعیت کنونی روشنفکران -   
مسایل   کلی درمجموعه  ٬ ۲۱وضعیت جدید در سده   بخصوص با تکوین ٬احوال بین المللی با تغییراوضاع و    

 ۲۰سده   ئولوژیکاید یکردهای ور ۰یا درحال شکل گیری می باشد گرفته واقداماتی صورت  ٬مورد بحث درفوق
 ۰شود  مورد تجدید نظر قرار داده به گونه انتقادی باید  قدرت سیاسی  حکومتداری و  تعویض وشیوه های تبدیل و

به معنای  حتا ازنقطه نظراستعدادهای سنتی ٬مدت زمان طوالنی درمورد تکامل وپیشرفت بشریت بمفهوم عام کلمه
  ۰مارده میشدگرویکردهای مشخص و معینی بکار  ٬اولیه آن

درحال حاضرو وضعیت کنونی سعی درجهت تجزیه وتحلیل جنبه های تمدنی در مجموعه ترکیب تمدن جهانی     
 مسایل  ٬و همچنان فتهگر صورت  و منطقه  یا آن کشور انکشاف این و خصوصیات رشد و تفکیک  و تشخیص و

در  ۰می باشد  مورد بحث گونه جدی به   موجودمربوط به تفاهم ودرک متقابل با حفظ هویت تاریخی طرف های 
  رابطه ٬انسانی شخصیت  ارزش  ٬بمفهوم عام کلمه  تمدن مشترک انکشاف  اینجا سخن  مبنی بر رشد اجتماعی و

  ۰وفرد واجتماع مطرح بحث می باشدمیان شخصیت ودولت 
نوشت غم انگیزی را پشت سرگذاشته اند٬ آنها اکنون درحال کسب رنباید فراموش نمود که روشنفکران افغان س    

جنگی در کشور٬ شرایط و وضعیت  ۰می گیرندکنونی کشورنیز مورد آزمایش قرارتجربه بوده ودرجریان حوادث 
خودآگاهی روشنفکران شکل سبب تغییر درنتیجه٬و نمودهتشدید  آنرابصورت کل٬ فرهنگ رویارویی را ببارآورده٬ 

رسالت های مهم و عمده ای   روشنفکران کشور اجرای وظایف وانجام  می باشد که درقبال قابل یادآوری  ۰گردید
فرهنگ  بازسازی   زمینه کشور و در پروسه سیاسی  درمفهوم آنچه   مهمی دردرک رسالت   ازجمله ٬قرار دارد

  ۰ملی اتفاق می افتد٬ برعهده آنها قرار دارد
به آنها   حرفوی  صالحیت های ٬مختلف اجتماعی در الیه های  ٬باوجود کم عده بودن آنها ٬روشنفکران کشور    

عرصه رشد وانکشاف اجتماعی بسیاری ازمسایل تاریخی در سرنوشت  نباید فراموش نمود که  ۰گرددتفویض می 
درگذشته چه  ٬سیاری از حاالتدر ب مشخصات اصل تغییر ۰گرددمی  کشورعمدتن توسط روشنفکران حل وفصل 

   ۰ها وچه دروضع کنونی به موقعیت طبیعی این گروه اجتماعی مرتبط می باشد
دومرحله در اینمورد بصورت عمده می توان  ۰مشخصات منحصر بفرد خود را دارد ٬پیدایش روشنفکر افغانی    

جامعه افغانی   داخلی نتیجه رشد وانکشاف به میزان مشخصی محصول تاریخ طبیعی و آنهانمود:  را ازهم تفکیک
متذکر باید  ۰می گردد  محسوب  کشور  فرهنگی  -تاریخی  میراث  ٬افغانی روشنفکر معاصر ٬نهایت و در  بوده

مشخصات  ونژادی  -٬ ملی مذهبی -فرهنگی  خصوصیات  درقبال بصورت ارگانیک کشور انروشنفکر گردید که
ساختارهای  از مشتقی  بمثابه   نه فقط اینکه آنها   ؛ ثانیناین اولن ٬دنپاسخگو می باشنیز  جامعه افغانی  اقتصادی 

ی که از آنها منشأ گرفته اقشار با طبقات و انحأ بنحوی از روشنفکران  ۰بخشی ازآنها می باشندفرهنگ ملی٬ بلکه 
یر طبقات  ابا س همزمان  بصورت  کشورنیزدارند٬ همچنان روشنفکران  خاطر به آنها تعلق  بوده و باط ارتاند٬ در

دولت  شخصیت  ٬وسیع کلمه  این روشنفکران اند که به مفهوم ۰بهم پیوستگی هایی نیز دارندواقشار جامعه افغانی 
گرایش ارتباط بوده و مطابق به که با سایر طبقات واقشار جامعه درروشنفکران درعین زمانی ۰را تعیین می نمایند
ملی خود٬ درخدمت -ا حفظ شخصیت اجتماعی خودشان وبدون از دست دادن ریشه های قومی های زندگی آنها وب  



   ۰سایر طبقات واقشار اجتماعی نیز قرار می گیرند
ت تشدید بحران در وضعی به ارتباط  ٬مشروطه به رژیم شاهی  مطلقه  پس زمینه تغییر رژیم شاهی  در مقابل     

درافق های جدیدی ٬درنتیجهو هوارد گردید  قانون اساسیاصالحاتی در ٬درکشور ۶۰سال های طی آغاز اجتماعی  
میزان سال  طی ماه  ٬ ۱۳۴۳ماه سنبله سال  مصوب  قانون اساسی  ۰شد  گشوده  روشنفکران عملکرد های قبال 

 شاهی رژیم   دارای کشوری   رسمی بصورت  افغانستان که  مطابق آن گردید  توشیح ظاهرشاه  توسط   متذکره
ملغا  ۱۲۹۲سال  مصوب   قانون اساسی ٬درنتیجه ۰گردید  واحد اعالم  سرزمین وابسته و مشروطه٬ مستقل٬ غیر

سرزمین افغانستان واحد٬ در قبال قانون  باشندگان   تمامی مردم واهالی کشور بمثابه ٬درنهایت امر ه وگردیداعالم 
بیان و گفتار٬ آزادی  مصونیت آزادی  و مالکیت و حفظ  نیت شده٬ حق دسترسی به مسکن٬ مصو  مساوی پنداشته

معنوی و ایجاد احزاب  ضرورت های مادی و  بمنظور تأمین  اجتماعات تشکیل  ٬ میسر گردیدن امکان مطبوعات
  ۰سیاسی نیز تضمین گردید

گردیده و اما روشنفکران کشور  ارتقای اعتبار سیاسی   سبب ٬ازقوه بفعل مبدل نمودن مواد قانون اساسی کشور   
 ابرازنظرزمینه هایی بمنظور ٬همزمان با آن ۰پنداشته شدحلقات معین موجود درجامعه بمثابه فشاری بردر مقابل٬ 
خصوصیت  ٬سیاسی -جنبش اجتماعی  ظهور مجدد  ٬با رژیم های قبلی  در تفاوت ۰گردیدنیز فراهم   های سیاسی

ورزیدند که   برنامه ای اقدام  ٬ به طرحئولوگهایی از اپوزیسیون ستیزه جویانددراین زمان ای ۰نمود کسب جدیدی 
عرصه های قدرت دولتی )بمثابه نیروی دموکراتیک٬ انتقال در -دولت ملی ازجمله تشکیل  یتقاضاهای آنرا محتوی

مدنی  جامعه بمفهوم  سنتی  درعرصه  ناسیونالیزم( و تفکرعمومی )اسالم و٬ فاکتورسازمانی متمرکز( اجتماعی و
  ۰دتشکیل می دا )بمثابه قلمرو اجتماعی(

 ٬ملکی درشرق وغرب جامعه  وحاکمیت سیاسی  میان  متقابل   تفاوت با مناسبات یادآوری می باشد که در قابل   
با ایجاد و واروپای غربی طی مدت زمان طوالنی در ٬بنظر بسیاری ازمحققان ۰است تذکراتی در زمینه بعمل آمده

نخست سده   حتا طی نیمهجامعه مدنی" "پدیده  ۰جامعه مدنی عرض وجود نمود ٬استقرار شیوه تولید سرمایه داری
دولت در شرق بمثابه  بعمل آمد کهگیری نتیجه   چنین ٬فوق  نظریات مطابق  ۰یابد  شرق راهبه نتوانست  نیز ۲۰

نقش فعال بصورت عملی در تمامی بخش ها و عرصه های تکاملی  کننده  وایفایدهنده انجام  نیروی اجرأ کننده و
   ۰دینژادی محسوب می گرد -جامعه و بخصوص در نحوه ساختار ملی 

حاکمیت دولتی  شناسایی کلی چگونگی  در زمینه درک و نگاری٬ اسالم وناسیونالیزمنباید فراموش نمود که قوم    
اصلن اسالم در زمینه  ۰می آید به حساب   وعمده ای مهم  فاکتور٬ نحوه تشخیص افراد ملیت شرکت کننده درآن و

 و  انواعملی  حاکمیت   شخصیتگی  از مردم را  درضرورت واهمیت نمایند ٬بازدارنده عمل نموده  بمثابه قدرت
گروهای قومی ونژادی ناسیونالیزم تمامی  ٬در چنین وضعیتی ٬همزمان با آن ۰اشکال مختلف قدرت تبارز می دهد

دولت هویت ملی را بدست آورده ومردم را به خدمت صادقانه به میهن  ٬درنتیجه ۰را به وحدت ملی فرا می خواند
  ۰ نماید نظر تشویق وترغیب می گان اجتماع موردوانجام فعالیت های مورد پذیرش و بنفع جامعه وکلیه باشند

یادشده درفوق عوامل وفاکتورهای تأثیر گذاری با  این مسأله قابل تذکر می باشد که ٬وبمثابه ختم کالم فرجامدر    
سیاسی٬ روانشناسی و رفتار   ارزش های فرهنگ سیاسی ما افغانها )اعتقادات و  عناصر٬ انگار که بربسیاری از

  ۰بصورت کل٬ نهایت غنی وبارور گردیده است سیاسی(
  هنگفر  پیدایش یک مجموعه( در باره ایجاد و )بمثابه  ی  متذکره  درفوق ها پیشبینی نباید فراموش نمود که     

   ۰جامعه افغانی کاملن صدق می نماید سیاسی 
 

       ۲۰۱۷شانزدهم ماه سپتامبرسال   
           
         

 
 


