ارﺳﺎﻟﯽ :ﻧﺠﯿﺐ اﷲ ﻋﻈﯿﻤﯽ
اﻟﻤﺎن

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و ﺗﺤﺠﺮﮔﺮاﯾﺎن و ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮرﯾﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ هﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن از ادوار ﻗﺪﯾﻢ در راﻩ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮐﻠﺘﻮر هﺎ و
ﻣﺬاهﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺂ ﮐﻠﺘﻮر و ﻋﻨﻌﻨﺎت ،رﺳﻢ و رواج هﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و ﻣﺬاهﯿﺐ
)آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﻮداﯾﯽ و اﺳﻼم( رﻗﻢ ﺧﻮردﻩ و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺟﺰی ﺗﺮﯾﻦ وزش ﺷﻤﺎل و ﻧﺴﯿﻢ،
از هﺮ ﻃﺮﻓﯽ و ﺗﺤﺖ هﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪﻩء ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و آﻧﺮا ورﯾﺐ )ﮐﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ( داﻧﺴﺘﻪ و در ﭘﺬﯾﺮش آﻧﯽ و ﻋﺎﺟﻞ آن ﺗﻦ در ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اوزان )وزن ﯾﺎ ﺳﻨﺠﯿﺶ( ﻓﺮاوان در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی آﻧﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود و ﺗﺮزﯾﻖ )واژﻩ هﺎ ،ﻟﻐﺖ هﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ادﺑﯽ و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ( را ﮐﻪ در ادوار و دورﻩ هﺎی ﻗﺪﯾﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮل و
ﻣﺮوج ﻧﺒﻮدﻩ اﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻪ رهﯿﺎﺑﯽ واژﻩ هﺎی
ﮐﻪ ﺻﺮف در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،در اﺛﺮی ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﺼﺎدم ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ داﺧﻞ واژﻩ ﻧﺎﻣﻪء ادﺑﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﻧﺪ.

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری:

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﯿﭻ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ،درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاﻩ

ﻧﯿﻔﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩء ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان؛ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از واژﻩ و ﮐﻠﻤﻪء دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
در دهﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح " ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ" در دوران ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﻩ و ﻣﺮوج ﮔﺮداﻧﯿﺪﻩ
ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪﻩ ،ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﮔﯽ رﺳﯿﺪﻩ و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮو هﺎ و
ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋٌﻢ ﮔﺮدد.

آزادی هﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن:

آزادی هﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪء ﺧﻮﯾﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم ﺧﻮﯾﺶ
رﺳﯿﺪﻩ و ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻀﺞ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
دهﻪء ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ وﺳﯿﻠﻪء ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻬﺪاب ﻟﺮزاﻧﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز
"آزادی هﺎی ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن" ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آن "آزادی ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ" ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ
راﻩ ء ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن هﻤﻪ اهﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺂﺳﻒ و ﺗﺂﻣﻞ
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ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﻧﺴﺖ؛ ﮐﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻌﺪی در ﮐﺸﻮر در دوران هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ،
زﻣﯿﻨﻪ هﺎی ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻌﺪی آن ﭘﺮوﺳﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.

آزادی هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ:

آزادی هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻈﺎهﺮات( ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪای ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺼﺮ
ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﯿﺪ ﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ و در هﯿﭻ دورﻩ ﯾﯽ از ﺣﮑﻤﺮواﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮕﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ ﻻزم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩء ﯾﮑﻌﺪﻩء از اﻓﺮاد )اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﻌﺪآ ﻋﻠﻨﯽ( ﻣﺨﺼﻮﺻﺂ در
دورﻩء آﺧﺮی زﻣﺎﻣﺪاری ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ از آن ﺑﻨﺎم هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از آﻧﺠﻤﻠﻪ "دهﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ" ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺂورﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﺗﺠﻤﻊ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت( آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﻨﻨﺂ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
هﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻌﻀﯽ از وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻬﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﯿﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺛﻤﺮﻩ ﯾﯽ ﻣﺜﻤﺮی ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺪاوم آن ﭘﺮوﺳﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دوام واﻗﻌﯽ
آزادی هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺪهﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻠﻤﻮس آﻧﺮا ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری ﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎن آزادی هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دهﻪء ﺑﻪ اﺻﻄﻼح " دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" از هﻤﺎن آﻏﺎز در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻨﯽ و ﺧﺸﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺮو هﺎ ﻋﻠﯿﻪء هﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺸﻮر هﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و هﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺪﯾﺪ و اﻧﮑﺸﺎف آن " ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ" رول هﺎی ﻧﺎﻣﺮﻋﯽ و ﺧﯿﻠﯽ هﺎ
ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪء ﺧﻮد را ﻋﻤﺪآ و ﻗﺼﺪآ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ:

ﺑﺎ وﺟﻮدی ﻗﯿﻮدات ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ هﺎی ﺷﺎهﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻗﺸﺮ روﺷﻦ
آن ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺂ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺘﻪ و در
زﻣﺎن هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
زدﻧﺪ .در اﺛﺮی ﺗﻼش هﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺧﺴﺘﻪ ﮔﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از هﻤﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ.
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اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﯽ از آن ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺮوز هﺎ و ﺳﺨﺘﯽ هﺎی آﻧﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺮ ﺑﺪر آوردﻩ و ﭼﻨﺪ روزی ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻧﺮا ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺂﺳﻒ
ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺎﻧﺮا درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ دوام ﺑﺪهﻨﺪ.
اﺣﺰاﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺂ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪء ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در اﺛﺮی دﺧﺎﻟﺖ هﺎی
ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﻐﺮض ﺧﺎرﺟﯽ از
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و اﻧﺒﻮﻩء از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻗﺼﺪآ از ﺟﺎﻧﺐ هﺮ دو ﺑﺮ ﺳﺮی راﻩ آﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺪر آوردﻩ و ﺑﯿﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮآ از ﻃﺮح هﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﮐﺎﭘﯽ ﺷﺪﻩ از روی ﻧﺴﺨﻪ هﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪء ﻓﺮاوان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻧﺮوز هﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮری ﮐﺎﻣﻶ
ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺑﺮﻣﻼ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﭘﺮورش روﺷﻨﻔﮑﺮان:

ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﭘﺮورش ﮐﺎدر هﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دوران هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در دوﻟﺖ هﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن)ﻣﻮرﺛﯽ اﻣﯿﺮی ،ﺷﺎهﯽ اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ( و ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺮاﺑﻠﻢ هﺎی هﻤﯿﺸﻪ دراﻣﺎﺗﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪﻩ
و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻻزم ﺣﻞ ﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﭘﺮورش ﮐﺎدر هﺎ ﺣﺘﯽ در اﮐﺜﺮآ از ﮔﺮوﻩ هﺎی آﮔﺎﻩء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺮاﺑﻠﻤﯽ
ﺑﺰرگ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﺣﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ از ﺗﺒﺎرز ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی
در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻩ ﺷﻮد.
در ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎدر هﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دوﻟﺖ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ هﻤﯿﺸﻪ از ﻓﻮرﻣﻮل از )ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ( ﭘﯿﺮوی ﮔﺮدﯾﺪﻩ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ
اﮐﺜﺮآ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ،و ﻧﺪرﺗﺂ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪء از )ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪء ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوﻩ هﺎ و اﺣﺰاﺑﯽ ،ﮐﻪ واﻗﻌﺂ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎن ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آهﺴﺘﻪ،
آهﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻮرﻣﻮل)از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،آﻧﺮا ﻣﺮوج ﮔﺮداﻧﯿﺪﻩ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ:
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از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر ورزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺪﻩء ﻓﺮاواﻧﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان آﮔﺎﻩء ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در هﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻋﻤﺪﺗﺂ از ﺗﺮس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اوﺿﺎع اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ و ﺗﯿﺮﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩء
ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﻧﯿﺂوردﻩ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﮑﺸﺎف ﺣﻮادث ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﻧﺘﻈﺎر هﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
هﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر ورزﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩء
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ هﺎی اﻧﻔﺮادی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ وزش ﺑﺎد و ﺷﻤﺎل هﺎی
زهﺮ آﮔﯿﻦ اﺧﺘﻨﺎق هﺮاس ﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ هﺎی اﻧﻔﺮادی ﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ هﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﺎﯾﺮ
هﻤﻨﻮﻋﺎن ﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
در هﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺼﺪآ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩء اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﺑﻮدﻧﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ درک
رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎن و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻏﯿﺮی
ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ از وﻃﻨﭙﺮﺳﺘﺎن و ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس را از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﻪ ﮔﻮری هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺟﺘﻤﺎع اﻓﻐﺎن را ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﭘﺮورش ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪء ﺧﯿﻠﯽ هﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪء اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺘﻪ ﮔﻮری هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ اﺣﺰاب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻧﺮا در ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ
ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن)اﮐﺜﺮآ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ( وﻟﯽ ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن دوام
دادﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺂﺳﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ دوام اﺧﺘﻨﺎق و در اﺛﺮی ﻣﺪاﺧﻼت و ﺳﺒﻮﺗﺎژ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﺒﻬﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺪﻩء ﻓﺮاواﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ؛ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎﻧﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻠﻤﻮس
ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ هﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ و وﺟﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻧﺮا ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا در اﺛﺮی دﺳﺎﯾﺲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از
ﺟﻨﺎح هﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻧﺮا در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاهﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﻗﺪر ﺷﻨﺎس اﻓﻐﺎن
ﺧﺎﻃﺮات آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪء ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ رﮐﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ در دهﻪء هﺸﺘﺎد در ﮐﺸﻮر:

درﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻋﺪﻩ هﺎ و ﮐﺎر هﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻏﺮض ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

و ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞ
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺪﺳﺘﺮس ﮔﺬاری آزادی هﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻓﺮاهﻢ
آوری زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻏﺮض ﺗﺮﺑﯿﻪ و ﭘﺮورش ﮐﺎدر هﺎی ﻣﻠﯽ ،و ﻏﯿﺮﻩ( در دهﻪ هﺸﺘﺎد ﺧﺘﻢ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﮐﺎر هﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روی ان ﻧﮑﺎت ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻨﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد ،ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺮام ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ) (1978ﺗﺬﮐﺮ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد،
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺒﻬﻪء ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻤﺜﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺒﻬﻪء ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪء ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ آن ﭘﺮوﺳﻪ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﮐﻮد و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﻮق داد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﺬﮐﺮ داد ،ﮐﻪ :دوام ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮر هﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮر هﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و
ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺣﺰاب ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪء ﻧﯿﺮوی ﺳﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ و وادار ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﮐﻤﺒﻮد و
ﻧﺒﻮد ﻋﺰم و ارادﻩ راﺳﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺳﺮی اﻗﺘﺪار ﻏﺮض ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ذرﯾﻌﻪ هﻤﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر آن هﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺴﺖ ،در آن ﺑﺎرﻩ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﻪ داد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ:
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮر هﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ )ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖ هﺎی ﺳﺎﺑﻖ
و ﻧﯿﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺖ هﺎی ﺟﺪﯾﺪ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﺎدم ﮐﻠﺘﻮر هﺎ
ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ هﺎ ﺧﺸﻦ و ﺑﺪور از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺪﻩ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دوران
ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﻻی ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر هﺎی آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻬﺎن اﺛﺮات ﻓﺮاوان ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی هﺎ آﻧﻬﺎ را از
ﺧﺎﻃﺮهﺎ زدود.
ﺗﺠﺮﺑﻪء ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﺎر هﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺰﻣﺎن ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﻪ
ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺰم ﮐﺸﺎﻧﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ در دوران ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺰم در آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر هﺎی
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ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮداران آﻧﻬﺎ ،و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺸﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ آﯾﺪﻩ ال
هﺎی آﻧﺰﻣﺎن ،آﻧﻘﺪر ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن آن ﮐﺸﻮر هﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﻠﺖ هﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ دهﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوری اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی هﻨﻮز هﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺎن هﻤﺎن ﮐﺸﻮر هﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ را در زﻧﺪﻩ ﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ وارد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﯿﻮداﻟﯿﺰم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺪﻩ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف در هﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﮐﺸﻮر رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪﻩ؛ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺪون ﺟﺪل و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺪهﺪ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ،ﭼﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﯾﺎ هﻢ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺂ ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﯿﻠﯽ هﺎ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺑﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﯽ از ﮐﻠﺘﻮر و ﻋﻨﻌﻨﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﻋﺪﻩء ﮐﺜﯿﺮی از
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺬهﺒﯿﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻬﺎ هﻤﻪ ﺳﻼح را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﺘﻮر ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﮑﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺴﺖ.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﯾﺪﻩ هﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ،ﮐﻪ هﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﯾﺸﻪ ،ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ هﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎﭘﯽ ﮔﺮی از آﻧﻬﺎ ﻏﺮض از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮان ﻣﺘﻨﻐﺬ اﻗﻮام و ﭘﯿﺶ دو هﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل رد ﮔﺮدﯾﺪﻩ ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ هﻤﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر هﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎ ذرﯾﻌﻪء ﺧﻮدی اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ
و ﭼﻪ ذرﯾﻌﻪ ﮐﺸﻮری دوﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻣﻠﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎهﻤﮕﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﮐﭙﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺮا ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺮض ﺗﻄﺒﯿﻖ
آﯾﺪﻩ هﺎ و اﯾﺪﻩ هﺎل هﺎی ﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ،آزادی هﺎی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ،
آزادی هﺎی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﻩ و ﻏﯿﺮﻩ( اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ؛ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ هﺎی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ﺑﺎور و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ آن اهﺪاف را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آن ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ ،ﺟﺪآ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ دراﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻊء هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪء ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮی اول ﺑﺪور از اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
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ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف و ﻧﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای هﺪاﯾﺖ دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن آن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎن در راس آﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩء اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﺑﺎزی ﮔﺮان
ﺟﺪﯾﺪ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر و ﺗﺤﺠﺮﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮐﻤﯿﻦ در داﺧﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آرزو ﻣﯽ ﺑﺮم .ﻏﺮض ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﺒﻊ ﺑﯿﺖ ﻣﻮﻟﻮی واﺻﻒ
ﻋﺎﻟﻢ دردﻣﻨﺪ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩء دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ »واﺻﻔﺎ« در رﺳﻢ داﻧﺎﯾﺎن
ﮐﻪ ﺗﻄﻮﯾﻞ ﮐﻼم آرد ﻣﻼل ﻃﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺷﮭﺮ ﻟﯿﻮﻧﯿﻦ  17ر 02ر 2007
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