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  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

  فرانسهليموژ ـ 
  
  

  :به ادامه گذشته

  گفـــتار دوم

  ثيرات پديده ھای مختلف برتفكر و ذھنيت اجتماعیات

  جامعه افغانستان
  : ـ تاثير فئوداليزم بر تفكر و ذھنيت اجتماعی جامعه ١  

ر  قانونمندی ھای عام آن اگر خط به خط و مو به مو بی اروپا قطع نظر از بعضایزم  قرون وسطيق فئودالي     تطب

 یج واقعي نخواھد رساند بلكه  نتایارين معضل يشودن گره اکيق شود نه تنھا ما را در ته افغانستان تطبينظام فئودال

د يوه تولين شي اروپا در بۀتيم نظام فئوداليني بیكه ميتا جائ. ز از ما خواھد ربود ي افغانستان را نیتينظام ارباب رع

  . حد و حصر انسان پا به عرصه وجود گذاشت ی بردگان و تلفات بیام ھايد و در موج قي به قوام رسیبردگ

شوده و نه اسناد و مدارك کيام بردگان در خود باب ن و از اوج وراثت و قید بردگيوه توليخ افغانستان از شياما تار

ن نظام يستن استه آبيپس با. د ي بازگو   نمای بردگیرانه ھايزم رابر سر وي فئودالیني در دست است كه جانشیقيتحق

 ی مساویكر گروه ھايد خانواده از پيم كار و تجريژه بعد از تقسي به وی و كشاورزی انكشاف دامدارید در الباليجد

  .ده باشد يالحقوق به قوام رس
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 و رشد و استحكام آنرا به قرن یالدي سوم و چھارم میخ افغانستان به سده ھاي را تاری فئودالئیآغاز مناسبات ابتدا

ن و ي خونیام ھاي خواجگان اروپا قی كه اوج فساد و بھره كشیالبته نه به آن رنگ. كند يفتم  تا دھم حواله م ھیھا

  . را به ارمغان آورده بود یگوھر آزاد

ش يداين مرحله پي آغازیستي  بایع خانگي صنایل كار ، امور خانه ، فراورده ھاي در وسایت خصوصيجاد مالكيا

  . مشترك المنافع جامعه افغانستان باشد یكر گروه ھايه از پليفه و قبيخانواده ، طا

 داشت كه بدون كار یاري آبیاز مبرم به شبكه ھايم نا مساعد نيد در تحت اقلي و عامل تولید اساسين به مثابه كليزم

ن تا سده يم بود كه زیازمندين ني ھمیرو. د يرسيد به نظر ميا چند خانواده بعيك و ي احداث آن از عھده یدسته جمع

ژه افغانستان را يزم شرق به وي است كه فئودالین خصلتين دوميا. رفت ي مال مشترك جامعه به شمار می طوالنیھا

 یزم افغانستان مصطلحات خاصياز مبرم است كه در فئودالين ني ھمیرو. كند يك مي پر آب و باران تفكیاز اروپا

ه ًا اصال  بي اروپا ایكار رفته كه در دوره قرون وسطه نھا بي مانند ارآب ويا قنات ، ميز ي ، عشر ، كاریگاريمانند ب

 ی اجتماعیا عدم وجود آن در روابط زندگي نبوده و  وجود و یت خاصي اھمی دارایفيا از لحاظ كيكار نرفته و 

  .ر شگرف نداشت يثات

، یاري آبیر شبكه ھايز ھا و ساي كارً افغانستان و بعدا  احداثی كوھستانین احداث بند و سد در مقابل آبھايبا اول

، يد مازاد و بھره مالكانهن مھر و نشان توليان برد و با نخستين را از مياحساس و عواطف استفاده مشترك از زم

 ی دھقانان بیت فئودالي مالكۀبسط و توسع. ين نھاد زمیندار و بيم جامعه به زميزم را در تقسين مرحله فئودالياول

 یت راه ھاي ، موجودیزم در شرق بنابر وسعت اراضي فئودالیر ارتقايس. را به ارمغان آورد ت ين و اشرافيزم

ت يجاد مالكي و ایاري آبیزم بنابر كمبود شبكه ھاي فئودالیعي رشد طبیصعب العبور و كمبود آب فراوان ، اگر روز

 را به یارياد آبي نو بنیشبكه ھاگانگان ي و تھاجم بی داخلیگر آتش جنگ ھاي افتاد ، روز دیق ميبزرگ  به تعو

وسته ضربت خود را به رشد ي پیت بومي اشرافیان و خود كامگيشاکھرگاه ھجوم جھان  .ی نمودخاك ھمسان م

 ی خود آرزویت استعماريق آي بود كه از طریر كسيك اسكندر كبي نمودند ولی جامعه افغانستان وارد میعيطب

  : گفت ید  چنانچه مي پرورانی در سر مر جھان راير اذھان مردمان ما و سايتسخ

 یزندگه ند تا بتوانند بي درآی واحدید تحت حكومت امپراتوري باینيھمه نژاد ھا بدون توجه به مرز و قلمرو مع « 

  ) ٢۵.(»  خود ادامه دھند ی و اجتماعیاسيس

  . نمود یونان را آرزو ميشور  كی و سروری آن بود كه برتریستيونالي به مفھوم انترناسین نمونه استعمارين اوليا

ط ي در محیست دائمي و زیلي ناھنجار قبای در قالب متجانس ولی و زندگیوسعت خاك توأم با ضعف و فتور اجتماع

د، ي و افزار تولی در كار كشاورزی ، نو آموزی مھاجرت ، اصطكاك فكریاي ، دھقانان را از مزایائيستا و فاقد پويا

 به یر پايك دولت ديل ين عوامل بود كه تشكي ھمیرو. دور نگھداشت ه  بیز رشد فكرت اي تجربه و در نھاتبادل

ستم ي خود مختار و سیشد كه فئودال ھان دولت قادر نيق افتاد اما باز ھم ايمفھوم امروز تا عصر احمد شاه به تعو

  .ع متحد سازد يك واحد وسيا آنھا را در ين ببرد و ي از بیكله   را بیليقبا

 آنرا در مجموع یم و نشانه ھايان داشت و  ھنوز عاليست جريكه در افغانستان تا اوائل قرن بيده به آن شدتين پديا

  یم ، در اروپا از قرن دھم تا اوائل قرن ھفدھم روي نگری مناطق آن میطور خاص در بعضه افغانستان و ب

 ، وجود نظام یط اقتصادي بودن شرایت ، ابتدائي جمعیاشكاالت در ارتباطات و مواصالت ، تفرق و پراگندگ

  . ادامه داشت ، پاپی تسلط امپراتوروته يفئودال
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دت ي را تا مغز استخوان افراد به مثابه عقیئله ين و سنن قبئيخود ، آه  و اكتفاء بیعي در اقتصاد بسته و طبیزندگ

 تا امروز در ی جداگانه حتی ھاتيدن به مرز مليع مردم را تا رسي وسیده بود كه گروه ھاي پرورانی و ازلیھيبد

  .خصوص خودشان حفظ نموده است ه مناطق ب

ت بار ھا يت خون و قومين حاكمي سلطه مالك زمـی عكس اروپا در پھـلوهـزم افغانستان بير رشد فئودالي در سًاءبن

ستر و اخفاء ت ي و قومیر چتر ھم خوني خود را در زی مادیده كه دھقان ناتوانيت خود را به اثبات رسانيارجح

  نموده است 

 ی اثر نمانده و روی فئودال ھم بی باالی و اجتماعی و اشتراك در رسوم ، عادات مذھبیشاونديت و خويزه قوميانگ

 و در ھنگام ضرورت یً اكثرا  دھقان را در مقابل بروكراسیزه بود كه فئودال با وجود استفاده و بھره كشين انگيھم

  .د يرساني میاري

زم اروپا در افغانستان اشكال مختلف و متنوع داشته است كه از سطح مناسبات شكل ي خالف فئودالیكشاصول بھره 

  .كند ي را بازگو می مشترك و متساوی تا سطح زندگیبردگ

 اروپا از ی با تمام كشور ھای اروپائیدر واحد ھا« كه ين  فئوداالن آنطوري مابیزم و روابط فين اداره فئوداليماش

نده و بعد کدست فئوداالن پراه در افغانستان قدرت ب) ٢۶(» .د يگردي روم و پاپ اعمال میول امپراتورق كنتريطر

گاه مستقل نقش دستور يك پايمثابه ه  فئودال بود ،  بدون آنكه مذھب بیر رشد خود ، در دست دولت مركزيدر س

  . نمود ی مءفاي خود را ایوند با فئوداالن نقش فرھنگي داشت ، خود در پیدھنده م

ا شاه ھا افتاده بود بدون آنكه در ير ھا يان در دست مي دھقانان و روستائی اداریبه طور نمونه در بدخشان رھبر

وه در ين شي شد و ایگاه مستقل نام برده ميك پايمثابه ه ت بي از روحانی و كشاورزی لشكریم مردم به گروه ھايتقس

 خود یق عشر و خمس و صدقات به زندگيا از طريت يكه روحانيان داشت به نحوياكثر نقاط افغانستان جر

  .كرده است ي میت و مالك را ھمزمان بازيا در صورت تصاحب امالك نقش دوگانه روحانيپرداخته و يم

  

  : ـ تاثير مذاھب در تفكر و ذھنيت اجتماعی جامعه  ٢    

ده شده يگر تني دی تا قاره ھای آن حتی و عرفانی معنویا در مجموع زادگاه مذاھب گوناگون بوده كه بافت ھاي    آس

ران ، ھند و ماوراءالنھر از نفوذ مذاھب در امان نبوده ي ای و در ھمجواریائيك كشور آسيافغانستان به مثابه . است 

  .ه شده است ي ھمسای كشور ھایشگر و ناقل مذھب برايًنكه خود بعضا  آرايكما ا

 را در خود احتواء نموده و در رابطه با روند ی و فرھنگی ، اخالقیوانب ربان كه باشد جیمذھب از ھر نوع و قماش

  .كند ي میك بخش عمده فرھنگ جامعه را بازسازي یخيتار

 یم زردشتيانت قدي د،ً در شمال شرق و قسما  در جنوب كشور مای و آفتاب پرستیوائي ، شی ، برھمنیمذھب بودائ

 یزي ری جامعه افغانستان را پی و فرھنگی عرفانیه ھاي پای طوالنی ھاسده) ٢٧  (، افغانستانیاالت غربيدر ا

  .نموده بودند 

ونان به ي ی و كلتوریچه ھمه اديان ديگر رنگ باختند و اصالت ھنر گر۶٢٢ اسالم در یدين توحياما با نازل شدن د

 اسالم را به عوض "یمترق"ن د و مضمويخ و بن بر كشين اسالم ھمه را از بين نبود كه دي دال برید ولي گرائیسرد

 قبل از اسالم اعم از یر نمود ، بلكه نھاد ھاين اسالم تعبي دی توان بر ناتوانین امر را نميالبته ا. ن نمود  يآنھا جاگز

 حاصل فعل و انفعاالت و ی و ھنری و معنوی مادی در واقع با ھمه دست آورد ھایئله ي و فرھنگ قبیاضت مذھبير

ه د را بيان برد و فرمان جديك شبه ھمه را از مي شد ی بودند كه نمی طوالنی سده ھاینھا در طانعكاس روابط انسا
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 یاللزمثابه آب ه  باشد بید و مترقيكه مفي ھر قدریدئولوژيا ايگر ھر فرھنگ يبه سخن د.  نمود ی آنھا جاریجا

 ین اسالم در بخش ھاير گاه دپس ھ . گوناگون خواھد گرفتیخواھد بود كه از منبع تا مصب رنگ ھا و مزه ھا

 با یاديراث ، مناكحات و جزاء تا حدود زي معامالت ، می در بخش ھای فراوان داشت و دارد ولیروزي پیعباد

  .دا كرده استي ماقبل خود اختالط پی و فرھنگیرسوم و تعامالت حقوق

  و با یل كالم خودداري از تطویريگخاطر جلو ه  گفته شده باال بی  بخش ھاینجا از آوردن مثال ھايسنده در اينو

ً كه اكثرا  با احكام و نصوص اسالم در تخالف ی فرھنگ ملی رسوم مذاھب سابقه و زنده بودن نھاد ھایايه بقايارا

  .واقع شده اند ، اكتفاء خواھم كرد 

  :از لحاظ بقايای مذاھب سابقه 

، یده به جادو گري ، عقی نذریر توغ ھا ، ماندن موروشن كردن شمع در مقابر ، دود كردن اسفند ، بند بسته كردن د

 و مانند یخ پسنديارتگاه ھا و شي ، رفتن به زیشي ، دروی گریك ، صوفيده به شگون بد و شگون ني ، عقینيفال ب

  .نھا يا

  :از لحاظ رسوم و فرھنگ ملی باستانی 

 ، سگ ی ، قچ جنگی ، سمنك ، مرغ جنگی ، جشن نوروزی شب نوروزی ، غذایوه ، شربت و كلچه نوروزيھفت م

  .نھا ي و مانند ایگري و خراباتیگ و كاكیاري ، عی ، رقص و سرود گریكل تراشي ، ھیجنگ

 وحدت و ی مذاھب سابقه به سویندگک،  مردم افغانستان را از پرایع فرھنگيك بخش وسيمثابه ه فلھذا ھر گاه اسالم ب

گر ي دیوجود آورده است،  مگر از سوه  را در جامعه بی تازه ایتماع و اجیت اخالقي رھنمون شده و ذھنیكرنگي

ان آورده كه در يمه  را بی، فرھنگ مختلطر از عباداتي ماقبل خود به غیزش با رسوم و تعامالت فرھنگ ھايدر آم

  .ن اسالم نخواھد بود ي دی مذھب و نقش اساسی افغانستان منافیر نام فرھنگ مليمجموع ز

به . ست كه در اروپا بوده و ھستيزير از آن چيجمله افغانستان غ ر مذاھب در شرق مني نقش و تاثنجاست كهياز ا

 نبوده ی و ھندوئئیواي ، شی ، زردشتیرومند مانند بودائي و نیئشه يان گوناگون ريجاد اديگر اروپا منبع ايسخن د

  .است 

 مذھب بدون یھر گاه بخش عباد. رون است ي بن از حد تصور ماي دیجمله در افغانستان ژرفا در جھان شرق و من

ل كفر و الحاد نبوده ي شود دلیون و واعظان منابر انجام نمي ، روحانء علمایك عده افراد حتيقصد و عمد از طرف 

 را ین چپ سنتي اكثر معتقدیده است كه حتي در اعماق وجود انسان جامعه ما چنان تنین و فلسفه عرفانيشه ديرا ريز

  .د ي نماید مي از ھم تجریعه و سني شیست ھاير عنوان ماركسيًشته نموده و بعضا  آنھا را زخود آغه ب

ون را در رأس امور خود  قرار داده بودند يخواھان و مترقي، آزاد گرا ھا، دموكراتھایر ملي كه تكفی اسالمیسازمانھا

 یزنند در رابطه با نھاد ھاي زده و مگرانين دي مھر و نشان آنرا بر جبی و اخرونيویت ديلوو بدون احساس مسؤ

  .م پرداخت ينده به شرح مختصر آن خواھي آیم شده بودند  كه در بخش ھاي، خود به ده ھا فرقه و دسته تقسیمذھب

  :م يخالصه كن

ن معضل يم و نه منابع موجوده به حل ايدست نداره  بیحيزم سند تشري فئودالیخاطر رشد و چگونگه  گر چه ب ـ١

زم يم كه فئوداليپردازين نكته مي ھمجوار به ایل كشور ھاي تحلیارين نكته ھا و به ير از  حول ھمياست ناگزپرداخته 

  .خاسته است  بر نید و مناسبات بردگيوه توليافغانستان از درون ش

از ياز ن آن ی بوده  و فرآورد ه ھای مال مشترك ھمگانی طوالنی تا سده ھاید كشاورزيمثابه عامل توله ن بي زم ـ٢

  .نموده است  جامعه تجاوز نیابتدائ
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ق ي را به تعویت اقتصادي استوار بوده و تكامل ذھنی و قومی عرقی نھاد ھایور رابطه دھقان و مالك مدتھا بر ـ٣

  .انداخته است 

د ي تولن بزرگ در عدم رشدي بوده كه مالكید كھنه و افزار قرون وسطائيوه تولي از شید ناشين بودن سطح تولي پائ ـ۴

  .د طوال داشته اند يو بھبود وضع دھقانان 

  

  :از لحاظ مذھبی 

 و نا ی مرئیشه ھاي مختلف آن تا كنون در دل و دماغ مردم ما ری شرق زادگاه مذاھب گوناگون بوده كه نھاد ھا ـ١

  .جا گذاشته است ه  از خود بیمرئ

 ی و راه ھایشگي زاھد پیوه ھايً عمال  با شینظر عرفان و تصوف ۀ از فلسفی مردم افغانستان با وجود نا آگاھ ـ٢

  . دارند یزش باطني آمیانه و عرفانيصوف

 یا در قفس زندان پرپر ميد و ي بكر به دام تبعی وجود ندارد و طاھر فكر ھایلسوفي در افغانستان كه فلسفه و ف ـ٣

  . نمود یوابط زن و شوھر راه خود را باز ممثابه فلسفه و فرھنگ تا اعماق خانواده ھا و ره ن اسالم  بيشدند ، تنھا د

 ی در كشور ھای بردند ولی فرمان میائي و شاه دنیني شاه دیعنيت مردم از دو پادشاه ي در اروپا و در عالم مسح ـ۴

  )٢٨.(ر را در دست خود داشته است ا شاه ھر دو اميفه يك خلي صرف یاسالم

 یرد بنابروجود فرقه ھاي را به عھده بگیاسي سی و حتینيادشاه دفه پيخواست وظيه كه مي در تركیفه عثماني خل ـ۵

افغانستان با وجود مدارا و مواسات در . ده نتوانست ي كشور ھا به آن مدارج رسی بعضی تفاوتی و بیعه و سنيش

  . دانست یً عمال  خود را تابع و فرمان بردار آن نمیفه عثمانيقبال خل

فه ينمود و خلقا اشتراك نيھا و مسلمانان افريرانيس خالفت بغداد و قرطبه مانند اين منوال افغانستان در تأسيبه ھم

  )٢٩. (شناخت ت نيه را به رسميقسطنطن

  

  :ثير دولت ھا در تفكر و ذھنيت اجتماعی جامعه ا ـ ت٣

 یم اسالم و مكارین ، تقوي و نمادی موروثی بود كه خالفت را به پادشاھی مسمائی در افغانستان اسم بیخالفت امو

  . مبدل نمود ی و خوش گذرانی عشرت طلبیم به صحنه ھايان روم قديرا مانند دربار

 در ی اسالم منزه را داشتند ، ولیاز ولو ھمه دعوي نظر از استثناآت ناچع افغانستان قطین بومين روال سالطيبه ھم

انه و خون به يوده و توده ھا را با تاز خود آلوده نمین منافع شخصي و تأمیاشيت اسالم را در جو عيواقع روح حقان

  .داشند ياطاعت و سكوت وام

 یرو ھايه ني ، تقویل كار اجباريات و عوارض ، تحمي مالیق جمع آوري شانرا از طری افغانستان بقایدولت ھا

 یري جلو گیش تا سرحد وحدت ملي و گراین و از رشداقتصاديخود تأمه ن وفادار بين به عاملي  و بخشش زمینظام

  . نمودند یم

، تي اشرافین خانواده ھايب به اتفاق از بيت قري به اكثری داخلی به مثابه سركوبگر جنبش ھایافسران نظام

ژه ھزاره از اعتماد دستگاه ي، ازبك به و تاجكیت ھاي شد و ملین مينداران بزرگ دست چين و زمي، متنفذنيخوان

  .دولت خارج بود 

 ی بود كه حتیشيك نھاد نماين در واقع يود رقم گزاف بودجه ساالنه و مصارف سنگ افغانستان با وجیدستگاه ارتش

  .د يت نماي تربی نظامی توانست به فنون و آموزش واقعی خود را نمیسربازان جلـب
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ان به ي افغانستان در ھنگام ھجوم خارجی آن بوده كه نظام ارتشی و موضع سركوبگرانه ملیشين وصف نمايھم

  . سپرد یع مردم مي وسین و توده ھاي جھاد را به سران مجاھدی ماند و رھبریم ميھا عقافغانستان بار 

، مانع رشد ثر مداخله و اشتراك خود در آنھاا به اي نموده و یري جلوگی و ملیدولت ھا از انكشاف مؤسسات خصوص

 از ی ناشیگانه ظرف دولتيه به لكردي مستعد و تحصی  رفتن انسانھاًاءبن.  شدند ی می ملی آزاد و بورژوازیانسانھا

 و   ی اقتصادینه ھايخاطر رشد زمه  رشد استعداد آنھا در راه علوم بیجاه  بود كه دولت بیت اقتصاديمجبور

  .اورد  يبار مه  كچ قلم بیرزا ھايره دست و مي چی، از آنھا بروكراتھایديتول

 شان در ی باطنی داشته اند ، استعداد ھایري بخور نمر وي حقیخ زندگين رتبه افغانستان كه در طول تارين پائيمامور

ن اسنده ماموريبه برداشت نوءنجاست كه بناياز ا.  ماند ی باز میگاه از رشد واقعيشه نان پگاه و بي و اندیرزائيراه م

ن رتبه بنابر كمبود عدالت ، كمبود معاشات و عنصر واسطه و روابط ين پائاخصوص ماموره دولت در مجموع و ب

 بودند كه به دولت ھا اعتماد نداشته و از توده ھا ھم فاصله یاولت و مردم قشر مستقل و جداگانه ن دي در بیخصش

ن رتبه بنابر خصلت خرده ين پائاده بودند كه ماموري خود نرسی به آن اوج و پختگی ملیرا نھضت ھاي، ز گرفتندیم

  .شدند  ی آنھا جلب میسوه  بی از آزادی خود در پاسداریبورژواز

د در افغانستان روابط مردم را با دولت ي بای است ولیط خاص جوامع بشريجاد دولت ھا محصول شرايكه ايبا وجود

  . مردم با دولت ی و قضائیاسي مورد مطالعه قرار داد تا روابط سیدگاه فرھنگيشتر از ديب

ن و يق وضع قوانيان را با مردم از طر شیاسي افغانستان تا عصر شاه امان هللا روابط سی دولت ھایاسياز لحاظ س

 مردم و ی و عرفانینموده بلكه با استفاده از احساسات مذھبن ني تأمی و نظام عادالنه اداریاسي سیس نھاد ھايتأس

  .ار خود قرارداده بودند يد اختي اداره امور را در ی و نژادی مذھبی و تضاد ھایئله ين و محرمات قبئي با آیھمسوئ

ر امور يجز از مواقع نادر و مھم در ساه  بود كه بی دولت تا آن حدی و اداری قضائیم به دستگاه ھا مردیناباور

.  بردند ی به تعامالت و عرف محل پناه مرع و حاكم شی بدون مراجعه به قاضیني ذات البیمعامالت و برخورد ھا

 ی اقتصادی و بنابر فقدان مشی و قانونیساي سیق نھاد ھاين روابط از طريز بنابر كمبود تأميقضات و حكام دولت ن

ن ين و متنفذيند خود تابع خوانينكه مردم را به اراده آزاد و داوطلبانه تابع دولت نماي ایجاه  عادالنه بیو اجتماع

  . شدند ی میمحل

دوش ه  ب را با تحمل و سكوتی بومی استبداد دولت ھای طوالنی سده ھایت فرھنگياما مردم افغانستان كه بنابر ترب

گانه را با ي ھر گونه مداخله و تجاوز بی و غرور و آزادگی فرھنگیگر نھاد ھاي دیدند با استفاده از پھلوي كشیم

  .دادند ي پاسخ میمردير و پايشمش

  :م يخالصه كن

  . و تابع منافع طبقه حاكمه بودندی خارجیاست ھايً و غالبا  وابسته به سیلي دولت ھا ، دستگاه طف ـ١

 ی و مؤسسات خصوصی، از انكشاف افكار مستقل مل و صادقانه از جانب خودی عملیت ھا بدون خط مش دول ـ٢

  .  نمودند ی میريجلوگ

، مورد استفاده قرار  سركوب كننده در امر منافع خودۀمثابه آله  آن ، بلكه بی واقعی دولت ھا اسالم را نه به معنا ـ٣

  .دادند يم

 ، نوع تصوف انزوا پرستانه را ی، بدعتگری،  روح عرفان جنبش ھایم و سر كوبجاد سكوت مردي دولت ھا در ا ـ۴

  . نمودند یق ميتشو
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ھا ، دور از انظار يوارين چار دي آنھا در بیندگان واقعيا نماي مردم و ی خود را بدون آگاھی دولت ھا روابط خارج ـ۵

  . نمودند ین ميمردم تأم

ه داشته و قشر مستقل و جداگانه را بن به دولت ھا اعتماد ني ،  مامور در جو سكوت و اختناق حاكم بر جامعه ـ۶

  .وجود آورده بودند 

را تكامل و رشد يم ، زينماي مینجا خود داري مردم افغانستان در ایت اجتماعي تفكر و ذھنی كلیسنده از جمعبندينو

ھن ما مطالب يتجاوز روس بر مه يروز علي و فاجعه جنگ دیجامعه در ابعاد مختلف تا سطح مناسبات بورژواز

ً بعدا  یريجه گي در رابطه با آن را ضمن نتیوجود آورده اند كه تذكر نكات عمده و برجسته تفكر اجتماعه  بیتازه تر

  .م خواھم كرد يتقد

                ادامه دارد

  

  
                           

 

 

 

  

  

 


