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2022هفتم اکتوبر                         دوکتور نوراحمد خالدی  

 

 دولت، دموکراسی و اسالمگرایی در افغانستان

 قسمت اول

نسل ما، بشمول کسانیکه ده سال بعد از من تولد شده اند، امروز نسل کهن سال سنین شصت سال به 

افغانستان و یک کتلهَٔ عظیم آن در باالی جامعهٔ افغانستان را تشکیل میدهد که اکثریت آنها در داخل 

جمع دیاسپورای افغان در ممالک مختلف جهان و بخصوص کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی غربی 

زندگی میکنند. این نسل شاهد زندهٔ تاریخ معاصر کشور اند بخصوص از عصر دههٔ دموکراسی 

دگی مردم، م دوران سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به اینطرف شرایط زن1964-1973

روشهای حکومتداری و حوادث و چرخشهای تاریخی را بخاطر داشته قادر به ارزیابی عینی این 

 شرایط و حوادت میباشند.

رار ق مدرنیزمیا  ترقیخواهیدر طول یکصد سال گذشته عناصر متعصب مذهبی که در مخالفت با 

ه با میباشند. کسانیک و تکفیری وهابی، و اخیرآ گروههای اسالمگرایان، بنیادگرایانگرفتند شامل 

میالدی با آزادی های فردی و  1973-1964نهضت امانی مخالفت کردند در دههٔ دموکراسی 

اجتماعی سر مخالفت گشودند. در این دوران تیزاب پاشیدنها بروی دختران مکاتب رواج یافت و 

 در پوهنتون کابل گردیدند.عامل شهادت عبدالرحمن در لغمان، عبدالقادر در هرات و سیدال سخندان 

اسالمگرایان متعاقبآ بر مبنای فتوای به خطر افتیدن دین اسالم در مقابل جمهوری داوود خان بغاوت 

به اعزام گروپهای مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کردند که ترور علی احمد  1975نموده در سال 

 خرم وزیرپالن در کابل و شورش پنجشیر را میتوان نام برد

میالدی حیات  1990و  1980بر همین تسلسل کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه های 

در صفوف قیامهای مردمی رخنه کرده  دوباره یافته به عنوان تنظیمهای جهادی بنیاد گرا و اسالمگرا
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را  رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومتهای خود کامه کودتای هفتم ثور گرفته هزاران مکتب

 .ویران کردند و آتش زدند وهزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسانیدند

همانطوریکه تا صد سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرائی مذهبی از روش دوگانهٔ مقابله و 

حمایت کار میگرفتند، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالستی خود مطابق منافع روز و 

نافع دراز مدت استراتژیک خود به مقابله و یا حمایت از افراط گرائی میپردازند و در رشد و اشاعهٔ م

تروریزم افراط گرای مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملتها، منجمله سرنوشت ملت ما، به 

 یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغول اند.

ه بسی در افغانستان در نیم قرن اخیر، دولتها نتوانستند متاسفانه در نتیجهٔ عدم موجودیت استقرار سیا

مردم خود رفاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت را فراهم نماید که این ناکامی مستقیمأ مسول سقوط 

پیهم نظامهای سلطنتی، جمهوری مطلقه، جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسالمی مجاهدین، امارت 

 می مدل امریکایی بوده است.اسالمی طالبان دور اول، جمهوری اسال

:تجربهَ دموکراسی در افغانستان  
 

 ابتدا باید ببینیم دموکراسی چیست؟ 

به معنای قدرت، حکومت  cracy به معنای مردم و demo اساساً این اصطالح از دو کلمه یونانی

ی ه معنادر کنار هم، آنها کلمه ای را که امروز می شناسیم، تشکیل می دهند که ب. گرفته شده است

معنای متفاوتی می دانند. اما  اقدرت مردم یا حکومت توسط مردم است. دولت های مختلف آن را ب

منصفانه است که بگوییم برای بسیاری از غربی ها یک چیز و فقط یک چیز یعنی حق رای دادن 

ور خودکار ه طمستقیم به انتخاب رهبرشان معنی دارد. بنابراین ناگفته نماند که بسیاری از غربی ها ب

این برداشت را رد می کنند که چین برای دموکراسی ارزش قائل است بدون اینکه به موضوع عمیق 

تر توجه نمایند. این نوع برداشت یک اشتباه بزرگ است. در اکثر کشورهای غربی، انتخابات 

یل کسراسری هر چند سال یکبار برگزار می شود که تعیین می کند چه کسی دولت بعدی را تش

خواهد داد. اگر یک حزب سیاسی مورد عالقهٔ خودرا پیدا کردید می توانید رای خود را به آنها بدهید 

ارزش  رسد آنها نمایندهگیری سیاست و وضع قوانین جدید میو امیدوار باشید که وقتی نوبت به شکل

را به یک حزب  گویند، زیرا در واقع رای خودهای شما باشند. به این دموکراسی نمایندگی می

دهید که به آن اعتماد دارید، در هنگام تصمیم گیری در مورد قوانین جدید در پارلمان سیاسی می

ممکن است نماینده نظریات شما باشد. اما امکان دارد در مورد برخی مسائل آنطور که شما دوست 

ر واقع به شهروندان دارید رای ندهد. البته شایان ذکر است که بسیاری از دموکراسی های غربی د
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دادن مثال رای  اجازه نمی دهند که مستقیماً به رهبر خود رای دهند. در آسترالیا و نیوزیلند بطور

فقط برای نامزدان حزب سیاسی منتخب امکان پذیر است. این که چه کسی نقش رهبری در حزب 

واهد شد پشت را بر عهده خواهد گرفت و در نهایت رهبر کشور در صورت پیروزی آن حزب خ

درهای بسته تصمیم گیری می شود. اما جدا از هر چند سال یکبار رای دادن در انتخابات عمومی، 

برای یک فرد به معنای واقعی کلمه غیرممکن است که در مورد هر موضوعی که در دولت مطرح 

 می شود رای دهد. از این رو اصطالح دموکراسی نمایندگی بکار برده میشود.

 :در افغانستان ولمشروطیت ا

افغانستان الی بعد از جنگ جهانی دوم با سیستم نظام سلطنتی مطلقه اداره میگردید که امیران و بعدآ 

پادشاهان دارای قدرت مطلقه بودند و در برابر تصامیم خود به ملت مسولیت نداشتند. اما بعد از آنکه 

ظم داد ععنوان صدرامحمود خان به، محمدهاشم خان جایش را به برادرش شاه 19۴۶/خ 132۵در 

انتخاباتی برای شاروالیها  19۴7/خ132۶بندی به میان آمد. در در دوران تصدی او دموکراسی نیم

برگزار شد. دو سال بعد، انتخابات مشابهی برای شورای ملی تدویر یافت. مجلس زیر نفوذ اکثریت 

 1329ایستادگی کردند. احتماالً در های لیبرال قرار داشت که برای سلطنت مشروطه دموکرات

ای از جوشش سیاسی به وجود آمد که تعدادی های آزاد تصویب شد و دوره، قانون رسانه19۵0/خ

حال، های خصوصی کوشیدند رؤیاهای روشنفکران لیبرال را به تصویر بکشند. با ایننامهاز هفته

وبیش گرفته، احزاب سیاسی کمشکل تازههای عنوان انجمنگیری بهها، به میزان چشماین نشریه

شورا  طلبسواد. اعضای اصالحیافته بودند تا ابزارهای تبیلغات در میان جمعیت بیشتر بیسازمان

ها به مبلغان آزاد واقعیتهای جامعه  تبدیل شدند که شاه و صدراءظم احساس کردند از طریق رسانه

 (.۴98-۴9۴، صص 1980ادتر نیستند. )دوپری، که با این وضعیت به ادامۀ پیشبرد حکومت، آز

درشرایطي در افغانستان نافذ گردید که کشور بار دیگر آبستن  1950دومین قانون مطبوعات به سال 

اجتماعي شده بود. انفاذ این قانون نه تنها زمینهء فعالي محدود نشریه هاي غیر  -تحوالت سیاسي

شنفکران و رده هاي آموزش دیدهء کشورعمالً آماده دولتي را به وجودآورد؛ بلکه درجهت دیگر رو

 شده بودند تاهسته هاي سازمانهاي سیاسي خود را پایه گذاري کنند.

نشریه هاي انگار، نداي خلق، وطن، نیالب، ولس، و آیینه، مطبوعات آزاد و غیر دولتیي این دوره 

غیر دولتي اتوم   نشریه ء در شهر کابل به نشر مي رسیدند. به همینگونه  به شمار مي آیند که

هاي دولتي پامیر، صداي ملت، پیام   نشریه   درشهرمیمنه مرکز والیت فاریاب به چاپ مي رسید.

در این دوره در مرکز  والیات کشور به نشرات آعاز کردند که بیانگر   نیز  افغان، الفبا، و ژوندون
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در  هایي نیز این دوره درافغانستان تالشاجتماعي دولت بودند. در  -دیدگاه ها و سلیقه هاي سیاسي 

یا جوانان « ویش زلمیان » جهت ایجاد احزاب و سازمانهاي سیاسي به وجود آمده بود. چنان که 

بیدار نخستین حلقهء سیاسیي بود که در کابل پایه گذاري گردید. نشریهء انگار به مدیریت مسوول 

ا الفت ارگان هاي نشراتي ویش زلمیان به مدیریت مسوول گل پاچ  و ولس  فیض محمد انگار

بودند.حزب یا حلقهء سیاسي وطن نشریه ء وطن را به مدیریت مسوول میر غالم محمد غبار انتشار 

که به صاحب امتیازي   مي داد و به همین گونه نشریه ء نداي خلق ارگان نشراتي حزب خلق بود

 دکتر محمودي به نشرات آغاز کرد.

ا پرورش ر  نونهاي پرورش افکار سیاسي توانستند یک نسل سیاسي در کشورها چنان کا این نشریه

 –بعداً در رویداد هاي سیاسي   دهند. نسل سیاسي پرورش یافته به وسیلهء این نشریه ها

. حتي مي توان گفت که ( نیز نقش برجسته یي داشتند1973-1963دههء دموکراسي )  اجتماعي

هایي سیاسي دوران   هه ء دموکراسي ادامهء همان تجربهءمبارزات سیاسي و مطبوعات سیاسي د

  خان است.  شاه محمود

و مبارزهء   آگاهي و اطالعات مردم و نسل جوان افغانستان درارتباط به مفاهم حزب سیاسي 

اقشار آموزش دیدهء کشور   نشریه ها دست کم در میان  به وسیلهء همین  سازمان یافته  سیاسي

 گسترش پیدا کرد.

نه تنها دروازه  1951در این دوره عمر درازي نداشت و در سال  ریغا که تجربه ء مطبوعات آزادد

هاي تمام این نشریه ها بدون هیچگونه دالیل قانوني به وسیلهء دولت بسته شد؛ بلکه احزاب و 

سازمانهاي سیاسي نیز منحل گردیدند. دولت براین هم بسنده نکرد و شماري از اعضاي رهبري 

مانها و احزاب سیاسي وطن، خلق و ویش زلمیان را دستگیر و به زندان افگند. بدینگونه تا ده ساز

سال دیگر در دورهء صدارت داودخان، افغانستان از مطبوعات آزاد، احزاب و سازمانهاي سیاسي 

 بي بهره باقي ماند.

 :ختم مشروطیت و صدارت محمد داوود خان

عنوان صدراءظم معرفی کرد. مدداوود، پسر کاکایش را بهسردار مح 19۵3/خ 1332شاه در سال 

های فردی، اقتدار و نظم داخلی داوود خان طرفدار نوسازی بود، ولی او به قیمت دموکراسی و آزادی

و احزاب سیاسی  های جدید متوقف شدنامهرا اولیت داد. وقتی او به قدرت رسید، انتشار هفته

 کاری در نتایجکردند؛ هرچند انتخابات شورای ملی هنوز با دست شان را متوقفهای عمومیفعالیت

اساس و واهی، اول عبدالمالک های بیپولیس با اتهام 19۵7/خ 133۶در سال شد. آن برگزار می
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ها زی و سپس تعدادی از دیگراندیشان دیگر را بازداشت کرد. در نتیجه احساس امنیت آن عبدالرحیم

 اه دموکراسی به میان آمده بود، نابود شد.که در جریان دورۀ کوت

داود خان نیز نه تنها نشریه هاي دولتي گذشته به کار خود ادامه   با این حال در دوران صدارت

ان، افغانست  هیواد، ستوري، سره میاشت،کابل تایمز،  دیگري چون  ي دولتيدادند؛ بلکه نشریه ها

کشور  بعضي از والیات ، کانو او صنایعو و مهري در کابل وآریانا الفالح،  تعلیم و تربیه،  ام حق،پی

نیز به مانند هاشم خان به آزادي مطبوعات و   که داود خان  پایه گذاري شدند. باید یاد آوري کرد

مطبوعات در دورهء او متکي برنظام استبدادي   آزادي بیان اعتقاد و باوري نداشت. ازهمین جهت

  در آن مجال بازتاب نداشت.  ران ونیاز هاي مردمبود و دیدگاه هاي روشنفک

در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک مخالف بود، دموکرات ها سرکوب 

شده بودند و عظیم ترین بخش هایی از مردم جامعه در نا آشنایی با آن به سر می بردند. آن بی 

با یکی از ارکان مهم دموکراسی، محصول چنان سیاست عالقگی و ناآشنایی با انتخابات و در واقع 

 آسیب زای پیشینه یا یکی از عوامل مهم آن بود.

ساله انکشاف اقتصادی و رشته پالنهای پنجهای اقتصادی از طریق یکوجود، پیشرفت با این 

ید و زمان، گسترش نظام آموزش جد اجتماعی در داخل نظام اقتصاد دولتی به میان آمد. در عین

 کشف تدریجی حجاب به افزایش صفوف روشنفکران ناامید کمک کرد.

:هـ ش( ۱۳۵۲تا  ۱۳۴۳دهۀ دموکراسی در افغانستان )  
بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، مردم افغانستان 

هجری شمسی( به یک سیستم  13۴3م )19۶۴برای اولین بار با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال 

های سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات دولتی شاهی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادی

االحترام در رأس دولت و قدرت اجرائیه، تضمین گردیده. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب

را مطابق تعامل کشورهای شاهی  مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی

های صدارت و وزارت ممنوع نمود. در طول ده سال متعاقب دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی

های آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سال

ها روزنامه و جریده ب سیاسی و دهها حزآید. دههای سیاسی در کشور به حساب میگیری فعالیتاوج

های تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی آزاد غیردولتی سیاسی و اجتماعی عرض وجود کرده زمینه

را در کشور اعم از چپ افراطی )منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید(، راست افراطی )منجمله سازمان 

ی هاسالمی و جمعیت اسالمی مبدل شدند( و جریانالمسلمین که بعداً به حزب اجوانان مسلمان یا اخوان
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رو )مانند افغان ملت، مساوات( را فراهم آورد. در این مدت صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند  میانه

)دکتور یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نور احمد اعتمادی و محمد موسی شفیق(. 

بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و این دوران با همزمان بود با آزادی 

 اعتصابات مسلسل و پیهم محصالن، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی. 

سردار محمد داوود به سقوط دولت شاهی مشروطه  13۵2سرطان سال  2۶متأسفانه کودتای بدفرجام 

یک و ختم دهۀ دموکراسی انجامید. این کودتا سر آغاز محمد ظاهرشاه، انحالل قانون اساسی دموکرات

ثباتی سیاسی در کشور است که تا امروز ادامه دارد. این کودتا، بدون توجه به شرایط تغییر دوران بی

های سیاسی و اجتماعی و مطبوعات آزاد را یافته در کشور، جلو تکامل دموکراسی پارلمانی، آزادی

یران، های شاه ادولت دیکتاتوری یکنفره گردید. در اخیر داوود با وعدهگرفت و منجر به استقرار یک 

رییس جمهور مصر و عربستان سعودی کوشید افسران و عناصر چپی را که عامل به قدرت رسیدن 

او بودند از دولت خارج کرده و حساب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب 

 گردید. 13۵7دن ح.د.خ.ا در کودتای هفت ثور سقوط او و به قدرت رسی

:از پروسه گسترش دموکراسی در افغانستاندو برداشت متفاوت   
ها عقیده دارند که داوود خان آرزو داشته تا دوره صدارت موصوف برای حد اقل بیست سال بعضی

 مردم از نظر گردید تا بعد از گسترش سواد همگانی، تأمین رشد اقتصادی و آمادگیبعدی تمدید می

گردید. مشکل این استراتیژی آن است که زمان فرهنگی، دموکراسی آنهم بطور تدریجی معرفی می

دهد. بیایید تجربه ایران را در این اجازه را برای معرفی تدریجی دموکراسی دلخواه داوودخانی نمی

تطبیق کند: اول خواست  نظر بگیریم. محمد رضا شاه در عمل مودل پیشنهادی داوود خان را می

د های هنگفت عوایپیشرفت اقتصادی و اجتماعی بعد دموکراسی. نتیجه آن شد که با سرمایه گذاری

گی، رفاه، سواد، صحت به سطوح عالی رسیدند در عین زمان نظام اختناق نفتی در واقع سطح زنده

عرفی کند و انقالب کرد. مردم منتظر نشدند تا شاه دموکراسی موعود را مسیاسی ساواک بیداد می

اسالمی به عوض دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری و ارتجاع را برقرار کرد. اگر خمینی اختناق 

 کرد، الترناتیف دومی استقرار یک نظام کمونیستی از بطن انقالب مردمی بود.مذهبی را برقرار نمی

ر اختناق مذهبی در ایران اگر مودل معرفی تدریجی دموکراسی یا مودل داوودخانی منجر به استقرا

شد امکانات تکرار این تجربه در افغانستان و یا استقرار یک نظام کمونیستی تا چه حدودی بود؟ آیا 

های آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در ایران دست توان نقش تعمیم معارف را در تشدید خواستهمی

 کم گرفت؟ همین اصل در افغانستان نیز صادق است.
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مداران پنجاه سال اخیر فرصتیست برای تکامل ذهنی و سیاسی جامعه. تمام سیاست دموکراسی

پرورده شدند. اگر به تجربه دموکراسی ظاهرشاه اجازه  13۵2تا  13۴3افغانستان در دهۀ دموکراسی 

(، اردو، Public Serviceشد، هرگاه از یکجانب نهادهای دولتی، سیستم اداره دولت )تکامل داده می

، قوۀ مقننه از طریق مسلکی ساختن این نهادها )غیر سیاسی ساختن( آنها، تعلیمات بهتر، پولیس

گردید و از جانب دیگر قانون تجهیزات بهتر و دادن آگاهی بهتر و با معرفی قوانین الزمه تقویت می

جود و گردید و ترسی از نتایج دموکراسیشد و نهادهای دموکراتیک حمایت و تقویت میاحزاب نافذ می

و  رسیدهای استوار به مرور زمان در جامعه به پختگی الزم میداشت به یقیین دموکراسی با گامنمی

گردید. هندوستان، تا حدودی هم پاکستان، این راه را به یک نهاد اساسی اخالق سیاسی جامعه مبدل می

اسی را معرفی کنند و امروز شان همه مرفه و باسواد شوند تا دموکرانتخاب کردند و منتظر نشدند مردم

کنیم. این راهی ثمر آن را در نهادینه شدن دموکراسی در تار و پود این کشورها به چشم سر مشاهده می

ها منتظر بود که اکثریت کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا، فرانسه و امریکا آن را تجربه کردند. آن

موکراسی را معرفی کنند در عوض نهادهای دولت و نشدند مردم شان همه مرفه و باسواد شوند تا د

 آوردهای دموکراسی احترام گذاشتند.نهادهای دموکراتیک را تقویت کردند و به نتایج و دست

از اینجاست که برای من یک دموکراسی غرق در گل و الی که ضامن آزادی بیان و آزادی سهمگیری 

ست، هزار بار از یک دیکتاتوری که برای مردم های دموکراتیک گرفتن قدرت دولتیمردم در پروسه

پل و تونل بسازد ارزش دارد. فراموش نکنیم که یک دموکراسی لنگ لنگان هم قادر است امنیت مردم 

 که از همچو امنیت و مصونیت در دهۀ دموکراسی ظاهرخان مستفید بودیم! را تأمین کند طوری

 :(۱97۳-۱964نظام سلطنتی مشروطه در دههَ دموکراسی )

با معرفی اصالحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون اساسی جدید، تقسیم قدرت دولتی به قوای 

ثالثه، سپردن ادارهٔ حکومت به مردم و معرفی صدراعظمهای غیر خاندانی و تضمین آزادی بیان و 

ت به ملمطبوعات، شاه کوشید شرایط الزم سیاسی و اجتماعی را برای یک حکومت مسول پاسخ گو 

فراهم نموده عوامل سیاسی و اجتماعی بازدارنده در مقابل انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را از 

میان بردارد. بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، که 

وان جوانی با تدوین و قصه های آنرا از زبان پدران و پدرکالنهای خود شنیده بودیم؛ نسل ما در عنف

دست  سیستم دولت سلطنتی مشروطههجری شمسی( به یک  13۴3م )1964انفاذ قانون اساسی سال 

های سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضمین گردید. شاه با یافتند که به موجب آن آزادی

ه، مقننه و قضائیه االحترام در رأس دولت قرار گرفت و قدرت اجرائیکسب موقف غیرمسوول و واجب
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را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک 

 های پر مسولیت دولتی صدارت و وزارت ممنوع نمود. اروپایی از احراز کرسی

ر در ده سال متعاقب آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند )دکتو

محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نوراحمد اعتمادی و محمد موسی شفیق(. این 

دوران همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات 

های یمسلسل و پیهم محصالن، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی به تحریک چپ

 افراطی و راستیهای افراطی.

گیری های بیداری و اوجدر دهۀ دموکراسی، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سال 

ها روزنامه ها جریان فکری و حزب سیاسی و دهآید. دههای سیاسی درافغانستان به حساب میفعالیت

های تشکل و قوام افکار و کرده زمینه و جریده سیاسی و اجتماعی آزاد غیردولتی عرض وجود

جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی )منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید(، راست افراطی 

المسلمین که بعداً به حزب اسالمی و جمعیت اسالمی مبدل )منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان

 غان ملت، مساوات یا دموکرات مترقی( را فراهم آورد. رو ملی گرا )مانند افهای میانهشدند( و جریان

ر اجتماعی د-در این زمان بود که در حلقه های روشنفکری کشور الگوهای مختلف انکشاف اقتصادی

ً های متفاوت و متخاصم جهانی وسیع چوکات جهان بینی  مورد مباحثه بود. ا
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