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 (قسمت بیست و چهارم) به ادامه گذشته 
 
 

 جوانان
 
 

ادارات دولتی حدود بیش ازشصت   این نیروی بالنده، متفکر، پیشرو وآینده ساز جامعه ما که بر اساس آمار های  جوانان
وپنج درصد باشنده گان کل کشور را احتوا میکنند ودر تمام ساحه ها وسکتور های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی  
ونظامی حظور پر رنگ داشته و تالش وپیکار بی امان این قشر آینده ساز مایه ای امیدواری بزرگی برای امروز 

ریح می پندارم که رشد اجتماعی انسانها به تدریج صورت گرفته و در ایام جوانی  وفردای جامعه ما میباشد. قابل تص
رشد کرده است؟ تا کدام حدود پهلو های خوب وزشت در کرکتر و عملکرد    به دوره کمال میرسد، اینکه جوان چگونه

و سیاسی رشد ونمو خویش دارد مستقیمآ متآثر است از اینکه این جوان در چه شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
کرده ودر چگونه یک خانواده ای متولد ورشد کرده است زیرا محیط ماحول در ساخت فکری انسانها وشخصیت شان 
نقش ارزنده ای را بازی میکند که نسل جوان امروز ما هم خود در اوضاع نا بسامان جنگ واختناق رشد وپرورش 

دهه جنگ، برادر کشی، افتراق، انقطابات شدید اجتماعی سیاسی،  یافته وهم پرورش یافته والدین میباشند که چهار
صحت   –بحران اعتماد اجتماعی، مهاجرت، جابجایی های اجباری، نبود امکانات و دسترسی به آموزش و پرورش 

تحصیالت ابتدایی متوسط وعالی وده ها کمبودی دیگر را پشت سر گذاشته واین وضعیت کماکان ادامه   –همگانی 
بنآ در میان این قشر آنعده جوانانیکه با وصف آن اوضاع نا بسامان ورقت باری که از شمه ای کوچک آن در  دارد.

باال ذکر بعمل آوردم توانستند با اتمام تحصیالت عالی، دانشگاهی وتخصصی خود را برای خدمت بوطن در پرتو 
قدر   ،با خط زرین در تاریخ کشور حک گردد. درکمنافع ملی آماده ساخته اند واقعآ قهرمانان حقیقی اند ونامهایشان 

وارزش حقیقی این جوانان امریست ملی که ارگانهای مسئول اداره دولت وگزینش کادر های متخصص با تمام  
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با دلسوزی مراقبت  امکانات، ذرایع و توانمندی این نسل را مانند گوهر گرانبها که مستلزم مراقبت همیشگی بوده
 د.نمغز ها جلوگیری بعمل آور و از فرار این کرده

اما مشکالت وچالشهای بزرگی اجتماعی وسیاسی موجود و برخورد غیر مسئوالنه ادارات ذیربط در قبال جوانان که  
فراروی این قشر بالنده قرار دارد مانع آن میگردد تا از این قشر با تمام ظرفیت در تمام عرصه های سیاسی،  

نفع صلح، تآمین امنیت سراسری، رفاه همگانی، ترقی وتعالی ورشد کشور استفاده اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به 
گشته در میان این قشر محسوس است در گام نخست همانا سرگشته گی ونبود یک تفکر  گردد. آنچه حلقه مفقود و گم

ر نتوانسته تا از  افغانستان شمول هویت ملی و درک مشترک از منافع ملی میباشد که این قشر در طول دو دهه اخی
یک تشکل سراسری ملی بدون وابستگی به اندیشه های وارداتی شرق وغرب و افراطی برخوردار گردند. اکنون 
جوانان ما با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند اما چون نیروی متشکل نیستند و در برابر نا برابری ها، حق تلفی  

اجتماعی نه خود میتواند از خود دفاع کند ونه نیرویی سالمی را در   ها، نارسایی ها،کاستی ها و سایر ضعف های
ساختار سیاسی کشور سراغ دارند که به آن متکی باشند. همچنان پروژه ها و ساختار های مردمی موجود کشورهیچ 

وارد بصورت جذابیتی برای جوانان ندارند، آنها تنها به حیث ماشین اجرایئوی در نظر گرفته شده اند آنهم در بسا م
تصادفی و غیر قانونمند، در هیچ پروژه وساختاری خواسته ها ونیازمندی های قشر جوان تعریف نگردیده است، این  
مسله از لحاظ جامعه شناسی بوضاحت میرساند که ساختار سیاسی موجود کشور برای قشر جوان قابل اعتماد نبوده 

مضاعف جو سیاسی کشور بوسیله احزاب وتنظیم های جهادی  واین قشر بنابر ملحوظات سنت، افراطیت، وابستگی 
و سیاسی وابسته به ایدیالوژی های غیر افغانی و تا حدودی مغایر منافع ملی نتوانسته اند ویا در ساختار زور گویی 

ما سیاسی اجازه نیافته اند تشکل ملی خود را با اندیشه های تابناک منافع ملی که به یقین خواست هر جوان کشور 
 میباشد ایجاد کنند.

% از فارغان صنوف  75امروز خوشبختانه اکثریت جوانان ما از نعمت سواد برخوردار بوده گر چه تا هنوز هم 
دوازدهم توان شمولیت به پوهنتون ها وموسسات تحصیالت عالی کشوررا ندارند اما داشتن همین حد اقل سواد هم  

ر بزرگ وتآثیر گزار سیاسی اقغانستان شمول جوانان برای نقش آفرینی  روزنه امیدی است برای ایجاد یک جنبش بسیا
غیر وابسطه آنها در حیات سیاسی جامعه، مدیریت تخصصی کشوربر پایه منافع ملی، نهادینه کردن حکومت قانون  

اد وزور  وارتقای ارزشهای دیموکراتیک، مبارزه با همه انواع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و از بین بردن فس
گویی درکشور. جوانان قشربسیار بادرک اند وتناقض های این دنیا را میتوانند بسیار بخوبی ببینند، آنها بنابر 
خصوصیت طبعی رشد انسان آرزومند فراگیری دانش وحرفه هستند، آنها عمیقآ عدالت پسند وشجاع اند اگر در 

 ن مدیران آینده کشور میگردند.پرورش شان غفلت صورت نگیرد آنها بهترین وپر حرارت تری
اکنون دقیقآ زمان آن رسیده که این نیروی بالنده به عنوان بزرگترین نیروی انسانی کشور و سرمایه بزرگ ملی بر 
اساس اصول وهنجار های دیموکراتیک در پرتو قانون اساسی کشور تشکل ویا جنبش سراسری جوانان را راه اندازی  

استوار بر ارزش های دموکراتیک، حاکمیت قانون، جامعه ای عاری از تبعیض، شایسته   جامعهکرده و اداره کشور و  
در دستان متخصص وفنی خویش گیرند. آن جامعه   را ساالری، جامعه مدنی کارا، نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی

عرصه های   وکشوری از رفاه وترقی برخوردار میگردد تا که از همه ظرفیت ها ونیروی انسانی خویش در همه
اقتصاد، اداره، صنعت وسیاست به بهترین شکل ممکن استفاده کند که جوانان در کشور ما بزرگترین نیروی انسانی 
محسوب میگردد. بنآ اگر از این نیروی بزرگ به شکل مناسب وبا برنامه ریزی علمی استفاده بعمل آید کشور ما به  

ر غیر آن نه تنها کدام ترقی وپیشرفتی نصیب ما نخواهد گردید  مدارج عالی توسعه، ترقی وپیشرفت خواهد رسید د
بلکه جامعه در وجود سیل بیکاران، منحرفین اخالقی ومعتادان به هرج ومرج رفته وامنیت ملی به خطر مواجه  
  میگردد. یعنی اینکه مشارکت جوانان در اداره کشور مستقیمآ متناسب است با توسعه ملی وپیشرفت که مستلزم ترویج
زیر ساخت های فکری در سطح کل کشور میباشد تا تمام قدمه های تصمیم گیرنده همه عرصه های سیاست، اقتصاد  
و اداره کشور به این آگاهی برسندکه به همه مردم بویژه قشر جوان فرصت مشارکت را بدهند وبه این ترتیب به 

شور به عنوان منبع انرژی و موتور حرکت تصامیم شان مشروعیت بیشتر ببخشند نا گفته نماند که قشر جوان ک
پیشرفت وتوسعه کشور میباشند، نبود آنها در سیسم اداره و تصمیم گیری سیستم را لنگان کرده و تصامیم را ناقص 
میگرداند به هر اندازه ای که جوانان در سیستم اداره، اقتصاد، سیاست وامور دفاعی مشارکت )مشارکت در تصمیم 

ییوی( بیشتر داشته باشند به همان اندازه احساس هویت وتعلقیت ملی شان افزایش می یآبد. اساسآ  گیری وسیستم اجرا
مشارکت در کلیت مسئله یکی از حقوق اساسی شهروندی میباشد ولی مشارکت این رویا را به حقیقت مبدل میگرداند 

 در اینجا جا دارد کمی در باره مشارکت هم توضیح ارائه گردد. 
به مفهوم استفاده از منابع شخصی یا فردی در یک عمل    " میگویندParticipationمشارکت یا بزبان انگلیسی آنرا " 

جمعی البته بصورت آگاهانه وداوطلبانه میباشد. اقتصاد دانان وجامعه شناسان متفق الرآی به این نظر اند که مشارکت 
عمومی، ارگانهای اداره کشور، اجراییوی، اداری، سیاسی،  عملی داوطلبانه وآگاهانه اتباع کشور در همه امور 

موسسات وکارخانه های تولید وباز تولید، جریان انتخابات هم انتخاب شونده وهم انتخاب کننده، سازمانهای اجتماعی، 
مذهبی، انجمن ها وموسسات فرهنگی، جنبش ها و سازمانهای سیاسی که حیات اجتماعی را تحت تآثیر قرار میدهد 
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و بطور موءجز میتوان گفت که مشارکت اساسآ تشریک مساعی داوطلبانه مردم برای بهتر شدن زنده گی میباشد که 
بنیاد آن بر اصل برابری استوار بوده ورویای اندیشه های شهروندی در تعمیل مشارکت صورت عملی به خود  

 دی، مشارکت میگیرد. مشارکت انواع مختلف داشته چون مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصا
اجتماعی ومشارکت فرهنگی و..... ولی از آنجاییکه مشارکت در تمام عرصه های حیات یک کشور به هم پیوسته  
میباشند، در بحث اساسی از مشارکت استفاده میکنیم ولی متخصصین امور اداره، جامعه شناسان واقتصاددانان هر  

چون مشارکت اقتصادی یعنی سهمگیری وشرکت آگاهانه  بخش مشارکت را بصورت جداگانه در نظر میداشته باشند
فعاالنه وداوطلبانه مردم درنظام تولید وشیوه آن، وسایل مادی، سیاست اقتصادی وتوسعه آن، مشارکت سیاسی یعنی 
اشتراک آگاهانه وداوطلبانه مردم برای تآثیر گزاری عمیق روی تصمیمگیری های سیاسی حکومت میباشد که بزبان 

ا مردم ساالری نیز مینامند. هانتینگتون آنرا چنین تعریف میکند" فعالیت شهروندان خصوصی به منظور دیگر آنر
تآثیر نهادن بر فرایند تصمیمگیری سیاسی دولت." ، تنها از طریق مشارکت است که میتوان حاکمیت سیاسی را 

ان از وقوع کودتا ها جلوگیری بصورت مسالمت آمیز دست بدست کرد، تنها از طریق مشارکت سیاسی مردم میتو
کرد، این مشارکت سیاسی مردم در اداره وتصمیم گیری است که به حکومت مشروعیت میبخشد واز طریق مشارکت 
سیاسی رهبران مورد اعتماد مردم برگزیده میشود ومشارکت اجتماعی از سهمگیری آگاهانه، فعال وهدفمند مردم در 

دیه ها، انجمن ها، باشگاه ها، سازمانهای مذهبی وصنفی و غیره تشکالت روابط عمومی و بین گروهی چون اتحا
دولتی وغیر دولتی که به منظورجلب همکاری بیشتر مردم به رویداد های معین اجتماعی تآسیس گردیده باشد حکایت 

آ در  دارد و همچنان مشارکت فرهنگی سهمگیری فعال وداوطلبانه مردم را در وفاق فرهنگی و اجتماعی مخصوص
جوامع با خصوصیات مختلف اتنیکی ارتقای سطح فرهنگ عمومی در میان همه مردم میباشد. مشارکت در حالیکه 
بهترین وسیله وابزار در راه توسعه اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در کشور میباشد از طرف دیگر اشتراک فعاالنه 

رین انسانی برای تشکل مردم بدرو یک ملت به مردم در رویداد های اجتماعی، سیاسی واقتصادی یکی از اهداف ز
هم پیوسته برای قطع جنگ وبرادر کشی بوده که ما را به سرمنزل مقصود دولت ملت رهنمون میگردد. در هر 
آنجاییکه شهروندان فعال دارند آنجا جنگ نیست، آنجا برادر کشی نیست، آنجا بی رحمی نیست، آنجا وحشت نیست، 

ی عدالتی نیست، آنجا ترقی است، آنجا پیشرفت است، ، آنجا رفاه است، آنجا برادری است،  آنجا فقر نیست، آنجا ب
آنجا برابری است، آنجا مساوات است، آنجا مردم خود حافظین منافع کشور شان اند، آنجا مردم خود متخلفین را به  

و...... این است مفهوم اصلی   پنجه قانون میسپارند، آنجا مردم خود حکومت را در تطبیق قانون همکاری میکنند
 مشارکت مردم در همه امور سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور.    

اما به نظر من بهتر خواهد بود موضوع مشارکت جوانان در اداره و مراجع تصمیم گیرنده کشور )بعد از یک تحلیل 
ن آنها  بایئست خود را مسئول احساس وارزیابی کامآل علمی بوسیله مراجع پژوهشی( قانونیت پیداکند ودر پرتو قانو

 کنند.
نقش خانواده در پرورش جوانان وآماده سازی شان برای کار فردای کشور نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار  
میباشد، موسسات مراقبت خانه وخانواده و وسایل اطالعات همگانی خاصتآ تلویزیون برنامه های مشخص تربیتی و 

یه سالم جوانان در نخستین مدرسه زنده گی یعنی خانواده تنظیم کرده و به والدین بیاموزند که روان شناختی برای ترب
او در همین جا   اساسآ مشارکت فردای فرزند شان در اداره کشور از همین جا از همین کانون خانواده آغاز میگردد.

هد تا فرزندان سالم مطابق مقتضیات به شخصیت وهویت اصلی خویش میرسد، خانواده باید تمام تالشش را انجام د
زمان تربیه کرده و از این طریق جامعه را سالم نگهدارند. بر اساس نظریات جامعه شناسان وروانشناسان برای  

سالگی دوران بسیار با ارزشی برای یافتن ویا کسب هویت میباشد، جوانی بهار زنده گی  ۱۸تا  ۱۳انسانها سنین 
ت که تمام استعداد های انسان فوران میکند که درک وبکار گیری درست وبرنامه ریزی انسانهاست در این آوان اس

در اینجا با تآسف باید اذعان داشت که در فرهنگ   معقول وبا مفهوم این دوران تمام زنده گی انسان را ضمانت میکند،
د، اوآل اینکه در کشور ما  کشور ما توجه الزم و ارزشمند به شخصیت ونظریات جوانان ونو جوانان صورت نمیگیر

چه در محیط منزل ویا در حیات اجتماعی در هیچ موردی از جوان ونو جوان نظر مطالبه نمیگردد وهمچنان شخصیت   
جوان ونوجوان روزانه بار بارتحت عنوان " تو هنوز کوچک هستی، دهنت بوی شیر میدهد، عقل ات خام است، تو 

ی، شصتی، نو چندک"  تحقیر میگردد در حالیکه جوانان ونوجوانان مانند حق نداری، این کار طفالن نیست، بلست
بزرگ ساالن بصورت طبعی آرزومند حرمت گزاری وارزش دادن به نظریات شان را هم در محیط کوچک خانه 
وهم در اجتماع دارند و همین حرمت گزاری وتکریم شخصیت باعث رشد تفکر سالم جوان گشته وایشان را در حیات 

سی، اجتماعی ومسلکی به عنصر فعال و مبتکر ببار می آورد، سعی بر آن می دارد تا بیشتر شخصیت خویش را  سیا
یعنی اینکه اگر جوانان شایسته احترام ونظریات اش را قابل قبول جامعه ورقتارش را خدمت گزار صادق گرداند.  

از طریق مدرسه و مکتب بتواند هویت سالم ما در دوران جوانی ونوجوانی هم از طریق خانواده  و والدین وهم 
افغانی کسب کنند و تصوری روشن از خود و جامعه پیدا کنند و با یک برنامه ریزی سالم از تمام خطرات وآسیب 
های اجتماعی که آنان را تهدید میکند مصئون ودر امان نگهدارند جوانان میتواند با تمام شور وعالقمندی فراوان  

یشتر به فردای مطمین بنگرند در غیر آن او به یک فرد نا مطمئن، بدون اعتماد به نفس، متزلزل واعتماد به نفس ب
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ومتردد تبدیل شده که هر آن در برابر سوء استفاده های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی آسیب پذیر میباشند، همچنان 
صیالت تخصصی وعالی  موضوع مشارکت جوانان به حیث یک سیستم در پروگرام درسی مکاتب وموسسات تح

گنجانیده شود. جوانان باید از مدرسه و در جریان تحصیل به این مامول آشنا گردند. اگر جوانان هم در حمایت قانون 
بوده وهم حمایت بزرگساالن کشور را با خود داشته باشند مایحصل مشارکت شان در اداره، ترقی  و پیشرفت به 

انان در نهاد های دیموکراتیک منجمله ساختار های انتخاباتی و روند انتخابات مراتب بلند رفته و بلند بردن نقش جو
بسیار به خوبی میتواند این سیستم وروند را از گزند دست اندازی های زورمندانان و غاصبان بدور ساخته ودر دراز  

کشور این قشر را به مدت به یک روند واقعآ دیموکراتیک برگرداند. همچنان مشارکت جوانان در اداره واقتصاد 
کسب اندوخته ها وتجارب بیشتر وامیداری آنها درک میکنند که بدون فراگیری دانش مسلکی مشارکت در تصمیم 

 گیری امریست نا ممکن. 
اقتصاد و امنیت به این نتیجه میرسیم که بلند بردن نقش جوانان خود یک روند  -از مشارکت جوانان در اداره کشور

ت ملی در میان قشری که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند بوده و این مشارکت کشور را به تدریج  منطقی بازتاب هوی
 ت و چهارم()پایان قسمت بیس ملت رهنمون میگردد. –بسوی دیموکراتیزه شدن ودر نهایت به منزل دولت 
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