
[Geef tekst op] 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملت

 

 منافع ملی

 

 ملت در افغانستان -دولت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    نوشته  عبدالقیوم میرزاده 

 



[Geef tekst op] 

 

2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 پیش گفتار نویسنده بجای مقدمه

 

نا امنی در سراسر کشور، افتراق و چاق  شوضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و گستر

نسیتی و زبانی روزافزون میان مردم، فاصله گرفتن مردم از شدن اختالفات گوناگون قومی، مذهبی، ج

منافع ملی در کشور ما عزم ام را به جزم کشاند تا این نا هنجاری ها را تا حد توان و  کفهم و در

به تحریر و معرفی بگیرم. در این منافع ملی و دولت ملت  –زیر عنوان ملت دست داشته  تامکانا

ا ویژه گی های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی، همدلی، همنوایی نوشته سعی بر آن داشته ام ت

 مردم ما را زیر یک چتر افغانستان شمول بنام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم. 

برای فهم  بیطرفانه از تاریخ و رویداد های تاریخی آثار متعدد تاریخی تاریخ نگاران موافق و مخالف 

تدقیق قرار گرفته است. همچنان سعی کرده ام تا حد ممکن تعریف ها را مختصر و مورد پژوهش و 

اقتصادی را به زبان ساده  –اجتماعی  –توضیحات با زبان ساده تا حد ممکن واژه های ادبیات سیاسی 

های  برگردان کرده ای سایر دانشمندان علوم ادب، سیاست  و  هدری برگردان کرده ام و یا  از واژ

ع بهره برده ام. آنچه برای من بسیار مشکل افزا بود ارایه تعریف ها با توضیح مختصر و کوتاه اجتما

بود زیرا نمیتوان یک واژه با مفهوم بزرگ اجتماعی را طی چند کلمه و یا در چند سطر مختصر 

رد بسیار در زمینه توضیحات گوناگون مفصل در موا نساخت. در حالیکه دانشمندان و جامعه  شنا سا

آنچنانی نگاشته اند. همچنان در جریان این نوشته فراوان بسا موارد پیش آمد که توضیح و تفسیر 

بسیار دامنه دار را مطالبه داشت ولی من در زیر تأثیر اراده نگارش برای همه رده ها که سهم آنها از 

توضیحات را اجتماعی و اقتصادی گوناگون میباشد سعی فراوان  بذل داشتم تا  –سواد سیاسی 

مختصر و کوتاه بگیرم. در مراحل آغازین نگارش بیم آن داشتم که با این ساده نویسی توفیق  نیابم تا 

منظری روشن از دیدگاه هایم به خواننده گان ارایه کنم ولی رفته رفته اعتماد به نفس بآالیم متضمن 

 این شد تا به راه ام استوار ادامه دهم.

ملت در افغانستان همه اجزای  –ده ام تا در باب  ملت، منافع ملی و دولت من در این نگارش سعی کر

 ه،  شکلی از اشکال و یا طریقه ای از طریقه ها به این مسئلءمتأثر اجتماعی را که به نحوی از انحا

ملت در افغانستان  -ملت و دولت  همرتبط هستند به کاوش بگیرم. نه مانند بیشتر نویسنده گان که مسئل

از جهت به توضیح گرفته اند که یا چشم انداز حکومت شرکای بین المللی آن را افاده میداده است و را 

یا نقاط نظر مخالفین حکومت را ارایه داده که در آن بیشترین زوال حکومت و یا تخریب پایه ها 

  جتماعوستون های حکومت در نظر بوده است، و از طرفی هم این نوشته میتواند پژوهشگران علم ا
و فرهنگ و اندیشمندان سیاست را به تحقیقات و پژوهش های بیشتر در عرصه های اختصاصی 

. گرچه گفته میشود تحلیل علمی و بیان حوادثی که از اختالفات و تفاوت های دوابسته این کتاب وا دار
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وان مبذول آمده تاریخ است، اما من در این نوشتار سعی فرا دمادی، شعوری و سلیقوی دیروز بوجو

داشته ام در پرتو تجارب و اندوخته های بیشتر از نیم قرن خودم صرف منافع ملی کشور محبوب ام 

 افغانستان مد نظرم باشد نه ذوق و سلیقه های شخصی ام. من در طول زنده گی ام شاهد هولناک ترین 

 

 

نستان بوده ام. عده از حوادث مرگبار برای مردم کشورم و تا سرحد نابودی کامل خطه ای بنام افغا

عوامل و مجریان این حوادث مرگبار هنوز زنده اند چه خوب است که آنها به این اشتباهات و خیانت           

هایشان معترف گشته و نسل های آینده کشور را از تکرار این اشتباهات و تباهی مال، جان و کشور 

 شان برحذر دارند. 

شته بیشتر غرض فزونی اهمیت موضوع مطرح بحث بوده و خواستم تاکیدات مکرر در البالی این نو

به این ترتیب به خواننده گان این پیام را برسانم که برای رسیدن به آرمان ملت واحد و یکپارچه و 

ملت تنها زمانی میسر و ممکن است که ما همه افغانها زیست با همی را فرا گرفته و فهم و  –دولت 

 ه باشیم.       درک منافع ملی را داشت

 

بیشترین آرزومندی ام از نشر و اشاعه این نوشته به دسترس گزاری آن برای همه اقشار بویژه 

جوانان عزیز کشورم میباشد. زیرا این قشر بالنده که اکثریت نیروی متشکله جامعه را احتوا میکنند بنا 

آنکه این کتله قسمت اعظم بار بر عوامل مختلف به نیروی حاشیه ای  در کشور تبدیل شده اند. با 

اقتصادی،  سیاسی و اجتماعی را در کشور بدوش دارند اما بنابر فقدان و  دگران تولید و باز تولی

کمبود آگاهی از منافع ملی یا به عبارت دیگر کج فهمی از مفاهیم ملت و منافع ملی با وصف فرصت 

را به  لذشته تا کنون نتوانسته اند این ما موهای طالیی و امکانات فراوان مادی و معنوی در دو دهه گ

سر منزل مقصود برسانند. همچنان بحرانهای اجتماعی چون  بحران فقر، بحران بیکاری، بحران نبود 

امکانات تعلیم و تحصیل، بحران اعتیاد،  بحران اعتماد، بحران تهاجم فرهنگی، عدم مصونیت 

باعث گردیده تا جوانان نتوانند به حقوق حقه  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در فضای حاکم کشور

 ایشان که عبارت  از اداره و رهبری کشور میباشد برسند. 

در این نوشتار تاریخ ها را به سنه میالدی قید کرده ام زیرا از یکطرف از برگردان سنه ها از میالدی 

ر جلوگیری  از به هجری شمسی و عکس آن زحمت خواننده گان را کم ساخته ام و از طرف دیگ

 بروز اشتباهات در نظر بوده است.                 
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درکاران امور سیاست مرور کننده گان این سطور، دست ان دوستداران افغانستان عزیز،

 واجتماع !
 
 

 

 

جنگ های فرسایشی ممتدوبه خاک وخون کشانیدن مردم کشور عزیز مان روز افزون افزایش 

مختلف ولی همه به منظور برآورده  و شعار های هه ها و صده ها در زیر عناویندر د  افغانستان

اجتماعی، سیاسی، اقنصادی، فرهنگی واتنیکی در این خطه  معضالت، حاد شدن شدن منافع بیگانگان

تحت  ابعاد مداخالت وتجاوزات بیگانگان و گسترش تجاوزات آشکار وپنهان باستانی، نهادینه شدن

به  مود روز وعوامفریبانه سازمانهای سیاسی ونظامی آنها استخراج شده در  های وشعار پوشش ها

این کمترین را به این  استیالگران، این منافع واهداف کوتاه مدت ودراز مدتور دستیابی به بمنظ

مروری بر رویداد ها وبرگهای تاریخ این  در گام نخست خویشتن واداشت تا با این همه ناتوانی

عقب  ی در جستجوی علل وعوامل این همهه ودر مقایسه با رشد وانکشاف جامعه بشرسرزمین کرد

 خانمانسوزدر کشور عزیز مان افغانستان گردم. های نا بسامانی ها، افتراق ومصیبتمانده گی، 

 اغلگران جهان کمتر کسی را میتوان سردر میان نخبگان سیاست، پژوهشگران، قلم بدستان وتحلی

 ملل  واتحاد ملیآگاهی  ها را در پیوند نا گسستنی درجه رشد  مانی کشور قی وعقبکرد که عوامل تر

است که در هر کجایئ از جهان سبب پیشرفت ملی  آگاهی .این رشدسرزمین ها مطالعه نکرده باشندآن 

 وعدم آن باعث انحطاط وعقب مانده گی میگردد. 

ارتقآ فرهنگ،  توسعه و میمتعاد همگانی، ملی را در سراسر گیتی تنها بوسیله تعمیم سو آگاهیرشد

منطقه خودشان و جهان وعلل وعوامل پیشرفت وعقب مانی سایر  خود، معرفت مردمان از وضعیت

فقط آنهایی به ساحل خوشبختی ، ممکن ومیسر است وبس یعنی تجارب تاریخی ملل جهان ملل گیتی،

گذشته، خود در باره سرنوشت مردم وکشور اند که با عقل سلیم وانتباه منطقی از تجارب گام گذاشته 

دیگران را نفی کنیم، بلکه این به هیچوجه بدین معنی نیست که منافع  .خود تصمیم اتخاذ کرده اند

منافع ملی پیوسته ارجحیت داشته واز هر وضع ایجاد شده در دنیا برای دستیابی به منافع ملی 

 ت گیرد.، فرهنگی ونظامی صورمدیریت سالم سیاسی، اقتصادی

قابل تذکار است که ملل پیشرفته ومترقی جهان این همه سعادت را رایگان بدست نیآورده اند، بلکه در 

دوختن راه رسیدن به این منزلت بسا مشکالت، قربانی ها، جنگها وخونرزیی های بیحد وحصر، ان

سرراه شان بدور خورده گی ها وپیروزی ها بآلخره همه موانع را از تجارب فراوان از این همه سر

 .کرده واکنون در شاهراه پیشرفت وترقی سیر میکنند وبرای مردمان شان سعادت به ارمغان آورده اند

در پرتوتجارب کسبی انسان در روی زمین همه انسانها وملل جهان بصورت انفرادی وکتلوی از 

مفید وقابل اجرا تجارب  عاقالنه باشد تانداندوخته وتجارب گذشتگان شان مستفید شده وهیچگاه نمیتوا

 به امتحان گرفت. بار را بار

ف برق یعنی نشاید عاقالنه باشد تا کاری را که توماس ادیسن کرده هر بار از نو در اختراع وکش 

توسعه انرژی برق را مثال مفهوم ید خواهد بود تا مدارج انکشاف وپرداخت، بلکه خیلی مؤثر ومف

البته با این مثال به هیچوجه قصد ندارم در باشیم. ر داشته مسایل اجتماعی وسیاسی نیز در نظدر

الگو قرار داده در پی انطباق کاپی آن باشیم. مسایل اجتماعی، سیاسی واقتصادی تجارب دیگران را 

زیرا هر جامعه از خصوصیات و ویژه گی های منحصر به خویش برخوردار بوده که بدون دانستن 

 و دریافت راه برونرفت نا محتمل میباشد.ارزیابی اوضاع این ویژه گی ها 
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فقدان بسیاری از دانشمندان علوم اجتماع و سیاست در داخل وخارج از افغانستان به این باور اند که 

معامالت ملی وبین المللی مسبب اصلی  کارزار و یک هویت مشترک ملی و عدم اتحاد ملی در راستای

  میباشد.معضل افغانستان در عرصه ملی وبین المللی 

 

 

 

 

زبانی، مذهبی، حتی به این باور اند که در زیر تآثیر اختالفات فرهنگی، نظریه پردازان  این بسیاری از

نفوذ سلطه خارجی و نا برابری های اجتماعی در ساختار سیاسی قومی، اتنیکی، موقعیت جغرافیایی، 

 .کن میباشدیک ملت باورمند به منافع ملی نا مم افغانستان اتحاد ملی وتشکیل

   

 

 

ولی به باور من آنچه ما را از گذشته های دور تا امروز به کژراهه کشانده این همه مصیبت را در این 

  نبود روحیهمرز وبوم ببار آورده فقط وفقط بی باوری مردم این خطه به منافع ملی یا به عباره دیگر 

و از خود  دیگرابستگی با همو، ن شمول، دلبستگی به میهن مشترککار افغانستا زیست باهمی و

 میباشد. شوردر سطح کل ک بیگانگی هم در برابر هم میهنان و هم در برابر میهن

اداره ولین امورئهمه مس تقریبآ مردم،اقشار جامعه یعنی همه کشور بنام افغانستان حدودآ همه  در این 

بیشتر در پی منافع  مرد وزن اعم از ، قدمه های بعدی ومردم عامومشمولین زراعت، صنعت و اقتصاد

در سرلوحه فکر مردم ما منافع جمعی تا کنون جای نداشته است، و اگر از  شخصی خودشان هستند،

 و اقوام نزدیک ، اقارب خویش به فکر خانواده برآورده شدن منافع شخصی فارغ گردند آنگاهست که

  خواهند افتید. شان

نیل به منافع شخصی دانسته مردم  عوام  در راه هم امور وولین ئمس هم که باید گفتراوان با تاسف ف

 میگذارند.زیر پا ویا ناخودآگاه منافع ملی ویا منفعت به مقیاس کل کشور را 

وارجحیت  ، خود خواهی هاایت هایی دردناک از خیانت های ملیمطالعه تاریخ این مرز وبوم حک 

  تاریختاکنون  و ومعنوی گردیده استمنافع شخصی وگروهی منجر به تباهی های فراوان مادی 

ولیت و ندامت کرده ئاحساس مس رهرا سراغ دارد که در این باولینی ئولی از مسئمس کمتر کشور ما

 محاکم کشور افراد این چنینی را بازداشت وبازپرسی کرده باشد.مراجع عدلی و ویا  باشد

 

 

 

 

 

 ومرام هدف

 
یت مشترک ملی مردمان این هو یک را ه های دستیابی بهتا  ام وهدف من از این نوشتار این بودهمر

تفکرملی یک ایجاد برای و داشته منافع ملی حقیقی از درکمردمانش که  مرا جستجو کن سرزمین

 وزیست با همی با همه مردم کشور تحت نام ملت افغان از دل وجان باور داشته افغانستان شمول

ای خانواده گی، قومی، قبیلویی و محلی برون برآمده و همه مردم کشور از پوسته ه بالخره و باشند

 .میباشد – منافع خویش را در ارجهیت منافع ملی جستجو کنند
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 امروزی جوامع و کشور های پیشرفته وقدرتمند مردم ما باید بخوبی بدانند وبه این اعتقاد برسند که 

، حاکمیت ملی و هادوستی شهروندانی است که در بدترین شرایط از ارزشمحصول وطن

 .ه اندشان دفاع نمودکشور ارضیتمامیت

از ناسیونالیزم  من به هیچوجه مراد در این وطن دوستی و رسیدن به درک منافع علیای ملی البته که

  نمیباشد. وملت برتر وکهتر برتری جویانه

  

 

 

 

 

 

بیستم مناسبات اجتماعی  با تآسف فراوان میتوان اذعان کرد که در مثال افغانستان تا نیمه های قرن

که بیشترشعار بیشتر بر پایه سیستم قبیلویی)گروهی از اقوام( استوار بود. اکنون مشاهده میگردد 

اربرد دارد. ذکر در معامالت سیاسی کهایی" غصب ویا تصاحب قدرت سیاسی از دل اقوام میگذرد" 

خود بیانگر رود ملی کشورو س ۲۰۰۳دسمبر  ون اساسی مصوب لویه جرگه مورخنام اقوام در قان

 مردم کشور بی ثباتی و بحران را در کشور دامن زده و که نقطاب هایی اجتماعی اقتصادی بودهاین ا

 بازمیدارد. بر محور منافع ملی را از اتحاد ملی ما

چرا به این پدیده شوم وبازدارنده سیاسی، اجتماعی واقتصادی آنهم در زیر سیطره قدرت هایی  

تصادی میباشند، میدان کشور هایی پیشرفته سیاسی، اجتماعی واقه وهمه نماینده گان خارجی که هم

 داده میشود؟

از این نوشتار به هیچ وجه به مفهوم ناسیونالیزم برتری جویانه قصد من که  بازهم تآکید میدارم 

ووفات  ۱۸۶۱متولد  یا به قول رابندرنات تاگور شاعر، فیلسوف وجامعه شناس هندینیست، افراطی 

"شما در این توهم زندگي مي كنید كه موجودات آزادي هستید؛ ولي هر روز پاره که میگفت:  ۱۹۴۱
( و ملي گرایي به هدر مي دهید، و در فضایي ملتیي از انسانیت خود را به نام این بت موهوم )

ور بود که او به این بازهرآلود، براثر بدگماني همگاني و مملو از حرص و هراس به سر مي برید"

بروز وتشدید جنگهای اروپایان در داخل اروپا  جنگ جهانی اول و در خارج از اروپا در آسیا وافریقا 

 بوقوع پیوسته است. اروپایی"ملت برتر"همه وهمه بر پایه برتری جویی های ناسیونالیستی یا 

 

را سناریوی  کشور ما به جان افتیدن مردم ما ونبود وحدت ملی در عده از صاحبنظران پدیدههمچنان 

 ر یک افغانستان بی ثبات میبینند.د پیوسته سازمانهای استخبارات خارجی میدانند که منافع شان را

اقتصادی سیاسی را  –قومیت، تبار و محل در فعل وانفعاالت اجتماعی عناصر نفوذ عده دیگر هم 

 عامل این همه بازدارنده گی ها میدانند. 

را مختصرآ   "در ساختار جامعه افغانی وتآثیر آن قوم یا قومیت"  گام نخست در ا دارد تادر اینجا ج

 به بحث بگیریم.
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 قومیتقوم یا 

 
( از واژه یونانی اتنوس یا اتنیکوس گرفته شده که در گذشته های دور Ethnicاساسآ مفهوم قوم یا )

ا غیر مسیحیان وافراد درجه دوم گفته هلنی و سپس به غیر یهودیان ویبه بت پرستان خارج از تمدن 

ها و ی جداییدهندهای منفی و نشاندارای پیشینه .همچنان مفهوم قوم در زبان انگلیسیمیشد

معادل کفر و  همیشه قوم های اجتماعی است. مفهوم قومیت ووهغیرخودی تلقی کردن برخی گر

ی معادل کلمهغیر اروپایی یی اروپایی و ات کفرآمیز به کار برده شده است. در اکثر لغتنامه هاموهوم

ارجاع داده شده است. بعد ها های فرهنگی، به کافران های اجتماعی و گروهقومیت، به غیر از گروه

کند که های نژادی پیدا میسوی گروه، سمت و هوم قوم و قومیت در متون جامعه شناسیمفاین 

ی پایانی این تحول، مقوله شدند و البته در دوره ها هم به تدریج وارد اینسیاهان، زردها و یهودی

های غربی چه که در کشورشود. اما آنهای زبانی و مذهبی دیگر میکم مفهوم قومیت شامل گروهکم

ما نیست؛ تأکید روی کشور شود چندان متناسب با ساختار اجتماعیدر ارتباط با این مفاهیم مطرح می

هایی مهاجراطالق میگردد یعنی به اروپایی به گروه جوامعی قومی درهات که اساساً گروهاین نکته اس

خودش حاوی یک پارادوکسی  نطدر ب اند که این البتهاز جای دیگری به آن سرزمین رفتهکسانی که 

امریکا هایی که از کشور خودشان به ایاالت متحده ها یا عربخواهد بود. شما فرض کنید چینی

گیرند، در حالی که در سرزمین ی یک قوم مورد توجه قرار میکشور به مثابهاند در آن مهاجرت کرده

بر  ایی به لحاظ سرزمینی آمریکها در جامعهشوند. آنمحسوب می بزرگ خود جزیی از یک ملت

شان با سرزمین پیوند خورده است، های دیگری که در جاهای دیگر هستند و تعریفف قومخال

 .یعنی غریبه ها اندآمریکا نداشته ی مورد نظر یعنی جامعهین جامعهمگونه پیوندی با سرزهیچ

به گروهی از انسانها اطالق میگردد که اعضای این گروه  ۱۹۸۶و اما تعریف قوم به قول سمیت  

اجتماعی دارای ویژه گی های نیایی واصل ونسب مشترک داشته باشند. همچنان این گروه ها اغلبآ 

ی، زبانی، رفتاری ومذهبی میباشند که به احتمال غالب به آبآ واجداد شان بر دارای مشترکات فرهنگ

میگردد ویا بنابر عواملی دیگر بوجود آمده وشامل حال این گروه گردیده باشد که به این ترتیب یک 

 .قوم میتواند یک کتله فرهنگی نیز گفته شود. 

راک افرادی است که دارای پیوندهای خونی داری و فئودالی هم نوعی دیگر از اشتقوم در جوامع برده

هنوز به اندازٔه کافی پایدار شان هستند و سرزمین و زبان و فرهنگ مشترک دارند، ولی این اشتراک 

 نبود و در مقیاس کشورهایشان نیز این اشتراک از منظراقتصادی کامل نبوده است. 

 

مبحثی بسیار جدید است.  یالمللبین به ویژه منازعات قومی در حوزه روابط طالعات قوم وقومیتم

، توجه به این متغیر بسیار تأثیرگذار را در سطح یالمللگرایی بر روابط بینحاکم بودن پارادایم واقع

وقوم  قومواژه  بود که ۱۹۹۰ از دههار داده است. در واقع الشعاع قرالمللی تحتسیاست داخلی و بین

یا محمل بازیگران در حاشیه مانده  های سیاسی تحت عنوان به مثابه یک محمل جدید در بازیگرایی 

 نظران گران و صاحبتوجه تحلیل المللی ومطالعات جامعه شناسیدر مطالعات روابط بینهای خفته 

بعد از فروپاشی اتحاد را به خود مشغول داشت. در حال حاضر یالمللبینروابط  جامعه شناس و

توجه بازیگران  که فراطی اسالمی در پاکستان و اطراف افغانستان، رشد وشیوع بنیاد گرایی اشوروی

 ۱۱پس از حوادث و معطوف ساخت  و آنهم اسالم رادیکال اسالمبه را سیاسی غرب وامریکا 

در تعامالت ومعادالت سیاسی غرب وخاصتآ ایاالت ها ، استفاده تاکتیکی از قومیت۲۰۱۱سپتامبر
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 مسلحانه تالش دارد تا در چارچوب جنگ ت. بر این اساس امریکابسیار اهمیت یافته اسمتحده امریکا 

ها در اکثر کشور هاییکه منافع استراتیژک اش را برداری از مسئله قومیتبا بهرهویا غیر مسلحانه 

این سیاست در کشور ما نه تنها از اتحاد مردم بدور محور ملی  .بپردازد تآمین میکند به مقابله 

را بر کشور ومردم ما تحمیل کرده  بیشترانقطابات بسیار خطرناک وخانمانسوزجلوگیری میکند بلکه 

در افغانستان این مسله از ویژه گی خاص تاریخی نیز محتمل میگرداند. را  کشور و خطرات تجزیه

  روسیه انگلیس، استراتیژی هایی تآثیر برخوردار است. زیرا افغانستان در یک قرن متآخر در تحت

 

 

 

 

از این حربه در مقابل هند برطانویی وپاکستان به حیث سیاست رسمی کشور  ادشورویحوات تزاری

که البته در  استفاده کرده وریاست ووزارتی را به این نام در چوکات اداره حکومت خویش داشته است

بحیث وسیله فشار در قبال پاکستان از حمایت کننده گان این نیمه دوم قرن متآخر کشور هند هم 

وجلوگیری از  )آبهای گرم(استراتیژیست های روسی برای دسترسی به بحر هند .ی بوده استپالیس

شعار در قبال کشور محبوب ما افغانستان  در پالیسی هایشدر منطقه  نفوذ انگلیس بعد ها امریکا

پایه  که در اثر سیاست های ماجراجویانه انگلیسی در زمان سلطه اش بر نیمقاره هندپشتونستان را 

آنرا به افغان سیاسی کرده وبا استفاده از احساسات وطنپرستانه عده از رجال  مطرحزاری شده بود گ

را  ما دولت و حکومت خویش در افغانستان بوسیله عمال. روسها شدت مورد بهره برداری قرار دادند

ق شناختن خط دیورند تشویبه عدم پذیرش وبرسمیت از همان آوان پیدایش نا میمون پاکستان 

اتحاد در حالیکه در آوان خروج انگلیس از نیم قاره هند  .ه وتحت فشار قرار دادندکردوترغیب 

شوروی که بصورت فاتح جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته بودمیتوانست با استفاده از نفوذ بین 

ق بر حسب حقایله سرحدات افغانستان باهندوستان ئالمللی اش بر انگلیس فشار وارد کند تا مس

تشکیل کشور پاکستان با این از بعد هم  وواسناد تاریخی و خواست مردمان منطقه حل وفصل گردد 

مسایل مورد  کشور جدید التآسیس بر طبق خواست واراده مردمان ودولت های منطقه واسناد تاریخی

وج بعد از خرحل وفصل میگردید تا چنین زخمی ناسوری برای منطقه به میراث نمی ماند.  منازعه

پیدا کرده ودر میان انگلیس ها از نیم قاره هند روس ها برای تحقق این پالیسی اعتماد به نفس بیشتر 

جریان تحقق این سیاست های  مردم عوام ورده های حکومتی سرمایه گزاری هایی بزرگی کردند و در

 ،یک قومن در میازرگی بفعل وانفعاالت های آنزمان  از جانب حکومتمنافع ملی افغانستان ضد 

مترادف قرار گرفت با شوک وتکان در میان سایر اقوام متشکله کشور که البته سرمایه گزاری در 

 که بعد ها امریکایان .مداخله گران شامل بود میان سایر اقوام هم در پالیسی های درازمدت این

از اقوام کرده استفاده  به همکاری سازمانهای استخباراتی از همین پالیسی ومتحدین منطقویی اش

هم مزاحمت در جمهوریت های سرحدات  جنوبی اتحاد شوروی در برگشت یعنی مداخله و کشور ما

     استفاده کردند.  

 

مجموعی  وام وتعداد نفوس این اقوام ونفوسبا آنکه احصاییه مستند و قابل قبول از تعداد اق

 Asia) ایشیا فوندیشن یابنیاد آسیا  یک راپور احصائیوی اداره کشور وجود ندارد اما

Foundation  و همچنان راپور اشتباه  2,5به قول خودشان با ضریب  ۲۰۱۰( در سال

بوسیله شبکه های تلویریون بی بی سی  ۲۰۰۹ – ۲۰۰۴در بین سالهای احصائیوی که 

BBC  ان بی سی وNBC بر پایه پالیسی  همانطوریکه در باال تذکردادم هر دو احتماآل که

ایاالت متحده امریکا ومتحدین غربی اش در امور افغانستان تهیه شده تعداد اقوام مطرح های 

 چنین مینگارد: با تفصیل هر والیت بصورت جداگانه را در کشور ما
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 % 38پشتون 

 % ۳۱ک تاج

 % ۹هزاره  

 % ۹ازبیک 

 % ۴  ایماق

 % ۳ترکمن 

 % ۲بلوچ  

 % ۴میری، گجر و سایرین براهویی، پا قزل باش،نورستانی، عرب، قرغز، پشه ای،

 

در  که قوم ذکر کرده اند، ۵۰افعانستان تعداد اقوام را در  مورخین وجامعه شناسانهمچنان بعضی از 

ذکر بعمل آمده  بزرگ در کشور از چهارده قوم ۲۰۰۳دسمبر قانون اساسی مصوب لویه جرگه مورخ 

، ایماق، نورستانیای، پشه، لوچب، تركمن، ازبك، هزارهاست اینها عبارت اند از پشتون، تاجک، 

 براهوی.و گوجر ، قزلباش، قرغیز، بعر

در افغانستان عنصر قومیت در عرصه  پسین،سه دهه  دربر اساس مطالعات اخیر جامعه شناسان 

و در سراپای  نقش تعین کننده داشته قدرت سیاسی نسبت به عناصر ایدلوژی، مذهب، زبان وسمت

اهده کرد. یعنی تمام اجزای متشکله قدرت انتخابی قومیت را مش صره های قدرت فقط میتوان عنحوز

بر محور قومیت استوار بوده و مشمولین این حوزه ها برپایه منافع شخصی شان و انتصابی آن 

در اجالس بن تآکید امریکایان د. کاندید وبه حیث ممثل اراده ومنافع قوم انتخاب ویا انتصاب شده ان

بر عالوه سهم شاه اسبق یم قدرت در افغانستان بین اقوام برپایه تعداد شان وهمکاران غربی شان تقس

امریکا وحکومت استخراج شده از نشست بن فقط برپایه قومیت ووفاداری شان به بود محمد ظاهر 

از همان آوان پیدایش در گرو قوم وکشور تضمین  ساخته شده در بن حکومت ومتحدین اش بود. یعنی

استفاده هایی سیاسی از ؤدربرابر س گرچه بعدها قانون اساسی ممنوعیت هایی را کننده قرار گرفت.

به هر  نام قوم تسجیل کرد ولی درپشت پرده این سیاست در عرصه ملی وبین المللی بازار گرم دارد.

با  ها عامل اصلی انقطابات اجتماعی، کنار نیامدن در دو دهه اخیر این تراژیدی بسیار وحشتناکحال 

نا در عرصه ملی وبین المللی، ادامه جنگ وتمام  یک افغانستان واحد التفورم بر پایه منافع ملییک پ

 اقتصادی ونظامی میباشد.  -اجتماعی-بسامانی های سیاسی

که در بازی های سیاسی امروز قدرت های بزرگ هم نظریه پردازان وهم  اذعان داشت با تآسف باید

روی  این سیاست های تباه کن کشور های همسایه افغانستان هم ودر ورای  دستگاه های اجرایی شان

که منافع درازمدت وکوتاه شان در کشور های تخاصم اقوام برای تشدید بحران ودستیابی به اهداف 

 که اگر مردم  ووطندوستان خاصتآ کرده اندسرمایه گزاری های بزرگی مدت شانرا تآمین میکند، 

مادی ومعنوی برخوردار  واز ظرفیت بزرگرا تشکیل میدهند  کشور جوانان که امروز بیشترین کمیت

تمامیت ارضی و هست وبود کشور ما را  عواقب زیانبارآن در پی چاره نیافتدملی وقشر آگاه  میباشند

 .عراق، لیبیا، یمن، سوریه کشور یوگوسالویا در اروپای شرقی و کشور های همانند تهدید میکند

 در راستای اتحاد ملی بررسی وتحلیل وضعیت کشور مان خطرناک سیاسی  در این گیروداربازی های

دریافت آدرس مشترک برای یک  ویا حد اقل یک راه حل دستیابی به برای منافع مشترک ملی و



[Geef tekst op] 

 

10 

 

در زمینه صورت  ر معطوف داشته وکاوش هایگفتمان ملی مرا وامیدارد تا در این باب توجه بیشت

  گیرد.

 

 

 

 

 

 

 ملت

 
 :تعریف ملت

 
کرد  تعریف دریک محدوده معین جغرافیایی با منافع مشترک ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی

از این پیوند است که  میباشد. این محدودهوتعلق قوی به تاریخ  آگاهی مشترک که عامل پیوند آن

 گیهای هربه یکدیگر و احساس وحدت میان افراد به آن واحد پدید میآید. از جمله ویژ احساس تعلق

 یک است و احساس دلبستگی و وابستگی به کشور بنامجغرافیایی مشترک  لمروملت اشغال یک ق

خی و دارای بافت فرهنگی خاص اما بدون یبه عنوان یک جماعت تار ن استکملت مم سرزمین معین.

 .داشتن دولت وجود داشته باشد خودمختاری سیاسی یا

 ۱۶۴۸در اروپا اروپایان به قرار داد وستفالی  ۱۶۴۸ - ۱۶۱۸بعد ازپایان جنگهای سی ساله مذهبی

در  مداخله  نظامی نکنند م تن در دادند تا حقوق یکدیگر را محترم شمرده و باالی یکدیگر تعرض و

ملت با دولت  پیوند مستقیم مفهومیعنی اینکه  ،دولت های ملی از همین زمان ببعد ظهور کردند واقع

فراتر نمی  شگفته در اروپا از اواخرقرن هفدهاز پیدایش ناسیونالیسم جدید ایست که تاریخ آن امر تازه

 .میباشدی اخیر  در دو سده آن قاره و اقتصادی اجتماعی ،سیاسی، الت فکریمربوط به تحو رود و

چون جامعه شناسان ملت را پدیده اجتماعی اروپایی میپندارند بنآ در باره ملت وتعریف آن نگرش 

جامعه شناسان و ملت یک مفهوم انتزاعی داشته ودارند این بدین مفهوم است که های گوناگونه  

در اما با این همه موافق اند که ملت  از آن ارایه داشته اند،تعبیر های متفاوتی تحلیل گران تعریف ها و

و دولت های ملی از طریق رای و اراده  جریان رشد مدرنیته از طریق دولت های ملی ایجاد گردید

 . شهروندان یعنی همه افراد جامعه ه استتقیم مردمان یک سرزمین یا شهروندانش بمیان آمدمس

دارنده گان حقوق مساوی در وزبانی آنها  ، مذهبیبدون درنظرداشت خاستگاه طبقاتی،قومی، نژادی

 میباشند. وسیاسی کلیه امور اجتماعی

ق لدولتی( متعو داشتن قدرتی ) ولت ملیلق به ملت و لزوم تشکیل دبه معنای تع آگاهی ملیواز اینر 

گذشته معنای سیاسی امروزین  نیز در ی ملت نی ندارد. به همین دلیل، واژهای طوال به خود، پیشینه

 کاربرد داشته پیروان دین کمابیش برابر با امت یا دری وفارسی، چنانکه در زبان است را نداشته

آگاهی شایع بوده،  در گذشته میان گروههای بشریآگاهی ملی جدید انچه در یدایش پاست. پیش از 

این . بردند قوم به کار می جایدر زبانهای اروپایی برا  ( Nation)ناسیون وکلمه قومی بوده است

ه تاریخ و خاطر و عنصر زبان، دین، آداب و رسوم، اگاهی به تعلق فرهنگی داشته بیشتر جنبه آگاهی

لیکه درتعریف ملت بمفهوم امروزینش عناصر زبان، دین در حا قومی مشترک مبنای آن بوده است.

  وغیره مشترکات فرهنگی اصل نیست.

 می را به صورت جدا کردن خود از دیگری وکاربرد این واژه اهیمیان اکثر اقوام گذشته این آگ در

انیان( که ، یونعراباقوامی همچون )چینیان، ا. می نامیدندنانکه یونانیان غیر یونانیان را بربرچ یابیم،

 را از خود جدا می کردند.  واژه هایی خاص دیگرانکلمات و ی قائل بودند، با خود برتر برای فرهنگ
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که با دین و فرهنگ قومی پیوستگی داشته و پشتیبان  یعنی حکومتی حکومت قومی در عین حال یول

در  هتی که امروزبه معنا و اهمی، اما نه است اهمیت خاص داشته  آمده و نگهبان آن به شمار می

پیوستگی سه عنصر دولت، ملت و کشور در روزگار ما، بعد   .شناسیم می دولت ملیتحت عنوان 

کالسیک ملت توسط ارنست  ملت( چنانکه تعریف -دولتاست ) سیاسی قوی به مفهوم ملت بخشیده

ست، ملت یک روان ا" است:  ( چنین۱۸۸۲رنان )ملت چیست؟، مجموعه آثار، جلد یکم، پاریس، 

 میسازند... یکی داشتن میراث  یک اصل روحانی. دو چیز، که در واقع یک چیزند، این روان را

 

 

 

تکیه کردن  زیست با یکدیگر و خواست ها و دیگر، سازش واقعی، میل به مشترک غنی از خاطره

 "کامل به میراث مشترک.

 و خو و منش ملی تکیه کردهذهنیت هر ملت، به عبارت دیگر، بر خلق  نویسندگان دیگر بر یکدستی

 .است اروپایی ویژگیها و بزرگداشت آن یکی از ویژگیهای دوران رشد ناسیونالیسم اند و تکیه بر این

رک های مشت مانند شخصیت ملی یا قومی و زمینه عواملی در علوم اجتماعی، در تعریف ملت

و  است از همه این عواملسرانجام ترکیبی  گرفته میشود، زیرا ملت در نظر فرهنگی و اقتصادی

انها بر  ای در آسیا و افریقا بوده است که بنیاد های تازه ی اخیر شاهد برآمدن ملت چند دهه جهان در

 پائی است، نهاده شده است.ملت، که در اصل مفهومی ارو شمولمفهوم جهان

ملی استفاده امروز بیشترین دانشمندان علوم اجتماع وفالسفه در عوض کلمه ملی گرایی از هویت 

میکنند، که البته عده از آنها هویت ملی را در گرو عضویت فرد در اجتماع تلقی کرده وعده دیگر 

هویت را عنصر شخصی برای افراد اجتماع تعریف میکنند و به این ترتیب این واژه ها شامل مباحث 

 فلسفی جامعه شناسی عصر حاضر گردید. 

  که در اندیشهمی نویسد: مدل آرمانی ملت،  اعی امریکااجتمپژوهشگر علوم  فیلسوف و امرسون 

عبارتست از  -ل وجود نداشتهاگر چه هرگز چیزی به این درجه از یکدستی کام -داراروپایی سابقه د

که بر حسب سنت، در مرزو بوم معین زندگی می کند، به یک زبان سخن می  ،انسانی واحد کتلهیک 

ویژه آن قوم باشد( فرهنگ خاصی دارد و یک تجربه تاریخی  که این زبان زبان گوید ) وچه بهتر

اما، به عقیده همان  .که از نسلهای بسیار به ارث رسیده ایشان را در یک قالب ریخته است مشترک

به رغم در  ار اروپایی اغلب خطاست. ولی هماین مدل برای اقوام خارج از مد نویسنده، به کاربردن

که حس می  ست از مردما جماعتی ملتبرای مفهوم ملت، برآنست که توار سنجه های اس دست نبودن

میراث مشترک سهم می  کنند از دو وجه به یکدیگر تعلق دارند، یکی آنکه از عناصر مهم و ژرف یک

ترین بیانی که از ملت می  سادهافزاید که  می وآینده دارند برند، و دیگر اینکه سرنوشت مشترکی در

و بر پایه   ت با منافع مشترک اندمردمند که احساس میکند یک مل ن جماعتی ازتوان کرد آنست که آنا

 همین منافع مشترک همگانی به آینده مینگرند.

 

 

 

 

 له ملت در افغانستانئمس 
 

الزم  گفته آمدیم آنچه در باره تعریف ویا اینکه ملت چیست وچگونه پا به عرصه وجود گذاشتبعد از

وضعیت ناهنجار کشور ما هم این بود ونبود ملت ومنافع ملی ورسیدن ه درک میدانم کدؤبه تذکارم

به ارزیابی بگیریم تا به  آن  با عوامل بازدارنده وشتاب دهندهونرسیدن به مرحله ملت ومنافع ملی را

  در زمینه نایل گردیم. یک استنباط منطقی
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او را  آسیا نام داشته و –وپا وستان، بام جنوب آسیا، راه ترانزیت آردکلید هن که ه باستانیخطاین 

هند پیوند داشته و  د امروزه از جنوب وشرق به کشور پاکستان وکناره ایچهار راه آسیا هم مینامن

غرب آن بوسیله  صحرا ها وبیابانهای خشک وبی علف با ایران وصل است، شمال آنرا گذرگاه آبی 

در  تان وترکمنستان وصل میکند آمو وکوکچه  با آسیای مرکزی کشور هایی تاجیکستان، ازبکس

مؤرخ نامدار  بحبوبه های مختلف ادوار تاریخ در زیر نامهای آریانا، خراسان وافغانستان به قول

مرحوم پوهاند حبیبی ودانشمند شهیر کشور ما اعظم سیستانی تمدن هایی بزرگی را چون  کشور ما

 ، تمدن سیستان، تمدن غزنه وتمدن تمدن ویدی، تمدن اوستایی، تمدن باختر یا بخدی، تمدن هرات

 

 

افغانستان هر دو، نقطه دیدار و کوره ذوب هایی دیگر را در گوشه وکنار خویش تجربه کرده است. 

 خویش سهم بزرگ و مهمی در شکل دهی تمدن. در نتیجه، در درازنای تاریخ نفوذ فرهنگی بوده است

که افغانستان قلب آن را شکل داده  نگی. ساحه بزرگ جغرافیه یی و فره، به جای گذارده استها

مردم هایی متمدن وشهیری در اینجا زنده گی داشته اند که از  است، از آمو تا سند، گسترش می یابد.

خود میراث هایی بزرگی در عرصه های علوم اجتماعی وعلوم تجربی بجا گذاشته اند، که میتوان از 

فیلسوف وکاشف الکول وفات  –مهندس  –زشک پ –کیمیا دان  –ابوبکرزکریای رازی فیزیکدان 

 ۹۵۰وفات  ۸۷۰منجم وفیلسوف متولد  –موسیقیدان  –میالدی، ابو نصر فارابی فیزیکدان ۹۲۴

میالدی شاعر وجامعه شناس مولف  ۷۷۰امیر کرور سوری فرزند امیر گوالد سوری وفات  میالدی،

میالدی، مطهر بن طاهر قدسی  ۹۳۴ت احمد بن سهل بلخی ریاضیدان وجغرافیه دان وفا پته خرانه، 

در بست سیستان اولین دایرۀ المعارف نویس شرق، یعقوب رازی مهندس ومحاسب  ۹۶۶متولد 

کیمیا دان و عالم تحنیکی، ابو  –بزرگ عصرش، محمد بن احمد کاتب خوارزمی یا خیوه ایی مهندس 

 –حامد بلخی ریاضیدان  میالدی، ابو ۹۶۱جعفر خاذن خراسانی ریاضیدان و ستاره شناس وفات 

ستاره شناس، مخترع استرالب وابزار های نجومی، ابونصر اسمعیل جوهری فارابی لغت نویس شهیر 

زمین  –ریاضیدان  منجم، میالدی، ابو ریحان البیرونی ۱۰۰۲وهمچنان مبتکر اندیشه پرواز وفات 

دی، ابو علی سینای میال ۱۰۴۸وفات  ۹۷۳فیلسوف ودانشمند بزرگ علوم تجربی متولد  –شناس 

وفات  ۹۸۰پزشک ودانشمند بزرگ علوم تجربی متولد  –فیزیکدان  –ریاضیدان  –بلخی فیلسوف 

ووفات  ۱۰۳۰میالدی، ابوبکر محمد بن حسن حاسب صاحب کتاب نسوی نامه متولد سال  ۱۰۳۰

 ۱۱۲۴ووفات  ۱۰۴۸شاعر وفیلسوف متولد  –ستاره شناس  –میالدی، عمر خیام ریاضیدان  ۱۱۲۳

فیلسوف وفیزیکدان، ابوبکر خراسانی کیمیادان، محمد بن  –میالدی، موالنا عبدالرحمن جامی شاعر 

، خوشحال ختک متولد میالدی ۱۱۳۹احمد خرقی  ستاره شناس و کاشف حرکت ستاره گان وفات 

میالدی شاعر، فیلسوف وجامعه شناس، رحمن بابا فرزند عبدالستار متولد  ۱۶۸۹وفات  ۱۶۱۳سال 

میالدی شاعر، ریاضی دان، منجم وجامعه شناس، میرویس خان هوتک متولد  ۱۶۰۵ووفات  ۱۵۲۹

موالنا جالل الدین بلخی، خواجه  عر، جامعه شناس ورهبر اقوام بزرگ،شا ۱۷۱۵وفات   ۱۶۷۳

عبدهللا انصاری، انوری ابیوردی، عنصری بلخی، دقیقی بلخی، امام فخر رازی، عبدالقادر بیدل، امیر 

نوایی، موال نا عبدالرحمن جامی، رابعه بلخی، ناصر خسرو بلخی، سنایی غزنویی، ابو عبید  علی شیر

، بیت ابو نصر فارابی، رحمن بابا عبدالرحمن محمد جوزجانی، حنظله بادغیسی، ظهیر الدین فاریابی،

ر به مخفی نیکه، میا فقیرهللا جالل آبادی، موالنا یعقوب چرخی، پیر محمد کاکر، خانم شاد بیگم کشهو

وصد ها دانشمند وپژوهشگر دیگریاد کرد  بر  استاد عبد الحق بیتاب، استاد عبدالغفور برشنا بدخشی،

عالوه آثار بسیار با ارزش تاریخی مانند کتیبه های ویدی، سنگ نوشته ها و دست ساخت هایی از 

ون در موزیم های ادوار مختلف تاریخ زنده گی مردمان ساکن این سرزمین وکتب وآثار که هم اکن

تندیس های بامیان، مینار  بزرگی چون موزیم لندن، پاریس وسایر موزیم هایی دنیا نگهداری میشوند،

برج عیاران بلخ، تخت رستم، دیوار  کاپیسا وننگرهار، ،بلخجام، مینار های هرات، آتشکده نوبهار

د وبهرام شاه در غزنه، های تاریخی بلخ، آرامگاه حضرت علی، قصر جهان نما، مینار های مسعو
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آرامگاه سنایی غزنویی و سلطان محمود غزنویی، چهل زینه قندهار،طاق بست، قلعه چهل برج وشهر 

کهسان و سیاوشان در  –غوریان  –غلغله در بامیان، مسجد جامع هرات، قلعه های اختیارالدین 

با ارزش تاریخی، علمی  هرات، خانه زرنگار، سنگ هفت قلم، یخچال های هرات وصد های دیگر آثار

وهنری حاکی از آنست که در این مرز وبوم روزگاری مردم های متمدن زیست داشته ودر کار های 

 – Dupree, Nancy (۱۹۲۷نانسی دوپری به قول خالق علمی، هنری وفرهنگی مشغول بوده اند. 

انی کشور ما بیشترین سالهای عمرش را در کاوش وتحقیق آثار باست شناس که باستان ( ۲۰۱۷

 او در تمام سال های توفانی و بحران زده سه دهه اخیر، برای نگهداری اثرهای فرهنگی  گذشتانده و

 

 

 

 

 

این سرزمین تالش نموده است. او به همین سبب نخست در پشاور و بعد در کابل مرکز هایی برای 

های که برای کاوش  ( جایی۱۴۳او به این باوراست که از میان ).بوداین امر، بنیاد نهاده 

به صورت همه جانبه، کاوش  نه، نشانی شده بود، تنها هفده تا و آن هم در افغانستان باستانشناسی

همچنان ل. شتاین باستانشناس آلمانی در باره پهنا وژرفای آثار باستانی کشور ما معتقد  گردیده اند.

انستان عمر یک باستانشناس را است که بررسی هر مغاره وجا برای کاوش باستانشناسانه در افغ

 میبلعد.

گذاشته  وجود میالدی پا به عرصه ۱۷۴۷با آنکه تحت نام افغانستان به عنوان یک کشور از سال 

است، اما این سرزمین از لحاظ قدامت تاریخی یکی از کهن ترین کشور های جهان بوده وبوسیله 

افغانستان را از زمانه های  ار میرود.شاهراه ابریشم گذرگاه تمدن های بزرگ عصر باستان به شم

دور بدینسو کلید فتح هندوستان می نامیدند، زیرا هندوستان از طرف شرق، غرب و جنوب به آب 

راه ورود متصل بوده واز طرف شمال کوه های بلند قراقرم و همالیا آن را احاطه کرده است. تنها 

بود.  بروخیل، چترال، خیبر، کرم، گومل وبوالن جهان گشایان به هندوستان از طریق دره ها ویا معابر

بر  جهان حاضربدین ترتیب افغانستان در درازمنه تاریخ میدان پرتاب به هند بوده است. در شرایط 

میلیارد  ۱۸۷منبع غنی ترین ذخایر هایدروکاربن جهان دارای آسیای مرکزی  اساس آخرین تحقیقات

ل جهان میباشد که آسان ترین راه انتقال وترانزیت آن به بیرل نفت یعنی حدود یک ششم ذخایر نفت ک

در از طریق افغانستان ممکن ومیسر میباشد که راه های بحری، جنوب شرق آسیا وهندوستان 

سیاست های استراتیژیک حاضرجهان تسلط بر جنوب آسیا تسلط بر جهان پنداشته میشود که 

آسیا تبدیل شده است.  –غانستان به راه ترانزیت اروپا افغانستان بام جنوب آسیا میباشد. یعنی امروز اف

جغرافیا به افغانستان موقعیت بسیار با ارزش جیوپولیتیک وجیو استراتیژک بخشیده است وبدین این 

پیوسته مورد تحاجم ها قرار داشته و بعضآ این تهاجم ها ماندگار  از دوردست های دور لحاظ است که

سبب گشته تا کشور ما آمیخته ایی از فرهنگ های گوناگونه بوده وبر هم بوده است و همین امر هم 

عالوه تمدن هایی بومی که در باال ازآن ذکر بعمل آوردیم، تمدن هایی دیگری چون تمدن هایی هندی، 

. در نتیجه اخرین مطالعات اداره یونسکو ملل متحد، رفته استی، عربی وچینی را نیز به تجربه گیونان

افغانستان لقب "موزاییک فرهنگ ها وتمدن های باستان" را داده است. از کاوش ها  این اداره به

ومطالعات باستانشناسی این نتیجه گیری بدست آمده است که شواهدفراوان از زنده گی انسان در این 

خطه باستانی حدود صد هزار سال پیش از میالد مسیح حکایت دارد، همچنان نسخه هایی خطی یافت 

ومات هایی فراوانی را در باره نوع مناسبات اجتماعی، چگونگی اعتقادات مردم وسیستم شده معل

 اداره ویا فرمانراویی ها بدسترس قرار میدهد.
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کمی تآمل تاریخی داشته باشیم زیرا دشمنان  بود تا در باره نام افغانستان در اینجا دور از مفاد نخواهد

علومات و آگاهی مردم و کوتاهی حکومت ها در این زمینه سطح م بودن این خطه باستانی بنابر پاهین

ما  کشوربران هم انداخته و میکوشند تا از اینطریق انقطاب بزرگی را تا سرحد تجزیه مردم ما را بج

مزدور به دستور اربابان آزمند شان در هر بحثی می هم امروز عده نا آگاهانه وعده  تحمیل کنند.

این و ادبیات زبان در  با کلمه پشتون است. در حالیکه پژوهش در تاریخ آورند که واژه افغان مترادف

خطه میرساند که واژه افغان هرگز کلمه از زبان پشتو نبوده و تنها به پشتون هم اطالق نمیگردیده 

 اطالق  یک خطه جغرافیایی بهبوده ودر طول دراز منه تاریخ  دریزبان از واژه گان است. این واژه 

 

این واژه در آثار بزرگ وبا  که بخشی از آریایی ها در آن مسکن گزین بوده اند.  استمیگردیده 

تاریخ  منطقه میباشد،اعتبار تاریخی مانند تاریخ بیهقی، تاریخ یمینی که از کهنترین تاریخ های 

 مؤرخبن االثیر، حدود العالم،آثار ونوشته های بطلیموس و خاصتآ در سفر نامه ابن بطوطه االکامل 

میالدی  ۱۳۷۵تا  ۱۳۴۶که سفرش بیست ونوه ونیم سال را در بر داشته وبین سالهای مراکشی 

از سفرش به کابل چنین بیان میدارد: " .... سپس صورت گرفته به کرات ذکر گردیده است. چنانچه او 

ان افغرا  بزبان فارسی تکلم داشته و خودبه کابل سفر کردیم در اینجا طایفه ای از  عجم را دیدیم که 

در ایام سفر ابن  بایدمتذکر شد که" وقدیم پایتخت پادشاهان افغان بوده است..... می نامیدند.....

زنده گی نمیکردند که این بطوطه آنها را افغان گفته باشد، بلکه همه  پشتوناقوام در کابل  بطوطه

که قدامت  درشهنامه معروففردوسی شاعر  مردم کابل یا کابلیان خود را افغان می نامیدند. همچنان

بیش از هزار ساله دارد به کرات کلمه افغان خطاب به مردمان این محدوده جغرافیایی ذکر گردیده 

 چنانچه در این بیت شهنامه میخوانیم: است.

 كش چو شیروى و چون آوگانسپه          چـون قـارن كاو گـــان سپهدار

 آورده است:و در جای دیگر 

 ن کاوگان           به پیش سپاه اندرون آوگانسپهدار چون قار

 

تلفظ قدیمی همان کلمه افغان است که بعد ها کلمه آوگان  وسایر تذکرات آن ت شهنامهابیاکه در این 

این حرف هم برایشان نا ممکن میباشد بنآ این آوا گان یا آپگان تلفظ )گ( ندارند و فچون حر اعراب

تابه  به همان ترتیبطره دوامدار اعراب در منطقه ما  این نام هم بنا بر سیرده  وافغان تلفظ ک را

 .میتوان آنرا دیدباقیمانده است. که در آثار مکتوب عربی به صراحت  امروز

میالد که در حدود ششصد سال قبل از  حماسی مها بهارات بزبان سانسیکریت در سروده هایهمچنان 

میباشد و در زمان اکبر شهنشاه مغل هند بنام رزمنامه نوشته شده واز معتبر ترین آثار تاریخ هند 

 Aswa ghana)آسوه گانه (، Aswa ghanفغان بنام آسوه گان )کلمه ابزبان دری نیز ترجمه گردید 

، جنگجو،دالور، به معنی سوارکار نجیب(  Apa han(، آپ هان ) Awa ghan) ، آوا هان(

گان آشواکا ها یا همان آشوکا و کمبوجا ها  بازماندهکه به  ذکر گردیده است کشندهسلحشور، 

(Kamboja که بازمانده گان همان سکا ها بوده ودر مهابهارت آنرا پالی آورده اندعبارت از )

و درحدود دوصد تا صد  اقوامی نجیب دارای نژاد عالی که مهارت فراوان در سوار کاری داشته اند

وارد هند شده وبعد ها سلسله شهنشاهی کمبوجه ها را  سال قبل از میالد از راه شمال افغانستان کنونی

و در بر گیرنده همه باشنده گان آن سرزمین هایی مقصود بوده که در اندوستان بنیان گذاشته اند، 

  امروز با کمی تنقیصات محدوده ای جغرافیایی ما را احتوا میکند.

 Apa( یا آپا جن ) Ava janجن )آوا ا یا سروده های زردشتیانمفهوم در کتاب اوست همچنان همین

jak نخستین مقر فرماندهی شان را در  که همچنان یاد آوری از مردمانی دارد که ( ذکر گردیده است

جلگه های شمال هنوکش اساس گذاشتند و تا نیمه های هزاره دوم پیش از میالد دامنه اقتدار شان را 

در محدوده ای  ی مراد از باشنده گانی است کهتا کابل، آراکوزیا کندهار وهلمند گسترش دادند. یعن

  .بیه اسپان شهرت فراوان داشته اندکنونی افغانستان زنده گی داشته اند وبه سوار کاری وتر
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ابوریحان  خوارزمی یا خیوه ای معروف وعالم جامعه شناس، انسان شناس فیلسوف، ویا تذکرات

وقسمت اعظم آثارش میزیسته  د غزنویمیالدی که در عصر سلطان مسعو ۱۰۴۸ – ۹۷۳البیرونی 

زیر توجه علم دوستانه سلطان مسعود غزنوی نگاشته وبه دربار آن  بر عالوه قانون مسعودی را

وم که در باره نج االوایل صناعته التنجیم در مقاالت تحقیقی اش مانند التفهیم است سلطان اهدا کرده

اره گیاهان دارویی به تحریر آورده است کوه وستاره شناسی نوشته  و الصیدیه فی القطب که در ب

 است.  های افغانان نگاشته هبست بنام کوهای هندوکش را از مرز چین تا زابل و 

  Alexander Cunninghamالکساندر کونینگهام  همچنان مؤرخین و زبان شناسان غربی چون  

 کلمه بان شناسی شان فرانسوی در تحقیقات ز  J.W. Mc. Crindelانگلیسی و جان مک کارندل 

 

 

افغان را به مردمان و ساکنین قدیم ساحات بدخشان، کاپیسا، اطراف کوه های هندوکش و اطراف کابل 

اطالق کرده  و آئین زردشتی داشتند به سوار کار ی وتربیه اسپ شهرت فراوان کسب کرده بودندکه 

 . اند

ظریه پردازی های خصمانه ونفاق افگنانه ناز بیان این حقایق تاریخی چنین نتیجه میتوان گرفت که 

دشمنان تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور ما در قبال نام بسیار با مفهوم و با اثر کشور ما 

میباشد. که گسترش همچو نظریات بی پایه افغانستان عزیزیک خطای محض، جفا و گناه نا بخشودنی 

دیگر کشور ما رابطرف پرتگاه نیستی وبی اساس ودشمن سازی مردمان ساکن این محدوده علیه یک

    سوق میدهد.

ق.م.(، استرابون )  ۱۹۶- ۲۷۶تاریخ نگاران وجغرافیه دانان از ایام یونان باستان چون آراتس تن )

م( تاریخ نگار وجغرافیه شناس که در مصر زنده  ۸۳ -۱۶۱ق.م.(، کالودیوس بطلیموس)  ۲۱ -۶۳

همه وهمه درهمین موقعیت جغرافیایی، با کمی اضافات  گی میکرد، میر غالم محمد غبار وسایرین

وکثرات حدود اربعه وسایر خصوصیات تاریخی این سرزمین اتفاق نظر دارند. در اوستا کتاب مقدس 

زردشتیان از آریانا )با کمی کثرات حدود همین افغانستان کنونی( بحیث زادکاه زردشت نام برده شده 

ش بیشتر در این مسله اینست که یکعده نویسنده گان کنونی ایران  است. نکته جالب وقابل تعمق وکاو

با سطحی نگری حدود خراسان دیروز را جِز ویا یکی از ایاالت ایران محسوب میدارنددر حالیکه 

له این نیست. کشوری که امروز بنام ایران مثمی است همان بقایای پارس یا فارس ئواقعیت مس

ن ویا افغانستان کنونی نبوده است بلکه نام ایران را از تاریخ آریانا میباشد که هیچگاهی شامل خراسا

وخراسان به عاریت گرفته اند در حالیکه مورخین، نویسنده گان و محررین دربار هایی کشوری 

کشور هایی منطقه، اعراب ویونانی ها در آثار تاریخی وادبی همیشه ذکر نام ایران در آثار شان هدف 

ن ویا افغانستان کنونی بوده است آنان نامهای خسرو ایران، خسرو شرق یا خدایگان از آریانا، خراسا

خراسان را به رسم تعارف به پادشاهان معاصر خود بکار میبردند که در نزد شان کلمه ایران مترادف 

بود با خراسان ویا همین افغانستان امروز. یونانیان، اعراب  واروپایان در آثار شان سرزمین های 

ارس یا فارس را بنام سرزمین های غرب ایران یا آریانا یا خراسان ذکر کرده اند. چنانچه به قول پ

پارس ایران نام  م( فالت شرقی فارس یا  ۱۹۸۳ – ۱۸۹۳دکتور محمود افشار یزدی نویسنده ایرانی)

مین نام یاد داشت و آنچه امروز ایران مینامیم در حقیقت فارس بوده که تا اوایل قرن بیستم هم به ه

میشده است. فردوسی شاعر بزرگ دری در شاهنامه سلطان محمود غزنویی را شاهنشاه ایران 

مینامددر حالیکه در همان ایام در فارس سلسله دیلمیان حکمراوایی داشتند که نه تنها  هیچیک از 

اهان خراسان شعرا، نویسنده گان ومورخین بوی نگفته اند شاه ایران ویا شاهنشاه ایران اما به ش

وافغانستان کنونی پیوسته شاه یا حکمروای ایران گفته شده وسرزمین اش بنام ایران بیان شده 

م( شاعر معروف زبان دری که در  ۱۱۷۹ – ۱۱۲۶است.چنانچه در این قصیده انوری ابیوردی)

 زمان حمالت خانمانسوز غز ها یا ترکان میخوانیم:

 

 نامه ای اهل خراسان ببر خاقان بر                   برسمرقند گر بگذری ای باد سحر     
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 خبرت هست کزین زیروزبر شوم غزان       نیست یک بی زخراسان که نشد زیر وزبر 

 خبرت هست که از هر چه در او چیزی بود         در همه ایران امروز نمانده است اثر 

   

ات بیگانگان، هرج ومرج وآشوب هایی اما با حسرت ودریغ باید گفت که بنابر تجاوزات وتهاجم

درونی وایجاد سیستم های ملوک الطوایفی نه تنها سالمت سیاسی ووحدت ملی این سرزمین از بین 

آنسوی سرحدات غربی کشور کوچید تا   رفت بلکه مراکز ادب زبان دری نیز آهسته آهسته بطرف

دار و میراث دار تاریخ چندین هزار ارسیان خود را سالله فارس ها یا به قول اعراب په امروزاینک

 ساله این تمدن های بزرگ وثقافت های بینظیر که در باال از آن نام بردم معرفی کرده وتالش دارند تا 

 

 

به یغما ببرند. آنچه بیشتر در وابسته به خود کرده و ما را این خطه باستانی  همه هست وبود تاریخی

 ما سرزمین ک هویت ملی در بین باشنده گاناتحاد ملی ودر این آسیاب آب ریخت همانا عدم موجودیت

 میباشد. 

در اینجا قابل ذکر میپندارم که همه آنچه در باره تاریخ این مرز وبوم گفته آمدم نه به این معنی است 

که به آن مباهات کنیم خرسند وغره باشیم که ما چه تاریخ درخشان و پرشکوه داریم واز یاد ببریم که 

متمادی وتا کنون بنابر ناتوانی هایی فکری، ماجراجویی، تهور منفی و خصلت جنگ طلبی سالیان 

وجنگ پرستی فرق یکدیگر را میشکنیم و وکشور خویشرا به حراج انگلیس، روس، پاکستان، ایران، 

امریکا وسایر اجنبیان گذاشتیم. این شکوه تاریخی کدام درد ما را درمان است؟ گذشته های ما هیچ 

را دوا نمیکند وغرور بر گذشته ها جز اینکه ما را بیشتر از واقعیت حال وامروز ما بدور سازد.  دردی

در حالیکه دانستن این گذشته ها با همه محسنات و تلخی هایش باییست ما را بحیث یک ملت متحد 

نگیز ویکپارچه در رفاه امروز وساختن فردای کشورعزیز ما افغانستان تکا نه، رهنمون و عبرت ا

باشد. به این ترتیب میتوان ادعا کرد که نسل های حاضرکشور میراث داران واقعی آن تمدن های 

و میبینیم که نبود این  ، هنر، سیاست و دولت مداری هستندبزرگ وآن مردان بزرگ دانش، علم

ر وحدت یا اتحاد ملی چه بال هایی نیست که بر سر مان می آورد. گرچه سیاسیون ودولتمداران د

رابطه با معضالت سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی ونظامی ده های اخیر در کشور ما پیوسته 

تآکید برمداخالت بیرونی وسلطه مستمر خارجی دارند ولی از دید این قلم البته که این همه تجاوزات 

ونی خود واین تداوم سلطه خارجی بخاطر فقط بخاطر نبود وحدت ملی وانقطابات اجتماعی وسیاسی در

مان میباشد. اگر ما یکی باشیم ومنافع ملی را بر پر کردن کیسه های خود ترجیح دهیم، اگر ما توانایی 

این را پیدا کنیم که از طریق یک گفتمان ملی خود را به مرحله برسانیم تا به حیث یک ملت واحد در 

، شخصی، قومی، قبیلویی کشور  را بر منافع  چهارچوب یک پالتفورم افغانستان واحد منافع ملی

وحزبی که تا کنون متآسفانه ارجحیت داشته ترجیح دهیم ومردم خویش را از گهواره تا گور به  مذهبی

این مامول آشنا سازیم که منافع سایر اعضای جامعه یا بهتر است بگویم منافع عموم است که منافع 

افع شخصی همانطوریکه سالیان من وشما را هم در میان عموم تآمین میکند وبالعکس رجحان من

متمادی چه بال هایی نیست که بر سر مردم وسرزمین ما وارد آورده و کمتر کسی را از شاه تا گدا از 

پیر تا جوان از زن تا مرد میتوان سراغ کرد که از گزند این بال ها در امان مانده باشد. برای روشنایی 

 .ه تفصیل میگیرمبیشتراین مسله را کمی ب

که اگر از تهاجم سکندر مقدونی یعنی  نستان یا بهتر است بگوییم این خطه باستانی تمام عمرش راافغا

دست وپنجه نرم کرده با استیالگران خارجی  سیصد سال پیش از میالد در نظر بگیریم تا کنون

بر وهمواره مورد تهاجم ها و اشغال قرار داشته است. این تهاجم ها وسلطه خارجی اثرات ناگواری 

بجا گذاشته است، که  این خطه ومردمانش ون زنده گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی واتنیکئتمام ش

به قول گاندی کشور را جنگجویانی اداره بوده و ومحتاج همیشه به جنگجویان چیره دست نیازمند

ه متمرکز بود و دفاع میکردند که تمام تفکر شان به عوض سیاست، اقتصاد ورفاه عامه به جنگ

ونات جامعه ما اثرات ئوشبدین ترتیب در تحت شعاع این تهاجمات ونزاع ها نه تنها بر فرهنگ  .است
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مهمترین عنصر جذاب زیانباری بجا گذاشت بلکه تمام زیر بنا های اقتصادی کشور را منهدم ساخت. 

ل از میالد برای استیالگران خارجی همانا موقعیت جغرافیایی این سرزمین میباشد، از هزاران سال قب

همین تهاجمات  است. و مسیح این خطه باستانی شاهراه وصل بین النهرین وسایر تمدن ها بوده

در درازمنه مکرر استیالگران باعث گردیده است تا مردم این کشور شورشی و جنگجو ببار آمده و

نی اینکه یع .یان اداره کشور را در دست داشته اندجنگجو وپرخاشگرقیام کننده گان  تاریخ فقط

موقعیت مهم جیو پولیتیک وجیو استراتیژیک کشور ما برای بیگانگان متهاجم واستیالگران مهم بوده 

ی له همیشه برای مردمان بومی پرخاشگرئزیرا این مس واست نه برای مردمان کشور خود ما

 ، صفویان چنگیز اعراب، سلسله این تهاجمات از سکندر گرفته تا ویاغیگری را بمیراث گذاشته است.

 

 

مردمان این سرزمین را واداشت تا دولتی متحدی را در برابر این بالخره فارس، سالطین مغول هند 

حرکت  ،م ۱۵۷۹استیالگران ایجاد کنند. نخستین نشانه های دولت متحد را در جنبش بایزید روشان

تهداب  ملی شترکم دولت با هویت یک م و سر انجام با ایجاد ۱۷۰۸جانبازانه میرویس خان هوتک 

بمنظور مقاومت  احمد خان ابدالی توسط  ۱۷۴۷افغانستان در سال  ،یک دولت ملی گذاشته شد

پا به عرصه وجود  از بطن استیال وتجاوز خارجی متمرکز ومنسجم در برابر استیالگران خارجی

  گذاشت.

ت بنام افغانستان بلکه بعد در قیامها وجنگهای آزادی بخش بر ضد استیالگران قبل از ایجاد دولنه تنها 

ابو مسلم خراسانی، سلطان شهاب الدین غوری،  چوناز آن هم قهرمانان عصیانگری بیشماری 

، خانم ماللی، ، اکبر خان، میر مسجدی خاناحمد خان هوتک، محمود خان هوتک،  میرویس خان

تحاد)البته اتحاد ودیگران بودند که کارنامه هایشان برای چندید نسل سمبول اغازی ادی لوگری 

گردید. با وصف صف آرایی های متحدانه علیه استیالی خارجی بنابر  و سلحشوری افتخارجنگی(، 

تفکر ملی  یک و عدم موجودیتنبود سیاسیون متفکر ملی و مدیران خوب سیاسی واقتصادی 

، نوبجیش در غرب،جنوب غرب، افغانستان شمول در نهایت این کشور با از دست دادن سرزمین ها

خارج در به جهان  اش یا ارتباط  ور مانده و راه های ترانزیتیصشرق وشمال کامآل به خشکه مح

وسیاست های  انگلیس و حکومت کن اندازمندش که بنابر سیاست های تفرقه گرو همسایگان آز

 در ده ها مورد سیاسی، جغرافیایی و ملی اختالفات و در قرن نزده وبعد از آنماجراجویانه روس 

  .مخاصمات بسیار عمیق دارندگیر ماند

از اهمیت فراوان برخوردار است همانا نقش دین اسالم در شکل  له دیگر که در این ارزیابیئیک مس

مردمان این سرزمین مسلمان ویک اقلیت گیری هویت اجتماعی وسیاسی این خطه میباشد. اکثریت 

یک نیروی متشکل در زمان حکومت غزنویان کوچک پیروان سایر ادیان میباشند. دین اسالم به حیث 

وتمدن  بزرگ  اساس یک دولتو اتحاد مردمان این سرزمین ایفا کردنقش بزرگی را در  م  999

 پایه گذاری کرد.در منطقه بزرگی را 

دین اساسآ عبارت است از مجموعه ای از باور ها، افکار وعقاید انسان ها برای بهتر زنده گی کردن 

ن اسالم از همان منبع و اساسش بر محوریت انسان و محوریت عقل بر نابرابری ها میباشد، که دی

) اقرآ به اولین آیه دینی واشرافیت آنزمان بنیان گذاشته شد، به قول حضرت محمد)ص( پیغمبر اسالم 

ل گردید، یعنی بخوان بنام خدا)ج( که خواندن اثباتی است بر عقل محوری اسم ربک الذی خلق(  ناز

دین و بنام آن خدایی بخوان که خلق کرده خلقت آفریده، که اثباتی است بر خلقت محوری و انسان این 

محوری این دین. ولی بعد ها متولیان یا تیکه داران این دین اشرافیت جدیدی را بنام اشرافیت دینی 

 و دین را به بیراهه کشاندند. ایجاد کردند

شهرت بنام دین صلح، مصالحه و سجایای برتر انسانی در میان ادیان ما قبل اش اسالم با آنکه 

به حیث دین زور  از همان آوان تهاجم اعراب تا کنونفراوان داشت ولی در محدوده ای جغرافیایی ما 

جبر وفشار بوسیله جنگهای تباه کن وخانمانسوز بر مردم این سرزمین  زور، وسرنیزه از طریق
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دشمنی های چندین هم شتافته که  جنوب وشرق سایه گانبسوی هم تحمیل گردیده و به همین شیوه 

  به جان خریده است. آنها را با مردمان ماقرنه 

افغان که تاریخ متمادی اش را در دفاع وتهاجم قرارداشته یک  برای مردم ستیزه جویدین اسالم 

در ان محمل جدید برای جنگ وستیز ودر مواقع ومقاطع معین بهانه ایی برای تهاجم به همسایگ

ونات مردمان این سرزمین تآثیر گذاشت وبنابر وابستگی ئاسالم بر تمام شهمچنان دسترس قرار داد. 

در طول  دینی از جانب اعراب ولینئومس متولیان ،پیشوایان فکری این دین به اعراب و تغذیه متداوم

سیاسی و  زمان موجودیت اش در کشور ما به حیث وسیله بازدارنده انکشاف فکری، اجتماعی،

تا مردم ما را زیر نام مذهب کور کورانه برای تحقق  استفاده قرار گرفته استسؤاقتصادی مورد 

 گویا که اعراب و. در اینجا قابل ذکر است سیاست های استیالگرانه شان مورد بهره برداری قرار دهند 

 

 

گر آن مسلمانان مومن نده گان  دین اسالم بعد از خلفای راشدین دیدهترویج گان و گسترش دهنده

منظور گسترش دامنه امپراطوری دولت های عرب بجواسیس وعمال مروجین واقعی اسالم نه بلکه 

بیرق ولوای اسالم  مردم وکشور  زیر پوششستند که خویش برای مقاصد استیالگرانه بودند وه های

 هدبربات ماقبل تاریخ وتا سرحد مناسما را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی به قهقرا 

به گونه مثال به روستا نشین بی بضاعت ودهقان ما که به شیوه ما  جا نگهداشته انداندر هممحکم و

تبلیغ میگردد که به دینی قبل تاریخ کار وزنده گی بسیار پر مشقت و ابتدایی دارد از جانب متولیان 

ین و آن نصیبت میکند و به همین ج( در آخرت ا)شاکر باش و خداوندهزار بارهمین زنده گی ات 

 صد ها دام فریبنده دیگر.ترتیب 

به باور پژوهشگران تاریخ لشکر کشی ها ی قبایل اعراب به بیرون از مرزهای جزیرة العرب، انگیزه 

 اش فقط کسب غنایم وگرفتن برده وکنیز بوده است تا نشرمعنویت واخالق وخدا جویی و عدالت. 

د بن خلدون مورخ نامی عرب معروف به ابن خلدون در این باره مینگارد: ابوزید عبدالرحمن بن محم

 سر لشکر اعراب پیش از آغاز زد وخورد های مسلحانه در جنگ قادسیه بدستورسعدبن ابی وقاص»

قاریان باصدای بلند سوره انفال)غنیمت( را برای جنگجویان عرب خواندند که در آن وعده غنایم 

بود، و شنیدن این آیات غنیمت شور وهیجان رزمندگان را به حداعلی بسیار بدانان داده شده 

در خارج از مرز  برانگیخت، بطوریکه بعد از آن قرائت این سوره در آغازهر جنگ تازه برای اعراب

 «درآمد. هبصورت یک سنت جاری العرب ةهای جزیر

و جلوگیری از گشترش  بمنظور تآثیرگزاری فرهنگی از دیر زمانی اعراب خاصتآ عربستان سعودی 

به کشور ما در منطقه با صرف میلیارد ها دالر وگسیل عوامل نفوذی خویش  وترکیه نفوذ ایران

که البته این وسیله برای   سیاست خارجی وداخلی کشور ما را سخت به چالش کشیده است

مپراطوری ها هم خالی از مفاد نبوده و این ا انگلیس وروس تازه به دوران رسیده امپراطوری های

ایجاد ویا  تحت نام وعنوان مدارس دینی مراکز جدید تربیه، تجهیز وتعلیم عناصر گماشته شان را

به این ترتیب دین اسالم با آنکه از  منابع ومراکز قبلی را تصرف و در تحت اداره خود شان درآوردند.

 روابط ا از احکام حقیقیبدو ایجادش یکی از بهترین و پیشرفته ترین ادیان سماوی بوده ونه تنه

انسانی، عدالت اجتماعی، تساوی حقوق انسان، رشد وانکشاف آگاهی وخرد انسانی در همه عرصه 

قرآن مملو از دستورات علمی های زنده گی )اجتماعی، اقتصادی وسیاسی( برخوردار بود بلکه 

کتب فالسفه را مورد  آنچنانیکه سایراز طریق مراجع اکادمیک  واقعآوجامعه شناسانه ایست که اگر

تحلیل وارزیابی قرار میدهند، مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد میلیون ها سال دیگر توانایی اداره 

علمی وجهانبینی  داشته وفرضیه هایشان  و باور های ورهبری جامعه بشری را صرف نظر از عقاید

را که جامعه بشری تا کنون  بیشتر وبزرگتر از کتب علمی وفلسفی موجود این کتاب هزاران مرتبه

، سندی آسمانی ، میباشد، به حیث یک وسیله مخرب اجتماعی، بازدارنده انکشاف وترقیمیشناسد

وعامل تفرقه وتفتین در میان دارنده گان  برای انواع تبعیضات چون تبعیض جنسی، نژادی ومذهبی

بهایی وصد های دیگراز یکطرف ، قادیانی، علوی، ومعتقدین خود این دیانت مانند شیعه، سنی، سلفی
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بستر ساز خونین ترین تصادمات وانقطابات جامعه ما گردیده واز طرف دیگر بحران اعتماد را در 

 اتحادملی، همدلی همه مردم، تساند در مقیاس کشور، روحیه پدروطنی و کارگسترده تا از  ما جامعه

 بخاطر منافع مشترک ملی را جلوگیری به عمل آورد.

قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز "  ۱۹۷۷ – ۱۹۳۳متفکر نقاد ایرانی کتورعلی شریعتی به قول د
 .می شود و با نام مردم پایان می پذیرد

کتابی آسمانی است اما ــ بر خالف آنچه مؤمنین امروزی می پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می 
جد و عزت و قدرت و پیشرفت و کمال و کنند ــ بیشتر توجهش به طبیعت است و زندگی و آگاهی 

 !وجهد
 
 
 

سوره اش  ۳۰سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از  ۷۰کتابی است که نام بیش از 
 !سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز ۲از پدیده های مادی و تنها 

 …س نیست با آیات عبادتش قابل قیا جد وجهد انسانی اشکتابی است که شماره آیات 
آن هم در جامعه … کتابی است که نخستین پیامش خواندن است و افتخار خدایش به تعلیم انسان با قلم

 .ای و قبایلی که کتاب و قلم و تعلیم و تربیت مطرح نیست

 این کتاب از آن روزی که به حیله دشمن و به جهل دوست الیش را بستند، الیه اش مصرف پیدا کرد
و از آن هنگام که این کتاب را ــ که خواندنی نام دارد ــ  د، جلدش رواج یافتوقتی متنش متروک ش

 .به کار رفتاسباب کشی )کوچ کشی( و برای تقدیس و تبرک ودیگر نخواندند 
از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری و روحی و اجتماعی را از او نخواستند، وسیله شفای امراض 

شد و چون در بیداری رهایش کردند، باالی سر در خواب …  جسمی چون درد کمر و باد شانه و
و باالخره، این که می بینی؛ اکنون در خدمت اموات قرارش داده اند و نثار روح ارواح  گذاشتند

 .گذشتگانش و ندایش از قبرستان های ما به گوش می رسد

مان آوازت بلند می شود،  قرآن! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه
 “چه کس مرده است؟ ” همه از هم می پرسند:

 

 .چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است

 !قرآن

 .من شرمنده توام اگر تو را از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام

یکی ذوق یکی ذوق می کند که تو را فرش کرده،  ه،یکی ذوق می کند که تو را بر روی برنج نوشت
یکی به خود می بالد که تو را در کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و  می کند که ترا با طال نوشته،

آیا واقعا خدا ترافرستاده تا موزه سازی کنیم؟ قرآن! من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می … 
آن چنان به پایت می نشینند که خالیق به پای موسیقی های روزمره می  خوانند و تو را می شنوند،

  … !نشینند
گویی مسابقه …!” احسنت ”اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند، مستمعین فریاد می زنند: 

من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای! حفظ کردن تو با شماره  قرآن!… نفس است 
 یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟تو از آخر به اول ،  صفحه، خواندن

 .حفظ کنی، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنندای کاش آنان که ترا حفظ کرده اند، 

 خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو. آنان که وقتی ترا می خوانند چنان حظ می کنند،
 .نازل شده است گویی که قرآن همین االن به ایشان

 " آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسالم است که به صلیب جهالت کشیدیم.
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این کتاب با عظمت علم وفلسفه  قرآنه تیکه داران دین اسالم در عرب وعجم این واقعیت است ک

ت باالی انسان وانسانیت را وسیله ای برای اهداف شوم غیر انسانی خویش از خرافات گرفته تا خشون

های انسان دشمن سوء استفاده  انسان بدون محکمه در صحرا و فتوا زن وخانواده، جنایت و کشتن

  میکنند.کرده و

 چنانچه گاندی فقید در این زمینه میگوید:

من به کسانی که از مذهب خود با دیگران سخن می گویند و تبلیغ می کنند مخصوصاً وقتی که "
مذهب و اعتقاد با گفتار نیست . ا به دین خود در آورند هیچ اعتقاد ندارممنظورشان این است که آنها ر

 برای کسی که اندیشه عدم . بلکه در کردار است و در این صورت عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود 

 

 

 

نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می . خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است
  ".ترسد

 

عده از جامعه شناسان غربی به این تآکید دارند که تناقض اسالم با قواعد اجتماعی جامعه افغانی  این 

در یکی از نوشته های امین محسنی آرمان پژوهشگر  درون متالشی کرده است. چنانچه کشور را از

شناس جامعه نویسنده و ( Peter Marsdanپیتر مارسدن ) قول واستاد پوهنتون کابل که از

شهروندان افغانستان دردرون مرزهاي قومیت، وضعیت اجتماعي، زبان، جنس " میخوانیم: امریکایی
و جغرافیا محاط شده اند. كشوري كه ناسیونالیسم در آن عبارت است از احساساتي كه صرفا در برابر 

سیم گردیده فشارهاي عظیم خارجي بروز مي كند. از نقطه نظر فردي، یك افغان به دوجهت متضاد تق
كه یكي توسط جامعه و دیگري بوسیله ي عقاید اش به مرحله اجراء در مي آیند. اسالم منحیث 

برجسته ترین هویت مشترك، صرفا به مثابه یك زیرساخت ضعیف در تشكیل هویت ملي نقش داشته و 
سته ترین موجب تناقضات اخالقي ویژه اي در افراد شده است. مي توان چنین گفت كه این امور برج

 تاثیر را بر تاریخ افغانستان بر جاي نهاده است."
نظر آنچه جامعه شناسان غربی در باره تناقضات مذهب با انکشافات اجتماعی وفرهنگی جامعه ما 

در باال نیز به آن اشاره کردم انقطابات دارندواقعیت دارد یا ندارد بحثی است جداگانه اما طوریکه 

نگ ی اقوام آن در راه منافع ملی تنها به دلیل تناقضات دین ومذهب با فرهجامعه افغانی وسرخورده گ

اسالمی حقیقی هم به شدت مخالف حکومت خودکامه  سنت می باشد، وآدات مردمان این سرزمین ن

ومستبد بوده و به همین سبب پیشوای اسالم خالفت را به عنوان نهاد مرکزی حاکمیت تعین کرده که 

خدمت به مردم این اصل یخی از فعالیت خلفای راشدین در راه عدالت، مساوات و بر اساس روایات تار

ارایه میکند، برهمان پیمانه که مردم به اطاعت  اجتماعی به حیث یک قرارداد دو جانبه را

از خلیفه مکلف گردانیده میشود به همان اندازه خلیفه نیز مکلف به خدمت به مردم اش وفرمانبرداری 

وجود دارد از اینکه اگر  )ص(فیاز پیغمبر اسالم حضرت محمد مصط ادیثی بسیاریبوده است. اح

خلیفه یا حاکم وظایف خویش را اجرا نکند امر اطاعت برای مردم هم در برابر چنین خلیفه ویا حاکم 

می هم وجود دارد که میتواند کشور فرهنک اسالساقط میگردد. این به این معنی است که عناصری در 

کمک کند، که دولت مداران ومردم ما بسیار  وملی ر نهادینه کردن حکومت های دیموکراتیکرا د ها

اینجا بحث  یگشتند.ور را در راه ترقی ورفاه رهنمون مبخوبی میتوانستند از آن بهره جسته وکش

 حث تقابل فرهنگ قدیم وجدید نیز از اهمیت برخوردار باشدمیتواند بحث تقابل سنت ها ومدرنیته یا ب

  که در عنوان بعدی به آن میپردازم.
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 سنت چیست؟ 
 

سنت ها اصآل عبارت از باور های ماست که از اجداد و نیاکان ما برای ما بمیراث مانده است. این 

باور ها و اعتقادات چه در مجموعه ای از کتاب ها بیان گشته وچه سینه به سینه در اندیشه های 

که فرهنگ هر جامعه اساسی ترین  تمدن های قبلی روش هایت ازتا اینجا رسیده میراثی اسما مردم 

رکن های سنت های آن جامعه را بیان میدارد. که در مقابل پیشرفت و مدرنیته تفکر، عقالنیت و 

را بیان میدارد. یعنی آن دساتیر، قواعد و تزس هاییکه تاب مقاومت در برابر اندیشه بر محور انسان 

د ها را داشته وتا آخرین سرحد عقالنیت بشر قدرت دفاع از خود را داشته همه انواع گفتمان ها ونق

باور های میتوانند باشند که قدرت دفاع از خود آن  باشد وفرق آن با سنت ها همین است که سنت ها 

 را ندارند.

 

 

 

، پدیده های مدرن ترقی تفکر مدرنیته و ولی در کشور ما نه تنها باور های سنتی مردم در مقابل

 سرزمینکنار نیامدن های اقوام ساکن  اینعقالنیت در تضاد خونین قرار داشته بلکه بیشتر پیشرفت و

دلیل تهاجمات  به ینهبیشتراگر از یکطرف کوتاه نگری وناتوانی فکری مردم ما را بیان میدارد،  ما

که  بوده است تاناستیال گرانه و تجاوزات آشکار وپنهان قدرت های بزرگ وهمسایه گان آزمند افغانس

یا بعباره دیگر برخالف منافع کشور ومردمان این  پیوسته مردمان ما را بدون در نظرداشت منافع ملی

دفاع گیروداردرهمچنان آزادیخواهانه ویا جنگهای تحمیلی واداشته است وگویابه جنگ های  سرزمین

و کوتاه نگری در  ملیمساعد بنابر عدم موجودیت تفکر  های فرصت رد در برابر تهاجم خارجی

 به ه لشکرکشی های خصمانه و مرگبارباز هم بدون درنظرداشت منافع همگانی ب سیاست خارجی

بخشی از آنها را تا اینجا اقدام ورزیده است، میباشد و ده ها دلیل دیگر که  هم سرزمین های همسایه

  بیان داشته ام منوط ومربوط میباشد.

 ،العبور کوهستانی ودشت های سوزان بایر، بالثر جنگهای متداومفکتور سرزمین نا هموار و صعب 

میان وقطع مراودات ومواصالت ویا تخریب این راه ها در اثر جنگ وتهاجم نبود راه های مواصالتی 

، تخریب کاریزها، آبرو ها، کانال ها وبالثر مداخالت عمال همسایگان تغییر مسیر مردمان کل سرزمین

زروع شدن بخش اعظم سرزمین های معمور که زمانی از رونق فراوانی دریا ها که باعث الم

امروز به دشت های سوزان مبدل گردیده  بوده ومراکز بزرگ مدنیت های شکوهمندی  برخوردار بوده

باعث شده تا به عوض رشد روحیه ملی افغانستان شمول بالعکس باعث رشد  است وده ها عامل دیگر

داخل و نبود تفکر  جامعه از متالشی گشتنبه این امرهمچنان گشته ومناسبات قریه وقوم وقبیله 

سیستم رهبری تفکروحدت ملی و فراقومی درنبود  بنابر گردیده است. منجر همبستگی ملی

به  سای محلی وکشوریم، حاکمان، حکمراوایان ورؤاقواملکان،خوانین،سران کشورمنجمله در میان 

، شاه امان هللا خان امیر عبدالرحمن خان، مان حکمراوییگشت شمار در زاستثنآ دو سه مورد ان

چه در سیاست در تمام مراحل تاریخ کشور ما  جمهوریت محمد داوود و حکومت داکتر نجیب هللا

روابط کشور با جهان خارج خاصتآ همسایگان ما با ارجهیت منافع ملی ویا با در درداخلی و چه 

افعانستان همیشه در نبود رهبری  نگرفته است و در نتیجهمنافع ملی اقدامات عملی صورت نظرداشت 

  ملی اندیش داخلی مورد معامله گری های بین المللی ومنطقویی قرار گرفته است.

سپتمبر در امریکا و چرخش سیاست های آنکشوردر قبال کشور هاییکه منافع  ۱۱بعد ازحادثه 

( ۲۰۱۷-۱۹۲۸)بریژنسکیازبیگنیف های  میکنند یعنی طرحتآمین در جهان استراتیژیک آمریکا را 

استفاده از اسالم رادیکال برای برآورده سازی منافع استراتیژیک امریکا استراتیژیست نامدار امریکا 

بر  ،و از اینکه امریکا دیگر قادر به تآمین نظم جهانی نیست بنآ از بی نظمی جهانی باید سود ببرد

نقاط جهان بد ونا آرام باشد این به معنی مستقیم اساس طرح های بریژنسکی اگر وضع در سایر 

 .منافع، آرامش وثبات آمریکا میباشد
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هم دقیقآ بعد از لشکرکشی امریکا در افغانستان  ۲۰۰۱در دسامبر سال  جلسه بن در قبال افغانستان 

تدویر یافت و رهبری کشور براساس تعداد اقوام کشور به  در تحت شعاع همین نسخه بریژنسکی

ومورد اعتماد پاکستان جمع طرفداران محمد ظاهر شاه  م های جهادی دست پرورده ای خودشانتنظی

س این حکومت برای مردم افغانستان در رآ آنزمان سابق تقسیم و حامد کرزی شخصیت ناشناخته

. یعنی از همان آغاز کار دولت سازی به شیوه قومی صورت گرفت و این امر مسبب بی قرار داده شد

م و اقشارمختلف کشور میان اقوای های بیشتر وبیشتر در جامعه شده واختالفاتی فراوانی را اعتماد

. حاال نه تنها کشور های خارجی بلکه اجزای متشکله رهبری دولت افغانستان هم از زمینه ساز گردید

 استفاده ابزاری کرده بدون آنکه به این عنصر برای برآورده ساختن منافع شخصی وگروهی خویش

 عواقب وحشتناک وخونبار آینده آن بیاندیشند.

که معامله گران در سانپیترزبورگ، در دل دارد  گذشته ومعاصرکشور ما مثالهای بیشماری را تاریخ

  نفتی های کمپنیدر مراکز ،پشاور راولپندی، لندن، بمبیی، کراچی، ریکجاویک، واشنگتن، مسکو،

 

 

در باره سرنوشت بن  همچنانونیویارک وهوستن تکزاس ر دامریکایی  ویونیکال ارجنتاینی برایداس

یکجانبه خودشان بیشترینه در پشت پرده معامله کرده اند هم در کشور ومردم  ما فقط بخاطر منافع 

حظور داشته غالم بچه گان جانب افغانی  پاره ای از این معامالت که سیاسیون، نماینده گان حکومت و

منافع ملی وعوامل عدیده دیگری که در باال از آن ذکر بعمل وجامع ازسالم تفکریا بنابر نبود  اند

هر  کشور ومردم بی خبر مامردم وکشور محبوب ما افغانستان نرسیده بلکه  نه تنها خیری به آوردیم

بار بیشتر از گذشته در گرداب از آشوب های خانماسوز گیر کرده که به قیمت جان صد ها هزار 

  بودی کشور ما تمام شده است.هموطن ما وویرانی ونا

ک دیگرهم میپردازیم که چه نتایج زیانباری را در کشور ما یک مثال بسیار کوچ به این سلسله به

  :باعث گردیده است

طالبان به پاکستان و انتقال  سپتمبر و اشغال افغانستان بوسیله امریکا و فرار دادن  ۱۱بعد از حادثه 

و اقتصاد وجامعه شناسی، ازآنهمه فیلسوفان و پروفیسوران علوم از آنهمه دکتوران علوم سیاست 

یکی پیدا نشد که در مقابل  و آنهم در کشوری که به تاریخ پنجهزار ساله اش می بالند دینی وتجربی

بایستد و امریکایان ده ها هزار نفر لجام گسیخته امریکایان مبنی برمسلح ساختن این سیاست ضد ملی

مردم آنهم در شرایطی که  بدون کنترول واداره د که مسلح ساختننمتقاعد سازوسایر شرکای شانرا 

بنابر حوادث سه دهه اخیر بحران اعتماد سراسر کشوررا فرا گرفته است عملی است برخالف منافع 

ملی درجهت تقویت گروه های متخاصم سیاسی، مذهبی، قومی، محلی و زبانی علیه یکدیگر در 

چون ایجاد و تقویت ارتش ملی در چوکات وزارت  ی از مجاری دیموکراتیکحالیکه راه های بیشمار

سیستم  ، اگربرای اداره جامعه وجود داشته دفاع ملی زیر رهبری دولت افغانستان وسایرگزینه ها

اما حیف وافسوس که تا امروز ما در آتش اداره و موازین دیموکراتیک در کشور احیآ وایجاد گردد. 

م که در گام نخست آمریکا، عربستان سعودی، کشور های خلیج و متحدین غربی همان جنگی میسوزی

ن در دهه هفتاد در دادند بعد ها با پیشگیری نقش پاکستان در وجود طالبان، امریکا به همکاری پاکستا

برای غربی ها وجود طالبان و ارجهیت نقش پاکستان مشکالتی را در پی داشت که حضوربالقوه 

بنام وبه این ترتیب تا امروزما در همان آتش چه بنام مجاهد وچه را نیازمند بود  وبلفعل خودشان

    طالب وچه بنام داعش میسوزیم. 

آقای ترامپ رییس جمهور ایاالت ازامریکا در افغانستان  های جدید در دکترین جدید یا استراتیژی

های امریکا تآکید شده است که همچنان برای مسلح سازی مردم برای تحقق استراتیژی  امتحده امریک

کردستان سوق میدهد وهزاران مثال  بطرف یک جنگ داخلی چون عراق وهمچنان کشوری ما را 

 دیگر از این طراز میتوان ارایه داشت. 

در همین سلسله حمله امریکا به افعانستان زیر شعار مبارزه علیه القاعده و تروریزم، پاکستان اما و

ننده تروریزم بین المللی، مرکز مهم بین المللی قاچاق مواد مخدر وانسان این پرورشگاه وصادر ک
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وبدنام ترین کشور روی زمین در رعایت نورم های حقوق بشری وکشوری که هنوز چند دهه از 

کشور  در رهبری آن موجودیت عناصر نخبه و اداره کننده میگذرد درموجودیتش به حیث یک کشور ن

برای امریکا ومتحدینش خط  پیوسته در نظر دارند،پرتو منافع ملی شان که اداره ومدیریت را در 

د نکه تا ساالنه کمک های بالعوض میلیارد دالری به پاکستان ندهد هرگز اجازه نخواه ندونشان گذاشت

م  2001امریکا در سال داد تا از قلمروش ویا از بنادرش استفاده نظامی وغیر نظامی صورت گیرد. 

علیم دهنده،تربیه کننده وتجهیز کننده تروریزم وپناه دهنده رهبران القاعده چون بن الدن ت این پاکستان

اعالم داشته و به قول باختر را منحیث متحد استراتیژکش در امر مبارزه علیه تروریزم  والظواهری

م  مبلغ سیزده میلیارد دالر کمک نقدی به پاکستان  ۲۰۱۳تا سال  ۲۰۱۵جوالی  ۲۹نیوز مورخ 

از امریکا کمک های سری نظامی   میلیارد ها دالر به ارزش بر عالوه ورت گرفته است وص

 در اذای موافقت با حظور امریکا در  را کمک های بالعوضاین همه ومتحدینش بدست آورده است 

 

 

 

امتیاز بخش اعظم سکتور های اقتصادی  کشور پاکستان افغانستان بدست آورده  و بر عالوه

 ا هم به ضمانت امریکایان بدست آورده است. افغانستان ر

غرض قلع به کشور ما ) ۲۰۰۱بعد از حمله قوت هایی امریکایی در سال  در زیر دکترین بریژنسکی

، به قول همین منابع در فاصله یک ماه تمام این دهشت (وقمع القاعده، تروریزم بین المللی وطالبان

انستان فرار کردند ویا هم بوسیله ترانسپورت وهیلی کوپتر افگنان کشته و یا به خارج از مرز های افغ

های پاکستانی به آنطرف مرز منتقل گشتند. اما درهمین فاصله زمانی از جانب نیرو هایی امریکایی 

یا اگر  خاصتآ مردم شمال کشور مربوط تنظیم های جهادی حدود یک میلیون باشنده گان افغانستان

دهشت افگنی وتروریزم مسلح گشتند که  طالبان، بنام مبارزه با ن طالباندقیقتر بگویم تولید کننده گا

از همان زمان تا کنون همین نیرو های بی بند وبار باعث تمام دهشت، وحشت، ترور، آدم ربایی، 

تشکالت محلی طالبان، القاعده و آخر االمرایجاد گروپ های داعش گردیده اند. از طرف  احیایدزدی و

 بزرگ با مصارف گزافی وان حکومت موقت آقای حامد کرزی تا کنون تشکیالتاز همان آدیگر 

 مصروف۲۰۰۶خلع سالح وبه قول اداره یوناما اداره ملل متحد در افغانستان تا سال   مصروف

DDR    به خبری مضحکی بی بی سیمیباشندوسایر برنامه های خلع سالح ،BBC  جون  ۳۰مورخ

 د:در این زمینه توجه فرمایی ۲۰۰۵

نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد )یوناما( در کابل پایان رسمی برنامه خلع سالح و غیرنظامی  "  
ژوئن( اعالم کرد؛ اما آنگونه که  ۳۰کردن افراد مسلح )دی دی آر( در افغانستان را روز پنجشنبه )

" تا نیمه های سال مسئوالن این دفتر می گویند، برنامه "بازگرداندن این افراد به زندگی غیرنظامی
 .میالدی ادامه خواهد کرد ۲۰۰۶

هزار فرد  60ادریان ادوارد، یک سخنگوی این دفتر در کابل گفت که آنان موفق شده اند بیش از 
 .مسلح را که در وزارت دفاع افغانستان ثبت شده بودند، در افغانستان خلع سالح کنند

هزار اسلحه خفیف و سنگین نیز جمع آوری  ۳۴از آقای ادوارد همچنین گفت که در این برنامه، بیش 
 .هزار گلوله آنها در اختیار نیروهای ارتش ملی افغانستان قرار گرفته است۱۵شده که نزدیک به 

ادریان ادوارد گفت: "پس از امروز هیچ فردی در افغانستان اجازه نخواهد داشت از اسلحه استفاده 
افرادی که عمال در ارگان های امنیتی کار می کنند و هم آنانی کند و یا آن را با خود حمل کند؛ به جز 

 ".که مجوز حمل اسلحه از سوی وزارت داخله )کشور( افغانستان را دریافت کرده اند
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کشور ما طی نزدیک به چهار دهه بنابر موجودیت افراد مسلح بی بند وبار وقطاع الطریق ومافیایی 

م جمع آوری سالح را آنهم از جمع میلیون های فرد مسلح در آتش بی نظمی میسوزد آنها اعالم خت

 هزار میل سالح جمع آوری شده است ...  ۳۴لع سالح کرده و از نزد شانخهزار نفر را  ۶۰صرف 

 اوایل دهه نود که هدف شان جمع آوری تسلیحاتی میباشد که در جریان جنگهای بین التنظیمیالبته  

که بر اساس  میباشد و، پولیس وامنیت ملی به تاراج برده بودنداز سالحکوت هایی قرار گاه های ارد

درصد سالح های ربوده  یکتا کنون حتی  ادارات امنیت ملی ولئارقام داده شده از جانب ارگانهای مس

شده از دیپو های دولتی جمع آوری نگردیده است تا چه رسد به مجموع سالح های سبک وسنگین که 

در عمومی در راه تآمین امنیت در دراز مدت  چالش بزرگی را ه به یقیننزد مردم موجود میباشد ک

این موضوع باعث تقویت قدرت در دست اشخاص گروه ها کردیده ونقش  . ببار آورده استکشور 

حکومت را در محالت تضعیف کرده و شعار های فرصت طلبان قومی هم از همین جوی آب میخورد. 

با این همه حرکت های کامآل متضاد با کوچکترین مخالفت شانرا  انه تنهمربوط حکومت وارگانهایی 

 نشان ندادند بلکه درست در جهت تآمین منافع و تحقق استراتیژی های این اجنبیان کمر  منافع ملی

 

 

لبیک گفته وکشور را از یک بحران  بستند وآنرابه قیمت ریختن خون هزاران وده ها هزار هموطن ما

ود شان از سخاوت های میلیون دالری وفقط خ ارتر وزیان بارتر غرق کردند،به بحران دیگر خونب

 امریکایی مستفید شدند وتا کنون هم این سلسله جریان دارد.
راه های حل بسیار عملی وعادالنه را در شرایط حاضرکشورهم میتوان در یافت که مردمان  در حالیکه 

رافراد وگروه های مسلح که حدود چهار دهه همه و تآثیخویش  از پوسته های قومی اگر همین اقوام

خارج شده و در یک اشتراک بزرگ در سطح کشوردر هستی مادی ومعنوی مارا نیست و نابود کردند 

چهارچوب منافع علیای کشور خارج از تآثیر مداخالت بیگانه در نتیجه انتخابات شفاف وعادالنه دولت 

از یکطرف به یک چهارچوب ویا ساختار نظام بر گرفته از  کنند ایجاد ملت -بنام دولت  ملی خویش را

دست می یابیم واز طرف دیگر زمینه  یعنی دولت قدرت مند با مشروعیت بیشتر اساسات دیموکراتیک

تساوی حقوق همه اقوام کشور را در تمام عرصه های زنده گی اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بنام 

مدیریت سالم قدرت در کشور ایجاد  ه وزمینه اداره، رهبری وهموار ساخت شهروند همسان کامل الحقوق

گردد. در اینصورت دیگر بحث از مدیریت سالم قدرت است که منافع ملی در آن ارجهیت داشته و می

و مدیران و  باشد داشتهمیمنفعت های شخصی، قومی، گروهی وحزبی دیگر حکم مخالفت با قانون را 

میرسند تا به تعمیم دهنده گان قانون در کشور تبدیل گردند تا به  اجزای متشکله رهبری به این درک

مخالفان قانون زیرا در اینصورت با مخالفینی حکومتی که سیستم را در کشور تهدید میکند وپایگاه شان 

در خارج از مرز های افغانستان است در یک صف قرار میگیرد وبطورت قانونمند حیثیت همکار 

 میگردد.  انرا حاصل میکند که دیر یا زود قوانین کشور وبین المللی دامنگیرش وهمدست مخالفین کشور

در این کارزار آنچه بسیار از اهمیت برخوردار است همانا اراده جمعی همه شهروندان مخصوصآ قشر 

نا کاره گی متآسفانه بنابر عدم احساس مسولیت مردم در برابر کل کشورو میباشد و نهاد های مدنی جوان

معه مدنی وروشنفکران ما در راستای آگاهی مردم از وظایف خطیر شان برای دولت سازی وانتخابات جا

این مردم فریب شعار هایی میان تهی واحساساتی عده از فرصت طلبان را  تمام ساختار های انتخابی

باقیمانده  دخورده ودر گرو آنها و باور های قومی شان که بر پایه منافع بیگانگان طرح وتطبیق میگرد

دوا  مردم سلحشور، با غیرت وبا همت به مردم دادن چه دردی ما را ودهن شیرین کن اند. القاب نا چسپ

، برعکس مردم را بیشتر از خود بیگانه میسازدتنها هیج دردی را دوا نمیکند بلکه نه  میکند؟ هرگز!

احساس مسولیت ونا فهمی آنها وعدم مردم باید به این آگاهی برسند که همه این بال ها بخاطر کج فهمی 

ما تا هنوز هم در سایه جامعه مدنی وروشنفکران  کشور   نازل گردیده است. ست که بر ما وکشور ماانها

جنگ جهانی دوم سیر میکنند، آنها به عوض یک قطبی فعل وانفعاالت جنگ سرد شرق وغرب بعد از 

 کرده تا میتوانند چند قطبی عکس افکار مردم رابر ساختن افکار جامعه بدور محور وطن و منافع ملی 

 ، مالمت ها وسالمت هاو در اسطوره سازی ها وبا مفکوره های متضاد غیر افغانی مشبوع ساخته
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، نه آنها به اشتباهات، کجروی ها و خیانت هایشان معترف اند ونه مردم به اشتباهات خویش مصروف اند

نا آگاهی از نقش  ، ضعف فرهنگی وکت های مغایر منافع ملیدر حر در فریب خوردن وسیله قرار گرفتن

ساختار  ونهادینه شدن دیموکراسی  واحد، ملت است که سیراش در تآمین منافع ملی اعتراف دارد. این 

واگر  پر کرده است. و استبدادی انقطاب گر دولت ملی تآخیر پیدا کرده وجایش را الترناتیف های ضد ملی

بیشتر بر  ی جمعیتا کنون این اراده هاحرکت ها واراده های جمعی سربلند میکندهم  یک کمی اینجا وآنجا

وهمین امر باعث گشته تا فقط مهره  تا به سیستم اند متمرکز بودهمهره های متشکله دستگاه اداری دولت 

 ها بر مبنای شیوه های کالسیک سیستم مافیایی فقط از انظار یک ساحه بدور ودر ساحه دیگر فعال

نقدمردم در کل به افراد واشخاص منحصر گشته است. آنها به این فکر اند که این آدم  ، نگهداشته شوند

وضعیت کل کشور خراب است. اگرمردم با درک مسولیت که ها یا بهتر بگوییم مسولین امورفاسد اند 

برسند که رهبری  به این اطمیناندیگر فریب این دسایس را نخورند واز گرو قومیت خود را وارهانند و

خردمند انتخابی شان این توان را میداشته باشد تا در معادالت ومعامالت بین المللی برپایه منافع ملی عمل 

روزی کانال  نآان قومی ومافیایی میپردازند ومطماین آشوبگر کرده وبه قناعت متحدین وتمویل کنندذه گان

 د که با قطع آن این گروه های فرصت طلب های حمایت مالی وتسلیحاتی این نیرو ها قطع میگرد

 

 

این را درک کنند که آنها شهروندان کامل الحقوق  یک کشوری بنام افغانستان وآشوبگرنابود میگردند و

تاکنون نتوانسته اند از این حقوق کامل بهره مند اند که بنابر لنگش سیستم وموجودیت گروه های مسلح 

حکومت دیموکراتیک بر اصول و نهادینه شدن به اصالح سیستم افراد شوند باییست شعار ها از برکناری 

شما تبدیل گردد.  و شهروند ساالری زرین انسان محوری، عقل محوری، شایسته ساالری، قانون محوری

قت حامد کرزی تا کنون پالیسی بیگانگان از زمان حکومت مؤخوب مالحظه فرمایید در زیر دستورو 

مقدس افغان که هویت هر یک از باشنده گان این سرزمین را بنام افغانستان نتوانسته اند روی کلمه 

دهد به توافق برسند. چرا چنین است؟ برای اینکه این کلمه خود هویت حقوقی مردم را تسجیل بازتاب می

صاحب هویت بزرگ افغانی شده  ست که واژه تآمین کننده هویت مشروعیت پیدا کردهکرده و از همین جا

منافع ملی دست وآستین باال زد وجلو دسایس دشمنان کشور را که منافع راه ین طریق میتوان در و از هم

 شانرا در همین انقطابات جستجو میکردند گرفت.

محور منافع ملی در تمام عرصه های زنده گی، اجراات  ید روی طرح قوانین دیموکراتیک بر مسایل با

شنیداری، دیداری و چاپی غیر وابسته که با درک سالم  گزارشدهی شفاف، موجودیت رسانه هایشفاف، 

مردم را بیشتر در این بحران غرق از منافع ملی ما در روشنگری اذهان شهروندان سهم بگیرند نه اینکه 

ایجاد فضای اعتماد  پروژه هایکه بر پایه منافع ملی استوار باشند، همه مردم از سازند، طرح و پشتیبانی

خورد قاطعانه در چوکات قوانین کشور با هرنوع حرکت های ضد ملی که مردم کشور و بر در بین مردم 

قانون ساالر ودفاع بیدریغ از  را نسبت به همدیگر بی اعتماد میسازد، جلب همکاری مردم در تقویت نظام

ت، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتشارا ،نهاد ها وارزش های دیموکراتیک در کشور وساختار نظام

وبرخورد اصالح قوانین کشور برای فعالیت جامعه مدنی بر پایه منافع ملی حق داشتن شغل ومسکن، 

عناوین مختلف قصد ایجاد تفرقه میان مردم را دارند وافشای  به قاطعانه با گروهک ها وتشکیالتی که

و شهروندان کشور همه این کار ها به مردم تعلق دارد مردم  کانالهای تغذیه ملی وبین المللی آنها،

ماهستند که همه این کارها را باید انجام دهند نه اینکه همه منتظر معجزه باشیم تا از از آسمان کسی بیاید 

واین زنده گی با سعادت ورفاه را برایمان اعمار کند، هرقدر منتظر این معجزه باشیم به همان اندازه خود 

اگر مردم ما از سواد وآگاهی الزم برخوردار اخت. را در بد بختی های بیشتر وبیشتر غرق خواهیم س

بهترین فرزندان شان با از میان آنها  تشخیص منافع کشور شانرا میداشتند یقینآمیبودندوقدرت وتوان 

ودر جهت تآمین کاندید واز جانب آنها انتخاب میگردیدند داشتن احساس بزرگ ملی در رهبری کشور 

تا  نی کرده واین توان را میداشتندمیتوانستند چانه زهای جهانی  کشور با بزرگترین قدرتمنافع ملی 

کشور را بر پایه منافع ملی مدیریت سالم  در هرنوع شرایط ملی، منطقویی و بین المللی وبحرانات

 . ت های تباه کن موجه نمیگردیدوکشور ما به این مصیب میکردند، مردم
 د که مسله گویش زبان باعثی به این باور انخاصتآ جامعه شناسان غرب از جامعه شناسان بعضی
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عامل اصلی نفاق وتخاصم میباشد که جامعه ومردم  بوده وما کشور ردها مصیبت  بیشترینه ای این

در  ودر کلیه مسایل کشوریخویش نمیتوانند با این مسله کنار بیایندبنابر خصوصیات قومی و قبیلویی 

 .ملی را دیده نمیتوانند منافع زیر بار سکت ها وشعبات زبانی خویش

هراز گاهی  نیمه دوم قرن بیستم که فکتور زبان البته در کارزارنیرنگ های سیاسی من اینست باور 

آنهاییکه منافع شان را در تفرقه اندازی میان در میان متصدیان امور دست اندر کاران سیاست و 

سمت  های ور مامور گردیده اند تا الیهاز بیرون کش  چنانچه در باال از آن گفته آمدیممردم میبینند

که نمونه . ، کار برد داشته استدهنده کشور را نیز مشتت وپراگنده ساخته به اهداف خویش نایل آیند

. اما این مسله در کشور ما هیچگونه است همان سیاست تفرقه انداز وحکومت کن انگلیس ی ازمثال

زبان علیه  بنابر فکتور گویش ومردم  این محدوده ر هیچ مقطع از تاریخپیشینه تاریخی نداشته ود

که مردم دربسا مسایل  نخواهد بود به این معنی بیاناین  ، البتهیکدیگر به مخاصمت بر نخواسته اند

و هر از گاهی در پاره از بوده اندبا هم در تقابل واختالف ن دیگر گیمختلف اجتماعی، سیاسی و فرهن

صادی با هم اختالف نطر داشته اند ولی زبان و گویش هنگی و اقتمسایل ملی، مذهبی، اجتماعی، فر

  تفرقه و تخاصم نبوده است. هیچگاهی عامل

 

 

 

 قوماور اند که در جوامع بشری طرح به این ب دراوضاع موجود عده از متفکرین علم اجتماعهمچنان 

، طرحی است از جانب ه داده میشودئبا تعریف های مختلف که از آن ارابرتر و یا اقلیت های ملی 

برجامعه وجلوگیری از  شان فقط بمنظور تحکیم سیطره عمال حاکمان ضد ملی کشورهاایدیولوگ ها و

آنها از یکطرف یک گروه  که مشارکت ملی همه مردم در اداره و رهبری کشور میباشد. به این ترتیب

ت، ظلم وتعدی که باالیش از مردم را بنام ملت برتر یا ملت حاکم دهن شیرین ساخته که هر مصیب

وفریاد بر نمی اورد و به چون خود را جزو از حکام تلقی میکند دندان به جگر گذاشته صورت گیرد 

اهداف  سیطره و آن گروه های دیگرکه حیثیت اقلیت ها را دارند اهانت روا داشته وزمینه را برای

سیاسی، بهره برداری  شوم سیاسی خویش پیوسته گرم نگهداشته و در هنگام ضرورت از آن

 ند.نظامی میکقتصادی ونا

همسایگان هم سرمایه ناگفته نباید گذاشت که در این پروژه ها عندالضرورت کشور های خارجی و 

بنابر مشترکات مذهبی، فرهنگی،  در این حرکت های ضد ملی نقش همسایگان که میکنند ها گذاری

 را ی منطقههاحدود جغرافیایی کشورت نهایی حتی در معادالشان میتواند بسیار خطرناک بوده و قومی

  در این باره همچنان تحت عنوان جداگانه توضیح مفصلی ارایه خواهم کرد. تهدید میکند.هم 

آنچه در پروسه ملت شدن ویا فرآیند دولت ملی از اهمیت فوق العاده برخوردار است همانا اشتراکات 

وبا  باییست آنقدر زیاددر زنده گی مردم راکات وجودی وجودی مردمان سرزمین ما میباشد، این اشت

و ضرر آندیگر را ضرر خود بدانند تا این اشتراکات  مردم خود را از یکدیگر دانستهباشد تا  اهمیت

کران تا کران کشور میسر گرداند و همین زیست باهمی  برای همه مردم امکان زیست باهمی را در

ملت یا بهتر بگوییم  -دولت با شیوه های دیموکراتیک گشته و این  ملت البته –زمینه سازایجاد دولت 

 ، مذهب، حزب ویا گروه مربوط نبودهاشتراکات وجودی باییست به قوم، قبیلهاین مردم در پرتو دولت

تمام ثروت  باور وتوان این را داشته باشد تا این دولت . کهواز میان خود مردم سربرون کرده باشد

بی آنها توزیع اتنیک، محلی، مذه میان همه مردم بدون درنظرداشت خاستگاه وقدرت کشور را در

م هه قدرت در دست گروپ خاص مافیایی محکمتداوم کند ونه همچو شرایط موجود که مدت حدود دو د

رای تحصیالت عالی قحط الرجال گهداشته شده است گویا در این کشور با وصف ده ها هزار افراد دان

از  همه مردم از طریق همین توزیع ثروت وقدرت در میان  یا هر دولتی ملت – ولتداست. البته که 

و یا در غیر آن مشروعیت خویش را در میان مردم از دست میدهد.  مشروعیت الزم برخوردار میگردد

وعامل بحرانات داخلی  که همین عدم حمایت مردم از دولت یا حکومت پایه های آنرا لرزان کرده

 نیز فراهم میگرداند.  صورت آشفتگی مناسبات بین المللی زمینه ساز مداخالت خارجی را و در میگردد
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که بحران های متداوم اجتماعی، سیاسی واقتصادی را پشت سر گذاشتیم و  کشور ماشرایط حاضر  در

در همه امور وضعیت در حال حاضردر زیر نفوذ قوت های خارجی ودست باز کشور های همسایه 

آشفته بازار سیاسی داخلی و مداخالت این با درنظرداشت  آنقدر وخیم گردیده است که ع کشور ما وض

ملت با درک  –دولت  مرحله در گامهای نخستین برای رسیدن بهبهتر خواهد بود تا مستمر خارجی 

یک دولت مقتدرکه از پوتانسیل ما صاحب بزرگ از منافع ملی همه مردم همکاری و همیاری کنند تا 

گردیم. تا زیر  اداره وتآمین امنیت سراسری ودفاع مستحکم از سرحدات اش را داشته باشدبزرگ 

سایه نفوذ این دولت مقتدر سراسری جلو نفوذ خارجی ها وعمال داخلی شان گرفته شده وبا تآمین 

ر در زیو تضمین کند، آنگاه است که مردم میتوانند تآمین  امنیت سراسری  بتواند آزادی های مردم را

آنگاه است  چتر حفاظتی و امنیت سراسری آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدست آورده و

میتوانند مطرح کنند و با شیوه های دیموکراتیک برای رسیدن به این مطالبات  مطالبات شانرا که

  اقدامات عملی را رویدست گیرند. 

" مردم آزادی  سیاست مدار آلمانیتاریخ دان، جامعه شناس و  ۱۹۲۰ – ۱۸۶۴به قول ماکس وبر 
 یعنی اگر امنیت در کشور تآمین شد شان را با تضمین تآمین امنیت با دولت شان معامله میکنند" 

 

 

 

یعنی تمام امور اجتماعی و فرهنگی بعد از تآمین امنیت آنگاه است که جامعه مدنی هم آزاد میگردد. 

ای آنهاییکه سنگ وطن دوستی به سینه میزنند دست مفهوم پیدا میکنند. پس باییست همه مردم  همه 

بدست هم بدهند تا یک دولت مستحکم ومقتدر در کشور ایجاد گردد و این دولت مقتدر حاکمیت قانون 

در سراسر کشور بدون در نظرداشت مصلحت ها برقرار سازدو همه مردم در زیر چتر قانونیت و را 

" به گفته ماکس وبر  به منزل آزادی ومساوات میرسیم.عدالت قرار بگیرند در آنصورت است که ما 
دولت عبارت است از حق انحصاری استفاده مشروع از قدرت فیزیکی در داخل سرزمین مشخص 

خود با  یا قرارداد اجتماعی نا نوشته این حق انحصاری  موازین یعنی باید دولت بر طبقمیباشد" 

الی همه مردم بصورت یکسان استفاده اعظمی کند تا  برای تآمین قانونیت در سراسر کشور با مردم 

در  به این ترتیب حکومت قانون ایجاد شده ومردم از این دولت حمایت کرده ومشروعیت کسب کند.

اینجا باید تصریح کنم که دولت قدرتمند و توانا را مردمان با تجربه قدرتمند وتوانا با افکار وطن 

مذهبی میتوانند اداره ورهبری کنند که در هر نوع شرایط بحران بدون تعصبات نژادی و دوستانه ملی 

داخلی، منطقویی وبین المللی و مداخالت خارجی توانایی اداره کشور را داشته وتصامیم هدفمند 

. در اینجا نقش مردم و جامعه مدنی بسیار از اهمیت برخوردار ومؤثر در پرتو منافع ملی اتخاذ بدارد

از حمایت مردم وجامعه مدنی مایه میگیرد، حمایت مردم وجامعه مدنی از دولت میباشد، اقتدار دولت 

آنهاییکه افکار مخرب  تجربه تاریخی کشور ما بصراحت اذعان میدارد .امریست ضروری والزمی

را  موجود آنکه اینتضعیف ویا براندازی دولت را در سر میپروراننددر حقیقت گور خود را میکنند، 

میگردد، بر اندازی دولت موجود مستقیمآ و تضعیف یکند فردا خودش تخریب مو تضعیف تخریب 

نابودی تمام زیر ساخت های متناسب است  با بر اندازی دولت بعدی تاراج و بربادی کشور و

           اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سرزمین ما.

مردم ما در جهت منافع  های مدنه کنار نیاتا اینجا گفته آمدیم چنین استنباط میگردد ک بررسی که از

فراوانی غیر از اینست که دالیل بلکه  بوده جیارخ تنها به دلیل تهاجمات نه یا نبود هویت ملی ملی

جامعه ما را به قطب های متخاصم تقسیم کرده و هر کدام بدون درنظر داشت منافع همگانی یا بهتر 

زد ا در درون کشور آب به آسیاب دشمن میریبگوییم منافع ملی با آنکه ژرف میدانند این خصومت ه

  کماکان در آن بیراهه روانند.

تا این روحیه تساند، توافق، همدلی و اشتراک را برای نیل به  هد بودخالی از مؤثریت ومفاد نخوا

وببینیم که در میان این اقشار  منافع ملی در میان اقشار مختلف جامعه ما به ارزیابی مختصر بگیریم

 :افع ملی چگونه سیر دارد و باور آنها در این زمینه در کدام سطح قرار داردتفکر من
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 اندیشوران سیاسی و روشنفکران کشور

 

محسوب میدارند هم  ان جامعهروشنفکررا درصف  که خودما کشور واندیشمندان سیاسی سیاسیون

تمویل گران اندیشویی  ، گروهی واندیشیده اند وپیوسته منافع شخصیملی نیزکمترتا کنون  متآسفانه

در ، خوب توجه کنید در نظر میگیریم را داشته اند رطمع نظدر کارزار سیاسی م شان  ومالی خارجی

 فدای ویا  شان گروهی،سیاسیونی که منافع ملت را فدای منافع شخصی اینکدام یک ازیک صده متآخر

اندوختند میشناسید  از این راه  زر وزور کردند ومیلیون ها برآورده ساختن منافع کشور های خارجی

با معامله با غنایمی که ا انرشآرامش داشته و چهارصبای زنده گی که در فضای آشوب زده کشور 

وحتی در خارج از مرز  چپاول کرده اند  به آرامش سپری کرده باشند کشور شان منافع ملیروی 

مش نداشته اند. ولی اگر همین سیاسیون در هایی کشور هم چه از نظر روانی وچه از نظر جسمی آرا

، برای کشور ومردم شان آزادی، آرامش، عزت، شرافت و رفاه همگانی می آوردندمحور منافع ملی 

و برای آنها حقوق وآزادیهای دیموکراتیک قایل  به انسان این وطن به مثابه شهروند خدمت میکردند

نقش تاریخی می آفریدند وزنده گی کو با رفاه وآسایش امروز در میان مردم شان با نام نی میگردیدند،

 مرفه همچو سایر هموطنان شان می داشتند.

مله گر که منافع علیای مردم امعکه همین سیاسیون یا روشنفکران این یک واقعیت است سوگمندانه  

انهای سیاسی تجمعات وسازمبا پر رویی تمام  آ ویا اکثرآبعضمله کرده اند معارا بار بار  و کشور شان

چوکات قوانین بصورت شان یا بصورت مخفی وزیر زمینی ویا هم در خویش را به اشتراک همفکران 

وردارند. گرچه احزاب و سازمانهای سیاسی ایجاد شده بعد از اجالس ایجاد کرده ودر جامعه حضعلنی 

ها ایجاد شده  ( NGOخارجی)بن در افغانستان به همکاری مالی ونظریاتی سازمانهای غیر دولتی 

که بیشترینه مصروف فرصت سازی وزمینه سازی برای مقاصد سیاسی، اقتصادی ونظامی کشور اند 

برای فریب اذهان عامه خطوط فکری  شان میباشند. که عده قابل توجه شانپروژه هایهای  خارجی و

یا  خارجی انو برناموی جذاب با رویکرد های ملی طرح وتدوین کرده اند ولی اگر حمایت کننده گ
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NGO با قطع  را قطع کنند همه این سازمانها و تجمعات نیز همزمان های مالی ها کانالهای کمک

  بودیم. هاوسقوط  ها ایجاداین شاهد ده ها مورد سالهای اخیر از بین میروند که ما در کمک مالی

دارند معموآل در کشور در حقیقت امر در هرکجای دنیا مردم دیدگاه هاو نظریات گونه گونه ومتفاوتی 

احزاب سیاسی بمنظورجلوگیری از تشتتت  ی بیشتر برخوردار اندآگاهازهای پیشرفته که مردم 

. هر کدام با دالیل عالمانه بر وپراگنده گی جامعه در ورای دیدگاه ها ونظریات نا همگون ایجاد میگردد

ارنده گان نظر مخالف همچنان بر پایه هم دپایه تفکر علمی برنامه ها ونظریات شانرا ارائه میکنند و 

 و سازمان های سیاسی  احزاب استدالل و دانش علمی در رد این نظریات میباشند. در این جوامع همه

گنجانیده وبرای تحقق آن حمایت اکثریت جامعه و  و طرزالعمل ها نظریات شانرا در قالب برنامه ها

وکراتیک این برنامه را بر طبق منافع عمومی کشور نماینده گان انتخابی را کسب کرده واز طرق دیم

مشروعیت بخشند نباید به برنامه ها، دیدگاه ها ونظریات اجتماعی که منافع ملی را تآمین میکند و 

باید برای همه مردم کشور قابل بحث وگفتمان باشد رنگ ایدیالوژیک داد وآنرا از بحث عمومی خارج 

الیست تبدیل کرد. دو عنصر اساسی ترین معرف چهره احزاب کرده و به بحث یک کتله کوچک ایدی

 سیاسی میباشد، یکی دیدگاه این حزب یا احزاب از منافع ملی و دیگری برنامه تطبیقی وتحققی منافع 

 

 

ملی آنها در جامعه. احزاب سیاسی بخاطر تشکل مردم برای تآمین منافع عمومی ورفاه عامه ایجاد 

زمان حاکمیت سیاسی وهم در زمان اپوزیسیون یا قشر مخالف دولت میگردد که توجه اش هم در 

بیشتر در راه وضع قوانین و مقرره ها برای رفاه همگانی، سیاست خارجی مناسب و فعالیت سازمانها 

با آنکه احزاب سیاسی تنیده در جال عنکبوت ایدیالوژی  واحزاب معطوف باشد،  ولی در کشور ما

قاهره و انترناسیونالیزم های  –ریاض  –پیکن  -نه های فاضله مسکوهای وارداتی راست وچپ مدی

کارگری واسالمی قرار داشتند، با آنهم فعالیت های این احزاب وسازمانها در دهه های شصت وهفتاد 

مطالبات صنفی کارگران و بلند  ات واعتصابات مسالمت آمیز برایمیالدی در افغانستان راه تظاهر

در بیداری شعور سیاسی وآگاهی مردم نقش بزرگی ایفا کرد، برای از کرده ورا ببردن دستمزد ها 

اولین بار در یک جامعه با سیستم حکومت استبدادی مردم حق ابراز نظر را از طریق نشرات چاپی، 

تظاهرات خیابانی، بیانات رادیویی، بحث در فرکسیون های پارلمانی پیدا کردند. بدین ترتیب مردم 

نظریات شانرا در باره سیستم اداره و نا رسایی های آن، فساد اداری، قانون شکنی،  عوام توانستند

اختالس، رشوت و عوامل بحرانات کشور وراه های برون رفت از این بحرانات را از طریق همین 

سید جماالدین به استثنآ تشکالت  در افغانستان متآسفانه نشریه های چپ و راست ارائه ومنتشر کنند.

عنصر حزب و احزاب سیاسی بیشتر حیثیت در عصر محمد افضل خان وامیر شیر علی خان  افغان

جنبش های رهایی بخش از سلطه استعمار را داشته و عده هم برای براندازی و سرنگونی حکومت 

های به قول خودشان مستبد ایجاد گردیده بود و چون بحث منافع ملی در آن متصور نبود تا مردم را 

 حربه ایدیالوژی مذهبی  و سیکوالر استفاده کرده و توانمندی بیشتراززب جمع کند بنآ حبدور آن 

و بنا بر  نداین ایدیالوژی ها تا براندازی همان حکومت های مورد نظر کارایی داشت وحماسه سازی

ی دستیابنبود برنامه مدون تآمین کننده منافع ملی ویک گفتمان عمومی برای آینده از همان روز اول 

بر سر تقسیم منافع به جان هم افتاده و هر کدام وهر شخص این احزاب به یک قطب به قدرت سیاسی 

ویک شگاف اجتماعی بدل گشتند وجامعه را به قهقرای قرون وسطایی بردند، ایدیالوژی ها را بیشتر 

بر اساس  کشور هاییکه منافع آزمندانه دارند طرح، تدوین، صادر و مدیریت میکنند. کشور پاکستان

ازسرزمین های نیم قاره هند و افغانستان در راستای منافع استراتیژیک مذهبی همین ایدیالوژی 

 انگلیس ایجاد گردید. 
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که در زمان پس از   آنپ وراست ومیانه تعریف به مفهوم بنیادی چاحزاب از  امروز گرچه نمیتوان

عنی اینکه آنهاییکه طرفدار دگرگونی های انقالب فرانسه درمجلس ملی فرانسه بنیان گذاشته شده بودی

جامعه به نفع مردم عوام وزحمتکشان بودند، طرفداران انقالب وجمهوری خواهان و نماینده گان 

طرفدار تغیرات قوانین فرانسه بطرف چپ رئیس مجلس ملی فرانسه و نماینده گان محافظه کار، 

ین و مقررات بطرف راست رئیس مجلس اساسی قوان طرفداران سیستم پادشاهی ومخالفین تغییرات

عوام و نماینده گان میانه رو که با هردویعنی چپ وراست میتوانستند توافق کنند در وسط مقابل 

رئیس مجلس عوام می نشستند و این اصطالحات سیاسی از همان زمان وارد قاموس سیاسی گردید، 

یمی متنوعی را بخود گرفته و تقریبآ ارائه کرد و در رهگذر بیش از دوصد سال این اصطالحات مفاه

میتوان گفت که کاربرد آن بیشتر بر پایه منافع گروه های تحت پوشش بوده وبدین ترتیب امروز تمایز 

وتفکیک گروه های چپ، راست ومیانه کاریست بسیار دشوار. این مسله در مورد کشور های شرقی 

برای مردم عوام بلکه برای سیاسیون ونخبه گان که ایدیالوژی ها مالک سنجه هایشان میباشد نه تنها 

سیاسی هم سوء تفاهمات بزرگی را بمیان می آورد که هم در روابط عمومی داخلی و هم در روابط 

خارجی با کشور ها باعث سردرگمی  رهبران شده وتآثیرات بسیار زیانبار در جامعه وارد میکند. 

ه انتقال قدرت در کابل با توطئنود و بویژه بعد ازروابط تنگاتنگ احزاب راست اسالمی ما در دهه 

 کشور پاکستان و قطع روابط با سایر کشور هاییکه میتوانستند در شرایط دشوار در اعمار مجدد 

 

 

کشور ما را یاری برسانند باعث گردیده که خسارات زیانباری را طی سه دهه کشور  و مردم ما 

در کشور ما سیاسی مثالهای فراوانی میتوان ارائه کرد.  زابفعالیت اح متحمل گردند و در درازنای

احزاب چپ درپرتو ایدیالوژی های صادر شده از اتحاد جماهیرشوروی و جمهوری خلق چین بدون در 

اوضاع کشور شان، بدون در نظرداشت خاستگاه  بر پایه منافع ملی و نظرداشت تحلیل دانشمندانه

در جوامع عقب مانده پیشامدرن چون افغانستان به کاپی کاری وارداتی و شرایط تحقق آن  های تیوری

وتکرار بلبل وار آن بحث هایی پرداختند که برای نه تنها مردم عام ما بلکه برای نخبه گان سیاسی 

واجتماعی هم نا آشنا و غیر قابل فهم بود چون نتوانستند مردم را بدور برنامه های وارداتی شان جمع 

سمت چسپیدند تا از این طریق از حمایت مردمی برخوردار گردند که البته این کنند به دامن قوم و

شامل بوده است تا با استفاده از ها هم ایدیالوژی این مسئله دقیقآ در استراتیژی های صادر کننده گان 

قع مورد اعنصر قوم  و قبیله و سمت انقطابات بزرگی را در کشور ما ایجاد کرده و از آن در مو

چپ وراست همواره یک مفهوم را ارائه نکرده، در هرکجایی صادر کننده بهره برداری کنند.  ضرورت

گان این ایدیالوژی ها به آن رنگ وبویی دلخواه خود را میدهند. در هر جا نظر به کار ایی این حربه 

ت تا مطلق با مفاهیم بنیادی آن بوده اسنه چپ چپ میگردد، نه راست راست مطلق بوده و استفاده 

کنون در افغانستان هر کدام حربه ایی بوده برای اغفال مردم و سوء استفاده در راستای منافع 

  بیگانگان. 

های نابخردانه از جوامع دیگر ونبود فهم درست از  احزاب راست و راست افراطی هم با الگو سازی

و مردم ما چیزی دیگر وضعیت کشور خود ما نخست به دامن همسایگانی افتیدند که جز تباهی کشور 

در سیاست هایشان روایت نشده بود، از یکطرف دشمنی های بزرگی را برای مردمان منطقه مسبب 

گشتند واز طرف دیگر با این کار برای سالهای متمادی منطقه را پر آشوب ساخته و توازن قوا را در 

قوا را مردم بیچاره وبیدفاع  برهم زدند. که کفاره همه این آشوب ها وعدم توازنو حتی جهان منطقه 

 ما به قیمت جانهایشان می پردازند.

با همه این تجارب تلخ ودرد آور تا هنوز هم فرهنگ تفاهم در راستای منافع ملی، همدیگر فهمی در 

پرتو منافع ملی و راه اندازی گفتمان سراسری میان همه اندیشوران در باره ایجاد یک سیستم پایدار 
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ع ملی و ایجاد خط قرمز عدول از منافع ملی و خیانت بوطن برای همه احزاب، برای تآمین مناف

بمیان نیامده است. تا کنون حزب ویا سازمانی سیاسی ایجاد  سازمانها، محافل و گروه های سیاسی

نشده است که باور مردم مخصوصآ قشر جوان کشور را تامین کند، هنوز جوانان ما که با تمام عطش 

به راه های علمآ تنظیم شده اداره سیاسی واجتماعی کشور دست وپا میزنند نتوانسته برای دستیابی 

اند سازمان با اعتماد ملی را در جامعه نشانی بگیرند تا پاسخگوی خواسته ها ونیازمندی های شان 

باشد، جوانان همه فراز وفرود های را که احزاب سیاسی کشور ما در گذشته پیموده اند بدیده شک 

ید میبینند، از همه تآسف بارتر اینست که هیچکدامی از این احزاب سیاسی به سهل انگاری ها، وترد

کجروی ها، اشتباهات و خیانت هایی که از جانب شان اتفاق افتیده معترف نبوده و راه را بر رهروان 

و اختالفات بعدی شان کامآل تاریک نگهداشتند واهرم های اعتماد را در جامعه کامآل واژگون ساختند 

 الیلدوکج فهمی ها رادر جامعه ومیان سیاسیون واندیشمندان به نقطه اوج آن رساندند. البته یکی از

نبود فرهنگ شناخت منافع ملی وتعریف  در کشور ما این اختالفات، کج فهمی ها و عدم تفاهمات

فکرمیباشد که حصار نبود هویت ملی  و نا پختگی سیاسی اقشار روشن معینی از منافع ملی، در فضای

ایدیالوژی های وارداتی نخبگان سیاسی را کامآل از هم جدا ساخته وآنها را غیر قابل دسترس با 

یکدیگر گردانیده است. یعنی آنهاییکه توانمندی ورسالت اتحاد ملت را برای تآمین منافع ملی دارند 

تلخ تاریخ هیچ انتباهی نگرفته  خود در پسته های ایدیالوژیک مستور گشته و تا هنوز هم از درسهای

 له شخصیت محوری نقیصه تباه کن دیگری است در ساختار احزاب سیاسی ئاند. همچنان مس

 

 

افغانستان که حزب سیاسی همیشه در گرو شخصیت ها قرار داشته که با دور شدن شخصیت از حزب 

صیت مورد نظرپارچه ها ویا مقام رهبری حزب هم یکجا با آن از بین رفته است ویا همراه با شخ

به مرگ تدریجی تن داده اند. در بسا موارد آخر االمر همه حزب وفریکسیون های جدید قد علم کرده و 

حتی مهم هم نبوده که این شخصیت ها تا چه اندازه در راه منافع مردم وکشور اعتقاد داشته و تا کدام 

ی اش فعال میباشد. یعنی اینکه احزاب پیمانه برای تحقق اهداف کشور های صادر کننده ایدیالوژ

بیشتر بر محور شخصیت می چرخیده تا بر محور برنامه های ملی، اصول، قوانین و قواعد تآمین 

کننده منافع علیای کشور. همین امر باعث گشته تا فرهنگ تکثر گرایی سیاسی، یکدیگر پذیری، 

ون افغانستان کامآل مفقود بوده و نسل همدیگر فهمی یا پلورالیزم سیاسی  در حلقه سیاست و سیاسی

ه نظر شک وتردید نگریسته وبه این های جدید و جوان کشور به احزاب وسازمانهای موجود کشور ب

اعتماد ندارند و در این آشفته بازار خود هم تا کنون نتوانسته اند در یک و سازمانها باور و احزاب

های ایدیالوژیک در پرتو افکار وطندوستانه  فضای باز منطقی افغانستان شمول خارج از دیوار

 ومنافع ملی حزب سیاسی ویا گردان نیرومند خویش را ایجاد کنند.           

در حالیکه در احزاب سیاسی مدرن اهداف وبرنامه های احزاب که بازتاب شفاف منافع ملی میباشد 

صیت های اداره ورهبری این مهمترین اصل برای جلب اعضآ و عالقمندان میباشد نه رهبران و شخ

 احزاب. 

پیوسته در تمام سطوح حزب جا را برای نسل های جدید خالی کرده و زمینه رشد  مدرن این احزاب

کادر های جدید را فراهم میسازند وبدین ترتیب نسل های پویا تری را در کران تا کران حزب رشد داده 

دارند و رابطه مندیشمندان جامعه باز نگهو زمینه بحث گسترده را میان عالقمندانش و سایر ا

تنگاتنگ فعال ودینامیک با مراجع اکادیمیک وعلمی داشته وگروه از متخصصان جامعه شناس و 

سیاسی با مراجعه به افکار عمومی جامعه ونیازمندی ها والویت های مردم به طرح های جدید 

 یکنند و هر روز خود را مطابق به ایجاباتممیپردازند و از این طریق فکر های بکر برای آینده تولید 
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، نیازمندی های مردم، رشد تکنولوژی، سیر جهانی حوادث و مؤثریت سیاسی، اجتماعی و عصر

 اقتصادی مطابقت داده وآرایش نیرو وامکان میدهند.

ر نیرو های سیاسی میتوانند در تمام عرصه های زنده گی تآثیرگزااز این واقعیت نباید انکار کرد که 

باشند وبه اندازه ظرفیت مادی ومعنوی شان طیف وسیع از مردم را در عقب طرح ها و مجموعه ای 

واقعآ با تحلیل عمیق از وضع کشور و  . اگر این مجموعه نظریاتاز نظریات شان)برنامه( بکشانند

نی آنها در های ضد افغا مقاصد استیالگرانه اجنبیان و توطعهنیازهای جامعه افغانی باشد ودر عقب آن 

کمین نباشد واقعآ احزاب میتوانند نقش بزرگی را در آگاه سازی مردم و زمینه سازی برای تحقق 

 انویا روشنفکر اناگر این اندیشمندچه عالی و جاودانه میبود قوانین دیموکراتیک در کشور ایفا کنند.

ملی، فرهنگی و  ومردم خویش را با تمام خصوصیات نداز خود شناسی شروع میکرد ما صادقانه

درمحور منافع ملی از و ندفهم خویش را از اوضاع کشور ومنطقه ارتقآ میداد ،ندعقیدتی آنها میشناخت

کارا وسازنده و راه های برون رفت عملی یا الترناتیف های  ندکاستی های سیستم انتقاد سالم میکرد

یا ذخایر فکری وطن محور را به  ند وبدین ترتیب مجموعه ای از اندیشه هابرای سیستم ارایه میداشت

اعمار همه عرصه های زنده گی، کم ساختن فاصله  راه را برایو  نسل های آینده جاودانه میساختند

 فقرو رفاه، تآمین حقوق شهروندی باز میکردند. 

این کوتاه نگران راست وچپ با آنکه هر کدام خود را فالسفه جهان میپنداشتند ومیپندارند حد اقل به 

را که حافظ کشور که چگونه منسوبین ارگانهای دفاعی وامنیتی وقضایی  و ندارند ن توجه نکردندای

  هش در خدمت یک قشر معین قرار دادبا عضویت در محدوده های فکری خویمنافع عمومی کشور اند 

 

 

درون  وهمچنان در زند؟حافظین منافع شان نابود سا یب اعتماد سایر اقشار را نسبت بهوبه این ترت

یجاد کرده وزمینه فضای بی اعتمادی را نسبت به یکدیگر ا منافع همه کشورخود این ارگانهای پاسدار

در  ، انقطابات عمیق، شگاف های خانمانسوز اجتماعی وکودتا ها گردیده اند.تصادمات خونینساز 

میان ماد را ی اند که بحران اعتاین ها عواملاجتماعی کشور –دوره های واپسین زنده گی سیاسی 

این ها آورده و باعث انقطابات وشگافهای عمیق اجتماعی گردیده اند. ببار مردم وگروه های سیاسی

مخالف دولت با توجه به منافع علیای کشور و رفاه یا اگردر زمان تصدی شان چه در اداره دولت و 

و ت پرده آگاه میساختند از حقیقت ماجرا های پشبا شفافیت گامهای عملی برمیداشتند، مردم را  مردم

خود در دام ماجرا های پشت پرده قرار نمیگرفتند، خود خواهی ها، خود بزرگ بینی ها، خود محوری 

ی اند را که همه امراض کشنده ضد مل ، انتقام جویی های شخصیها، تفوق طلبی ها و ماجراجویی ها

اگر این ها با دستگاه اذ میگردید، کنار میگذاشتند وتصامیم وعملکرد شان برپایه منافع همگانی اتخ

خویش ومردم به شیوه اقناعی برخورد کرده خواست حقیقی مردم را با تذویر بیگانه که با خواست 

یکجا در گلوی مردم خفه نمیکردند و به این خواست های حقیقی مردم که حق مردم تلفیق گشته بود 

مردم آشکار میساختند، اگر اینها به باور های یکردند وتذویر بیگانه را به مسلم شان بود رسیده گی م

برعکس این باور ها را محترم شمرده وپیشینه تاریخی این باور ها را به مردم  مردم نمی تاختند

اگر این روشن ساخته ودست بیگانگان را از گروگانگیری اعتقادات وباور های مردم کوتاه میساختند، 

درصد مردم در روستا ها زنده گی کرده واز  ۷۵ند بیش از ها درک سالم از کشور ومردم شان میداشت

طریق زراعت ومالداری امرار معیشت دارند،برای بهبود زنده گی در روستا ها، شیوه هایی 

به زارعان ومالداران بهترکشاورزی ومالداری را در پرتو پیشرفت های تکنالوژی زراعتی ومالداری 

ا جایگزین سیستم های کهن آبیاری که دیگر جوابگوی می آموختند وطرق سالم استفاده از آب ر

ولین سیاسی همه کشور ئاگر اینها خود را مسو مقتضیات کشاورزان واهل روستا ها نیست میکردند. 

کمتر ساختن فاصله دانسته و جایگاه اقتصادی همه اقشار را در اقتصاد کل کشور در نظر گرفته برای 
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نون اساسی کشور برای تحقق وتطبیق چنین قوانینی کمر همت فقر ورفاه قوانینی طرح وبر طبق قا

واستفاده از همه شیوه های قانونمند که منافع کل کشور را زیانمند نسازدمبادرت میبستند وبا پایداری 

. در اینجا باید اذعان کرد گرچه طرح ووضع قوانین تنها آغاز کار است ولی زمینه های میکردند

در جنگ وجدال و زیر تآثیر اقشار ون افغانستان که سالیان متمادی تطبیق قوانین در کشوری چ

جربه کرده ومیکند محافظه کار تاریک اندیش گی زنده گی بسر کرده و انقطاباتی عمیق وخونینی را ت

افراد خردمند، با تجارب فراوان جامعه شناسانه درهر سه رکن خطیر ونیازمند  کاریست دشوار و

  دولت میباشد. 

متیقن میبودند  زرین اقتصادی نیت برای رفاه مردم وکشور میداشتند به این شاخص ن ها حد اقلاگر ای

، که بدون داشتن احصاییه وآمار های دقیق ازتعدادمردم به تفکیک جنس، عمر، محالت بودوباش

و  آبیاری ،در عرصه های زراعتشغل، درآمد و سایر آمار ها نمیتوان ظرفیت نیاز هایی جامعه را

خدمات شهری،آبرسانی،  ترانسپورت، مخابرات، بانکداری و سایر عرصه  ،  خدمات صحی،لداریما

. یکی از عوامل اصلی سردرگمی وناکامی یت های تولید و تجارت میزان کردبا ظرف های زنده گی

نبود این  ونا رضایتی مردم از کمبود ویا نبود خدمات اجتماعی، ادارات ارایه خدمات اجتماعی

ه ها وآمار میباشد در حالیکه امروز هر چه سیاسی واهل سیاست میبینی دشمنان قسم خورده احصایی

 را با روشن شدن این آمار ها همه شعار های میان تهی شان بی اساس شدهآمار واحصایه اند زی

ودیگر در انتخابات نمیتوانند از قریه ایی که یکصد نفر باشنده واجد رای دارد دو هزار رای به 

اگر این ها دلسوز مردم این   رسوای عام وخاص میگردند، بدین ترتیبو بیاندازند خویش  وقصند

 له کوچی ها در افغانستان طرح های عملی وقابل قبول ئدیار میبودند به جای استفاده ابزاری از مس

 

 

 

بازارمکاره  ونه تنها این قشر را ازگزند استفاده ابزاری دربرای اسکان دایمی این قشرارایه میکردند

 در امان میساختند بلکه آنها را به عناصر فعال در اقتصاد کشور تبدیل سیاست وروابط با همسایگان

در کشوری دیگری با فرهنگ وباور اگر آنها در عوض شعار هایی سرخ وسبز که زمانی  میکردند،

ر آیی آنرا به توضیح هایی دیگری مورد استفاده قرار داشته )که البته حاال ما  کارآیی و یا نا کا

، شعار هایی متناسب با فعالیت های سیاسی نمیگیریم( وبا فرهنگ وباور های ما کامآل در منافات بوده

واقتصادی خویش از درون جامعه افغانی وآثار اندیشمندان  خود ما طرح وتدوین میکردند که برای 

ندیشه های شان) حاال ما اندیشه ها بوی خودی میداد طرح میکردند، اکر اینها بخاطرتحقق امردم ما 

قدرت به بیگانگان پناه نمیبردند و  بدست آوردن در جامعه و ونظریات شان را به توضیح نمیگیریم(

به عوض اگر اینها در عوض به مردم پناه میبردند ومیتوانستند واقعآاعتماد مردم را جلب کنند، 

ی دستگاه حکومت طرح ها وتیزس های موعظه کردن ونقد های بیشمار ساختار ها وعملکرد ها

و مشکالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  تطبیقی و علمی برای برون رفت از کاستی ها، نا رسایی ها

مهندس یا انجنیر ونظامی ارایه میکردند، اگر اینها حد اقل این فهم را میداشتند که اشتباه یک 

میسازد، اشتباه یک دکتور طب زنده گی  ساختمان زنده گی باشنده گان یک تعمیر رابه خطر مواجه

کشتی  یک یا چند مریض را به مخاطره می اندازد، از اثراشتباه ناخدای کشتی زنده گی سرنشینان یک

و  مسول سیاسی یک جامعه با همه باشنده گانش تباه میگردداما دراثر اشتباه  و......... تهدید میگردد

کشور ما این چنین افراد کوچک، کوتاه نگر و نا توان خود  اثرات ناگواری جهانی هم دارد ودر تاریخ

 بردهول سیاسی جا زده و چندین بار این کشور را تا پرتگاه نابودی کامل ئسیاسیون ومسرا در جایگاه 

ازهمه این خون ومردم را چنگیز وار به شمشیر کشیده اند وهستند هنوزاز این قماش سیاسیونی که 

 در زیر سیاست های تباه کن بیگانهدرس عبرت نگرفته با خیره سری تمام  ریزی ها و حوادث جانکاه
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به نشخوار هایی قوم گرانه ایی  چون قوم برتر وقوم گان قبر خود وملت خود را میکنند، اگر این ها 

کهتر و اراجیفی چون زبان من وزبان او که سالمت کشور را به خطر جدی مواجه ساخته است در 

خود وسازمان های خویش اجازه ندهند ودر عوض مردم را به یک تنی، یکدلی،  پالیسی ها وعملکرد

همدلی، برادری، همکاری، همیاری و همزیستی  دعوت کنند که سراسر تاریخ کشور ما ماالمال از 

همکاری،همزیستی وهمیاری ها بوده که بر سبیل همین اصل تا امروز این خطه منحیث یک این 

مردمش زنده وموجودیت خویش را در جغرافیای جهان تثبیت کرده قلوب  کشور بنام افغانستان در

وسازمانهای استخباراتی آنها را در مسایل اجتماعی،  ها است، اگر این ها هر طرح وشعار بیگانه

سیاسی واقتصادی فورآ تقبیح ومردم را اضرار ناشی از آن با خبر ساخته و عواقب وخیم آنرا به 

گذارند که مفسدین وفرصت طلبان شیطان صفت از آن به نفع خویش بهره ون اطالع عموم برسانند

اگر این ها از تمام وقایع، انکشافات، حوادث ومسایل منطقویی وجهانی به نفع  برداری سوء کنند،

کرده وهیچگاهی مردم ومنافع ملی کشور شان استفاده کرده ودر همه انواع شرایط مدیریت سالم 

فدای منافع کشور های دیگر و باور های دیگران نکنند، در سنجش ها و  منافع ملی کشور خویش را

یانه شخصی و تعاریف ایشان از معادالت بین المللی اصل منافع ملی حاکم باشد نه باور های آرمانگرا

باور داشته واحترام بگذارند وشهروندان عواطف انفرادی، اگر این ها به حقوق و آزادیهای مردم 

) حقوق انتخابمه عرصه های زنده گی اعم ازآزادی ها در ه حقوق و یل به اینرا برای ن کشور

تحصیل، حقوق استفاده از خدمات صحی، حقوق  آموزش یا حقوق ،انتخاب کردن وانتخاب شدن(

 آزادی بیان، حقوق مالکیت، حقوق مسکن،حقوق مصونیت حریم شخصی،جنسیتی، حقوق تقاعد، 

طبوعات همکاری کرده و شرایط ذهنی  مردم را به پذیرش این عقاید، آزادی رسانه ها ومآزادی 

 ها دستگاه حقوق وآزادیها  ودیگر اندیشی ها مهیا سازند ودر جهت قانونمند ساختن این حقوق وآزادی

 

 

 

ادی را به خواستنی وماندنی است که آزادی های بنی نظام برای مردم ما حکومت را همکاری کنند زیرا

تآمین این آزادی ها  تأمین میکند. بحیث شهروند کامل الحقوق برای همه مردم منماینده گی همه مرد

به  است که همه باشنده گان این سرزمین را بدون هر نوع تبعیض وحقوق برای تمام مردم افغانستان

شهروندان کامل الحقوق تبدیل کرده وما افتخار ملت افغان را کمایی میکنیم واین آزادی هاست که 

 را بسوی پیشرفت ورفاه همگانی رهنمون میگردد.کشور ما 

 

 کشاورزان و دامداران کشور

 

دهقانان وروستا نشینان بیشترین رقم از باشنده گان این سرزمین را  از دهقانان  ومالداران بگویم،

مگر  شدیدآ به این قشر وابسته است. هم ورفاهیت مردم اقتصاد کشورارتقا ونزول و  تشکیل میدهند

زراعت  زنده گی و تا کنون هم به نحوه قرون وسطایی به کشاورزان وروستا نشینان ما با تآسف

. از این وضع چنین استنباط میگردد که این قشر کمتر احساس مسولیت نسبت به زنده گی مشغول اند

از کمترین آگاهی در  خود ووضعیت کشور داشته است، بیشترینه این قشر بیسواد ویا کم سواد بوده

و از کمترین تسهیالت  بوده زنده گی بسیار بدوی دارایو زنده گی وکشاورزی برخوردار استباره 

ردار اند و همیشه به باال نگریسته که مشکل اش رااز غیب آسان کند. هیچگاه به این رفاهی برخو

نیاندیشیده که نقش اساسی را در خوشبختی انسان خودش دارد، این خودش است که زنده گی اش را 
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به این می اندیشیدند که چطور میتوان کیفیت وکمیت گون ساخته وهر چه بکارد میدرود. اگرآنها دگر

، مراتع وچراگاه های حیوانات از اال برد و همه مردم کشور در گام نخست به چه نیازمند اندحاصل را ب

 ،آموخته اند چه تجارب جدید ومالداران درسایر کشور ها دهقانانو  چه اهمیت بسزایی برخوردار اند

برای دهقان ما باییست حیاتی ترین  در همه شرایط برایشان حایز اهمیت میبود، منافع همگانی و

سوال همین مطرح میبود که او با این همه وسعت زمین قابل کشت تنها شکم خود را سیر کرده 

یک بر دهم یک کشاورز یک کشور پیشرفته با تولید زراعتی درپهنای معادل  نمیتواند در حالیکه

وردار است وهم محصوالت اش به خارج هم صادر افغان هم خود از رفاهیت تمام برخ زمین کشاورز

او در برابر میگردد. اگر دهقان ما برای بهبود زنده گی اش می اندیشید و این آگاهی را میداشت که 

چون  خروشان دریاهای این در این سرزمین پهناور باهمه مردم کشورش مسول تهیه رزق میباشد 

 -کابل -پنجشیر -اولنگ -خاشرود -هریرود -فراه رود -هیرمند -ارغنداب -مرغاب -کوکچه -آمو

 -شیرین تگاب -علینگار -علیشنگ -تخار -ترناک -تگاب -سفیدرود -پنجرود -برتنگ -بلخآب

ه ای نه تنها در داخل کشور هیچ گرسن و آب فراوانگر لوره وغیره  -گند -نیزنگ -کندز -سرستونی

 گان بزرگترین صادر کنندهخود از مرفه ترین قشر جامعه و ما  انوجود نمیداشت بلکه همین دهقان

با آنکه احصاییه معینی در زمینه وجود ندارد حدودی  ،ندمواد غذایی به کشور های خارجی میبود

 ند که بخش اعظم شان از طریق کشاورزی% مردم ما در روستا ها زنده گی دار ۷۵بیش از 

بخش اعظم درآمد کشور از سکتور زراعت تمویل  و به این ترتیب ومالداری امرار حیات میکنند

گی روستا ها ی زنده  همچنانومیگردد و اگر این سکتور شگوفا باشد یعنی کشور شگوفان گشته 

مشغول  در کشور د. اگر دهقانان ما بر پایه منافع ملی با رسالتمندی به زراعتکشور شگوفان میکرد

خود مشوق سرمایه داران و شرکت ها در سرمایه گزاری های بزرگ در این سکتور ردند این گ

 کشاورزان ما نباید چشم به باال  زارع ما از بهترین تکنالوژی زراعتی برخوردار میگردد.گردیده و

 

 

 

دله گرفته ومنتظر سرنوشت قضا وقدر بماند، آنها باییست فرا بگیرند که چگونه با آفات طبعی مجا

کرد، چگونه با وضعیت جوی مجادله کرد، چگونه در هر فصل سال از زمین حاصل فراوان برداشت و 

سبز خانه ها وسیستم آبیاری کم هزینه یا آبیاری قظره ایی را جایگزین سیستم های پر هزینه چگونه 

م دهقانان و امکانات بزرگ مادی ومعنوی ببینی وصف چنین پوتانسیل ولی متآسفانه با زراعتی کرد

امکان وروستا های کشور در چه وضع رقت بار، قهقرا وقرون وسطایی زنده گی داشته و از کمترین 

زنده گی مستفید اند و چون این سکتور نقش بزرگ در اقتصاد کل کشور دارد بنآ همه کشور در این 

رزاعت از . گرچه توجه وحمایت مادی ومعنوی حکومت در عرصه رنج سهیم گشته و آرامش ندارند

هقانان خود باید احساس الویت های بی قید وشرط میباشد که ان را در جایش به توضیح میگیریم اما د

، خانواده ومردم اش چه مکلفیتی دارد حرفه مسولیت کنند وخود به این آگاهی برسند که در قبال

که با تآسف فراوان شت نا گفته نباید گذا د.نرا بهبود بخش اند زنده گی خود وماحولشنوچگونه میتوان

ه و در این اواخرعده متزلزل وبی ثبات ساخت اردهقانان ما  در روستاها این وضعیت بی ثبات اقتصادی

باند های مافیایی برای تولید مواد مخدر تبدیل گردیده  زراعتی ندانسته به کارگراندانسته ویا  آنهااز

نسوز وخانمان برانداز معتاد گردیده و خطر اند و یک رقم درشت از هموطنان ما به این ماده خانما

 افزوده است. دیگرعدیده  انبوه از مشکالترا بر مشکلی ر را تهدید میکند وهمه کشو یبزرگ

 

 

 

 

 بازرگانان، سرمایه داران و اهل فن وحرفه
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یدند بگویم، اگر تاجران واهل کسبه ما پیوسته به این می اندیشو اهل کسبه  ، سرمایه دارانتاجراناز 

پس آنها قدرت خرید نداشته باشند  میکند، اگر مردم که این منافع همگانی است که منافع آنها را تآمین

برای امتعه تولیدی و وارداتی خویش از کجا مشتری ویا خریدار پیدا میکنند، اگر بازار فروش شان 

شند که در گام نخست به این فکر با افغانستان و مشتریان شان شهروندان افغانستان است پس باید

نباید این  تولیدات داخلی اعم از صنعتی وزراعتی جایگاه ومقام ارشد در مارکیت داشته باشد و

، خفه کردقرار داد و تولیدات را که هنوز خیلی نو پا است در برابر رقابت غول های اقتصادی جهان 

مبرم زنده گی آنها را  در گامهای بعدی پول شهروندان کشور در جایی صرف شود که ضرورت های

تاجران وسرمایه داران ما باییست مسوالنه در عرصه تولید وتورید منافع ملی را در  برآورده میسازد.

اصل منافع ملی را در نظر مصرفی  تولیدی و در باره همه عرصه هاینظر بگیرند. آنها مسوالنه 

ورفاه در جامعه معین میگرددالبته  داشته باشند. در نتیجه عملکرد این قشر است که فاصله بین فقر

است که جیب های مردم را نقش ارزنده وبسزایی خود را ایفا میکند اما این قشر کشور که قوانین

که پول دسترنج وحاصل زحمت اداره ورهبری میکنند. اگر اینها بر پایه منافع ملی بیاندیشند ونگذارند 

یه گزاری، تولید وتورید اصل رفاه عامه مردم صرف امتعه غیرضروری گردد و در پروسه سرما

اگر هر شهروند ما در ماه یک  یقینآ کشور به رفاهیت میرسد. وشگوفایی کشور مطمع نظر شان باشد

افغانی را بیجا صرف کنددرسطح کشور به ماه سی میلیون افغانی ودر سال سیصدوشصت میلیون 

، باال برود ببینید که چه فاجعه برپا میگردده به هر اندازه ایی کو اکر این رقم  افغانی بالغ میگردد

بصورت علمی به این مسله نگاه کنید هر پول ضرری که به یکی از شهروندان کشور برسد مستقیمآ 

  این مسله به فهم همگانی باییست بدل گردد. کل کشور،متناسب است به ضرر همگانی در مقیاس 

 اهل کسبه و دوره گردان باید به این درک ملی برسند ، صنعتگران، تاجران، خرده مالکین، دوکانداران

 

 

 

ات سسیتآ چون ویا بهتر بگویم دقیقآ این را درک کنند که همه تآسیسات عام المنفعه ورفاه همگانی

بند وانهار، شاهراه  تآسیسات خدمات اجتماعی، ارگانهای تآمین نظم عامه و دفاعی، صحی ومراقبتی،

گردد وبودجه باییست تمویل از طریق بودجه بیت المال   همه وهمه ها ها وجاده ها، شهر ها و قریه

ل از طریق مالیه ها وتادیه های عموم مردم تآمین میگردد. پس در عوض اینکه از مالیه دهی بیت الما

بصورت رشوه و  را نورم هایی تعین شده مالیهوفرار کنند وبه ارزش ده ها مرتبه باالتر از مبالغ 

باییست پس  که منافع اشخاص را تآمین میکند نه منافع ملی را بپردازند ص ومراجعبه اشخا جرایم

پنجه قین پرداخت مالیات بوده ومتخلف را همچو ناقض وغاصب منافع ملی به از مشو هرکدام خود

آنها که دارنده گان  قانون بسپارند ونگذارند این شاه رگ های منافع و رفاه ملی حیف ومیل گردد.

از ثروت مادی کشور اند این درک را داشته باشند که سهمی بزرگی را در رفاه کشور هم  بخش بزرگی

سرمایه داران در سرمایه گزاری هایشان خود صاحب اختیار اند اما سرمایه آنها باید داشته باشند. 

داخل کشور که از یکطرف باعث ایجاد  سکتور های صنایع، زراعت، مالداری وآب درگزاری در

در چوکات قوانین کشورحکومت واتحادیه دیدکار برای هموطنان شان میگردند از جانب دیگرمحالت ج

ضمانت مطمین برای حفظ سرمایه هایشان میباشد. در حالیکه در خارج از کشور از چنین  های صنفی

احتمال آن میرود که سرمایه هایشان دستخوش معامالت سیاسی و امتیازی برخوردار نبوده و هر آن 

اگر کمی دقت بخرچ داده وسرنوشت سرمایه داران وتاجران صده متآخرما را ث بین المللی کردد. حواد

ه کاوش بگیریم از میان آنهاییکه بنا بر هر عاملی افغانستان را وطن خویش ندانسته وسرمایه ب

 ف شان از مایحصلهایشان را به خارج از کشور منتقل کردند یکی را نمی یابید که خود ویا اخال

سرمایه های منتقل گشته زنده گی مرفه داشته باشند. طریقه برخورد در همه جهان برپایه منافع ملی 

قروش، سنت ویا کپیک خود اجازه نمیدهند تا به جیب اجنبی یرود.  دینار، استوار است آنها به یک

مایه گزاری سر خوداین سرمایه ها را در سکتور های اقتصادی کشوراگر این تاجران وسرمایه داران 
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ودر رفاه زنده گی میکرد  خود شان به کار گماشته میشداوالد کشورکارگر، دهقان ومیکردند نه تنها 

و خود  ثبات را در جامعه متضمن میگشت این امرو ندجامعه را سد میگردید های آسیب پذیری بلکه

نمیتوان انکار  ردند.گی کرده ونام نیک کمایی میکنیز با فخر وافتخارات بزرگ در کشور خود زنده 

کرد که در شرایط موجود وتا زمان خود کفایی کشور عزیز ماافغانستان به کمک های خارجی 

حکومت وهم از جانب مشمولین سکتور صنایع، این کمک ها هم از جانب  باییست نیازمندیم ولی

د و برای زراعت، مالداری، آبیاری وتجارت در عرصه های سود آورملی مورد استفاده قرار گیر

پروژه های عام بهبود وضعیت صحت عامه، تعلیم وتربیه، خانه سازی ومسکن و سکتور استهالکی 

 المنفعه به منصه اجرا قرار داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیران، متخصصین ومجریان امور اداره، اقتصاد و حکومت
 

 

امور چون مجریان  بگویم، اینها وسیاسی از متخصصین، مدیران  و مسولین دستگاه حکومتی

در کلیه امور کشوری  در کشور اند وگاهی هم خود سیاسیون کشور اند ویا مجری سیاست سیاسیون

میباشند، اینها  ستند که حلقه اتصال مردم با رهبر ویا رهبریاز جایگاه ویژه برخوردار اند، اینها ه

ق و وفاق هم از همین جا همچنان مشاورین سیاست گزاری ها میباشند ومیتوان گفت که حلقات نفا

که  را بیشتر به کاوش باید گرفت. در این هیچ جای شک نیستمدیریت میشود. پس این حلقه 

بیشترین ضربات مهلک بر پیکر وحدت ملی از همین جا وارد میگردد، اینها هستند که اطالعات 

مشاوره نا سالم  رسانیده و با حکومت ورهبری سیاسی نادرست را از گوشه وکنار جامعه به رهبری

از جانب ارگانهای  غیرعملی وگاهی هم نادرستاصلی صدورفرامین ودساتیر یکی ازعواملضد ملی 

در جامعه رو نما این همه انقطابات بالاثر همین فرامین وتصامیم ضد ملی  کننده میگردند که رهبری

اکنون در کشور ما افق  عمیقتر وعمیقتر میگردد تا جاییکه هم گردیده و روز تا روز این انقطابات

این ها هستند که گوسفند وار مردم بیچاره ما را  به گواهی تاریخ ثبات ووفاق ملی ناپیدا گردیده است.

شان به اینطرف وآنطرف  ضد ملیو بخاطر تحقق آرمانهای بیسواد وآغا بلی گوی نگهداشته 

ور وجهان ما را سپر خویش میکشانند. این ها هستند که سینه مردم بیچاره وبیخبر از اوضاع کش

در تبانی با ساخته اند و بهترین فرزندان این کشور را به کام مرگ فرستاده اند. این ها هستند که 

دشمنان افغانستان در طول تاریخ معاصر این کشور جنگهای تحمیلی وفرسایشی را بر شانه مردمان 

ا تا پرتگاه سقوط حتمی پیش برده اند وکشور ما تحمیل کرده وحق انتخاب را از مردم گرفته وکشور ر

 که و این فشار تاجایی پیش رفته اند ت تن دادهاند که به ذل وعرصه را چنان برای مردم تنگ ساخته
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در عوض اینکه مردم را در اجرای مکلفیت این ها هستند پذیرفته اند.  هم ناگزیرسیطره بیگانه راحتی 

را در نقطه مردم بمنظور تآمین منافع شخصی شان کس هایشان در قبال وطن ومردم تشویق کنند بلع

آزادی یعنی عدم مکلفیت در  مقابل تعهدات ملی شان ترغیب کرده وبه مردم چنین افاده داده میشود که

یعنی سرباز زدن از پرداخت آزادی  برابر قانون)قانون شکنی(، عدم مکلفیت در برابر وطن ومردم،

دن از اجرای پروگرامهای دولتی مانند دفاع از وطن مشترک ، آزادی یعنی شانه خالی کرمالیات

در یک  ادی یعنی عدم اطاعت از اوامر و فرامین دولتوسهمگیری در پروژه های انکشاف ملی، آز

گروه ها، اجتماعات وسازمانهای گان ودشمنان افغانستان این ها هستند که به دستور بیگانسخن. 

ر های فریبنده و عوام فریبانه فرزندان پاک تینت این مرز وبوم و با شعا سیاسی واقتصادی ساخته اند

ندانسته در ، در حالیکه این حق را هرگز نداشتند تا مردم را ا مانند عروسک به بازی گرفته اندر

 .تحقق سیاست های بیگانگان به بازی بگیرند و به این ترتیب بحران اعتماد را در جامعه پدید آورند

و مردم بیچاره افغانستان نمیدانند چه سرنوشتی ردم را در بیخبری کامل نگهداشته اینها هستند که م 

فعاالت سیاسی، ندر انتظار خود وخانواده هایشان است در حالیکه این حق مردم است تا از تمام فعل وا

که این ها هستند نظامی، اقتصادی واجتماعی که قرار است در جامعه انطباق یابد آگاهی داشته باشند. 

مردم کشور را مخصوصآ زورمندان محلی، خوانین، تیکه داران مذهبی و سایر چپاولگران در تبانی با 

در دو قرن اخیر به برده گی گرفته اند وبدون اینکه از کدام مرجع مشروع مشروعیت حاصل کرده 

 باشد در تمام تصامیم از مردم نماینده گی میکنند. 

فتار آمده ایم نتیجه اشتباهات وخیانت های همین قشر متخصصین گر یبتکه امروز یه این همه مصما 

ومسولین دستگاه حکومتی و خودفروشی های مسولین سیاسی کشور ما بخصوص در دوسده اخیر 

یکعده آرمان گرایانه به این می اندیشیدند تا راه صدساله را در یکشب بروند وگویا نام خویش میباشد. 

د، دیگری با غنیمت از فرصت بدست آمده نمان ثبت اوراق زرین تاریخ کنرا درراه تحقق این ویا آن آر

 اندوختن مکنت وجاه وجالل پرداخته است، عده هم به دستور اجنبی از طرق مشروع ونا مشروع به 

 

 

 

در شرع  با افراط هرچه نارواست به این کشور و مردمش روا داشته است، آن دیگری هم آنقدر

 مفهومی نداشته وهر چه اعمال ده است که دیگر برایش انسان وانسانیت وشریعت مخلوط ومشبوع ش

البته روا میدارد. بر کشور و مردم بیچاره ما  شریعت  شرع و وحشیانه ضد انسانی را در زیر پوشش

، ناتوانی ها در تحت اداره نابسامانی ها جنایات، کج کاری ها، کم کاری ها،که همه این ناروا ها، 

پروژه های استخباراتی کشور های ذینفع در افغانستان میباشد ولی عدم تعهد ملی پروگرامها و 

مهمترین عامل گسترش مدیران ومسولین دستگاه حکومتی در دوصده اخیر کشور متخصصین،

انقطابات جامعه، شدت اختالفات ملی تا سرحد جنگهای ذات البینی وداخلی، عقب مانده گی فرهنکی، 

این قشر سوگمندانه مصیبت خانمانسوز دیگر میباشد.  و ده هاادی کشور سیاسی، اجتماعی واقتص

نایات خویش به هر طرف تازیده ومالمت ها را در داخل تمام خیانت ها وج غرض پوشش است که

مشکل و فالن وخارج از کشور جستجو و به مردم کشور وجهانیان وانمود میسازند که اگر فالن 

ین وچنان میکردیم....... بیخبر از آنکه تاریخ نام همه این سیه دالن را نبود ما چن کاستیکمبود وفالن 

این ها هستند که  به ایشان نفرین میفرستند. نسل های امروز وآینده  در دل خویش درج کرده وهمه

رده در گزینش افراد دررده های دولت بر پایه منافع شخصی، گروهی، قومی و مذهبی عمل کرده و

بدین  ر تحت بینش مخالف منافع ملی آنها به افراد نا متخصص سپرده شده وهای تخصصی دولت د

در حالیکه دارند به حاشیه مانده  وتخصصی ترتیب تحصیل کرده گان و آنانیکه تحصیالت دانشگاهی

 خصص این قشر گردیده است به عناصرنا کار آمد تبدیلبیشترین بودجه کشوری صرف تحصیل وت

نسل های جدید را نیز ها پروسه ترقی وتعالی کشور را سد میگردد بلکه میگردند. این مسله نه تن

مانند ویروس مزمن به این مرض مبتال ساخته و مانع جدی در برابر افکار تحول پسند واقع میگردند 

این ها  تام قرار دارند.واکثریت جامعه که از قشر جوان متشکل میباشد در یک سردرگمی فکری 
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خویش تا توان دارند با اعمال ناشایست خالف منافع مردم فاصله مردم و هستند که برای بقای 

وباعث قانون ناپذیری وسرکشی مردم از فرامین واحکام دولتی شده و   حکومت را بیشتر ساخته

تضعیف قدرت دولتی در محالت میگردند. که البته گامهای نخستین را در راه تضعیف قدرت دولتی در 

در آستانه جنگ با طالبان   رجی مستقر در افغانستان برداشتند، آنها بودند کهمحالت را نیرو های خا

ثبت وقید مسلح ساختند وباعث ایجاد نیرو های بی بندوبار وقطاع مردم را بدون  صد ها هزاراز

ایجاد حکومت قانون الطریق گردیدند. این کامآل مبرهن است که تطبیق قانون وقانون پذیری مردم و 

اهم حکومت داری خوب است و این امر بوسیله یک حکومت مقتدر بوسیله حاکمان از اساسات 

در کران تا  حاکمیت قانون به متعهد و وارگانهای امنیتی، عدلی، قضایی و نظم عامه مقتدر ومعتقد

اگر نیروهای متشکله حکومت ودولت به اصول وقوانین کران محدوده ای کشور امکان پذیر میباشد. 

بلکه روز تا روز کشور ومردم را به  شند این امر نه تنها ممکن نیستنبا ومتعهد مطروحه معتقد

د. این نکشور را نیزتهدید میکننابودی کشانده، حاکمیت ملی را به خطر انداخته وحتی تمامیت ارضی 

رهبری کشور واجزای داشتن  به این معنی است که قانون پذیری مردم مستقیمآ متناسب به اعتقاد

طالبان توانستند بسیار با نیروی اندک وزمان نه  . چراقانونیت میباشدبه قانون و حکومتمتشکله 

تنظیم های جهادی وقوماندانان شان آنرا به  ۱۹۹۲در همین کشورما که بعد از سال  چندان طوالنی

ملوک الطوایف تبدیل کرده بودند وحتی بخش هایی از آن پول رایج شان را خود سکه یک کشور دقیقآ 

میزدند نظم را تآمین و اصول وقانونیت خویشرا باالی همه مردم تطبیق کردند؟ زیرا آنها از رآس تا 

اعتقاد داشتند ورهبران ومجریان امور شان در محالت همه وهمه در راه  به اصول خویشهمه قاعده 

آنها این  که انتخاب کرده بودند توافق مشترک داشتند. این بود راز موفقیت طالبان که متآسفانه

بالعکس حکومت   موفقیت را در راه تطبیق قوانین غیر دیموکراتیک باالی مردم عملی کردند.

چرا شکست خوردند  مجاهدین یعنی آنهاییکه خود را سربازان خداوند)ج( در روی زمین میدانستند

 فرار کردند ویا بهتر است بگویم تنها با شنیدن صدای پای طالبان همه دار وندار شان را رها کرده 

 

 

 

با تجزیه حاکمیت در داخل کشور، بی ثباتی زیرا آنها بصورت قطع از حمایت مردم محروم بودند. آنها 

سیاسی، عدم اعتقاد اعضای دولت بر سیاست مطروحه، بروز قوم گرایی، محل پرستی، ملیت پرستی، 

لیاقت، اهلیت، شایستگی  میان اجزای متشکله قدرت، نادیده گرفتن تجربه، تقسیم نا عادالنه قدرت

مسلکی در انتصاب اجزای متشکله اداره، ناتوانی در اداره کشور برای ایجاد یک دولت فراگیر 

ومردمی، ترویج فرهنگ خشونت، حاکمیت مطلق العنان قوماندانان بی تجربه وبیسواد جهادی در 

هنگی و بلند رفتن سراسر کشور، غارت وچپاول ثروت عامه، دولتی ودارایی های مردم ، ضعف فر

خته از حمایت مردم خود را محروم سا درجه فقر میان همه مردم کشور گور خود را کندند و

سازمان  وافراد مورد اعتماد از وابستگانآنها اگر  که ومشروعیت خویش را مردود ساختند

جلب اعتماد نمیبودند دیگرهرگز توان اداره کشور و ریکاوایاالت متحده ام  ISI استخبارات پاکستان

ثبات در  ینکه امروز با وصف سرازیر شدن معاونت های میلیارد دالری بین المللیامردم را نداشتند. 

و زور مردم از حکومت حمایت نمیکنند موجودیت همین قطاع الطریقان  کشور تآمین نمیگردد و

دستگاه  مدیران همینحاال ببینید اگر میباشد.وحکومت های موازی و پنهان  گویان در اداره کشور

اجرایی، متخصصین امور ورهبری موجود به قوانین مطروحه خودشان که آنرا در زیر سیطره 

خارجیان دیموکرات، دیموکراتیک هم مینامند توافق واعتقاد داشته باشند وبا این توافق واعتقاد 

قانون شکن جلو هرچه وسراسر کشور را رهبری کرده وناقضین قانون را به پنجه قانون بسپارند 

وغاصب است بگیرند و مردم را در زیر چتر حمایتی، امنیتی و قانون مداری قرار بدهند دیگر در 

باقی نمیماند و یک حکومت  داخل کشور ودر میان مردم جا برای فعالیت اجنبیان ودشمنان افغانستان

نافع ملی احمال مقتدر وواقعی در سراسر کشورالبته به شیوه های دیموکراتیک وبا در نظرداشت م

  قدرت میکند.
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تجربه تاریخ معاصر کشور ما به صراحت به ما میرساند که هرگونه سیاست های که بر 

متکی باشد نه تنها از حمایت مردم محروم است بلکه  قوم، زبان و مذهب محل، ایدیالوژی،محور

ن ایجاد میکنند. طراحان این سیاست ها شگاف عمیق تعصب بین خود وسایر باشنده گان این سرزما

قومی ولو به هر عنوانی که باشد های ایدیالوژیک و استنباط ما این است که هیچ نیرویی با سیاست 

 حاکمیت ملی را در کشور تآمین کرده نمیتواند.  

درساختار سیاسی اداره موجود کشور محبوب ما افغانستان بسیارخطرناک تلقی میگردد  دگر آنچه

رجال دولتی ویا وابستگان شان میباشد. این دولت  همین ون دولت بوسیلههمانا دولت پنهان در در

بوده و همه ساختار منظم، ارگانیک وفعال  پنهان که گاهی آنها را بنام ستون پنجم هم مینامند دارای

در دست گرفته وبر طبق  ادارات پول ساز وکلیدی و شعب مهم کنترول واداره را در سرتاسر کشور

فعالیت سیستماتیک آنرا به پیش میبرند. بر طبق راهکار این دولت پنهان  داننده گانشم گرراهکار منظ

، در گام نخست در سراسر کشوراز اهرم تا قاعده وهم بصورت افقی از کران تا کران کشور بی ثباتی

یعنی حکومت پنهان بقای خویش را در بی ثباتی، نا امنی،  وتضعیف نظام دولت حکمفرما باشد، فساد

 برای حفظ خود وتشکیالت اشاین دولت پنهان  م قنونیت وقانون پذیری در کشور میبیند همچنانعد

در گامهای نخستین طبق دستور اربابان برون مرزی اش به تشکیل شرکت های امنیتی بزرگ در 

یعنی ایجاد اقدام کردند داخل کشور بمنظور تآمین امنیت شرکت های خارجی و ادارات شخصی ودولتی 

و به همین ترتیب به دستگاه استخباراتی کشور و وزارت های داخله ودفاع دسترسی یالت مسلح تشک

پیدا کرده وامروز دیده میشود که بصورت کامل ارگانهای امنیتی، دفاعی، عدلی وقضایی کشور همه 

این دولت پنهان برعالوه تجارت وصدور مواد  در خدمت وحمایت کامل این دولت پنهان میباشد.

ر،استخراج وصدورغیر قانونی سنگهای قیمیتی ومعادن کشور، قطع جنگالت وصدور غیر قانونی مخد

به سرقت ، غصب ثروت، اموال، زمین و جایداد های دولتی و عامه وفروش آن آن به خارج کشور

 های زنجیره ایی، پولشویی های بین المللی، ترور و آدم ربایی مصروف میباشد. همچنان دولت پنهان 

 

 

 

ادارات ملی، تداوم بی ثباتی و نا  نهاد های وابسته به حکومت،به منظورتضعیف حکومت آشکار، 

ترغیب کرده و از مردم امنی عمومی مردم را در تحت شعار های عوامفریبانه بر علیه حکومت 

استفاده ابزاری میکنند که متآسفانه عده از رسانه های تصویری وشنیداری هم در این راستا این 

و فاصله مردم را لت پنهان را یاری میرسانند و به این ترتیب جلو اعتماد سازی را در جامعه گرفته دو

با دولت بیشتر وبیشتر ساخته و روحیه تساند، همیاری وهمکاری را در جامعه سد شده وهویت ملی 

کا ومتحدینش بعد از حمله امری بر عالوه  ومنافع ملی در تحت شعاع این حرکت مافیایی ذایل میگردد.

که در طول  ارگانهای رهبری کننده کشور به آنهایی سپرده شد متآسفانه ۲۰۰۱دسمبر  در افغانستان

استخبارات خارجی متمادی در زیر چتر وحمایت بیگانه در تحت اداره سازمانهای استخباراتی  سالهای

تحمیل کرده  ومردمششور مخصوصآ کشورپاکستان  هر چه ظلم، ناروا و خانه خرابی بوده بر این ک

منافع این گروه های جهادی کامآل طوری دیگر رقم خورده است آنها در طول سه دهه پسین اند. 

ز قانون، چور وچپاول دارایی عامه وزیر سیطره درآوردن ساحات تحت منفعت خویش را در گریز ا

ور میتوان نفوذ وتآثیر نفوذ جستجو وبدست آورده اند. ادارات استخباراتی به آنها آموخته است که چط

. آنها در وجود یک وخود در جایش قرار گرفت حکومت مرکزی را در محالت تضعیف و از بین برد

ملی  منافع حکومت مقتدر هرگز منافع خویش را نمیبینند ویا بهتر است بگویم هنوز به این درک

باراتی خارجی برکنار و سیطره این سازمانهای استخیک شبه از  آنها چگونه ممکن است. نرسیده اند

در تبانی  امریکا ومتحدینش تفویض و حاتم بخشی هابه مادر وطن وفادار شدند؟ ویا ممکن است این 

اداره رجال رهبری هرچه از طریق با همین سازمانهای استخباراتی صورت پذیرفته باشد که این 

این اجنبیان ضد اهداف ملی  دولت مرکزی وارگانهای دولت در محالت اجرا میکنند مو به مو دساتیر

اجراات و عملکرد های این مدیران دستگاه  بیشترینه افغانی را به منصه اجرا قرار میدهند.منافع و
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حکومت بعد از اجالس بن درست در جهت مخالف منافع ملی واستحکام حکومت مرکزی صورت 

ره دولت ومخصوصآ در دستگاه اداپذیرفته است. همچنان بنابر حضور فعال نیرو های خارجی در 

سیاست کادری اداره دولت همه مردم را نسبت به کادر ها یا همین مدیران دستگاه حکومت بد بین 

 مسبب گردیده است. ومتردد ساخته وفضای بی اعتمادی را در کشور بصورت افقی وعمودی 

لی و همکاری همه این ها عواملی بازدارنده ای اند که اتحاد مردم، وحدت ملی و ایجاد همسویی، همد

 سد گردیده است. مردم را در راه علیای منافع ملی 

اگر اینها برای یک لحظه کوتاه به این می اندیشیدند که اوراق تاریخ کشور خود ما وسایر کشور ها 

ماالمال است از مردم دوستان ووطندوستان حقیقی که تمام زنده گی شانرا وقف خوشبختی مردم 

صد ها سال است که نامشان از افتخارات ین شان وبشریت کرده اند ووآبادی وشگوفایی سرزم

داکتر قاسم رسا را به  زنده یادبیجا نخواهد بود تا در این جا شعری از جاودانه وفراملتی گردیده است.

 خوانش بگیریم: 

  

 خوشا آنانکه با عزت ز گیتی رفتند             بساط خویش بر چیدند ورفتند

 آشفته بازار                           محبت را پسندیدند ورفتند ز کاال های این

 خوشا آنانکه در میزان وجدان                   حساب خویش سنجیدند ورفتند

 نگردیدند هرگز گرد باطل                              حقیقت را پسندیدند ورفتند

 شیدی درخشیدند ورفتندخوشا آنانکه بر این عرصه خاک             چو خور

 خوشا آنانکه از پیمانه دوست                       شراب عشق نوشیدند ورفتند

 خوشا آنانکه با اخالص وایمان                      حریم دوست بوسیدند ورفتند

 خوشا آنانکه در راه عدالت                       به خون خویش غلطیدند ورفتند

 ر آدمیت                              در این ویرانه پاشیدند ورفتندخوشا آنانکه بذ

 

 

 

 چو نخل بارور در نخلستان                            ثمر دادند وبخشیدند ورفتند

 خوشا آنانکه پا در وادی عشق                            نهادند ونلغزیدند ورفتند

 کشیدند ونرنجیدند ورفتند                      خوشا آنانکه بار دوستی را        

 رسا در راه خدمت باش کوشا                     خوش آنانکه کوشیدند ورفتند

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

  

 

 

 ید این حقیقت است کهؤب تاریخی کشور ها موتجارتجربه تاریخی رشد وتکامل انسان در روی زمین 

همه مردم کشور بدور  تنها از طریق اراده جمعیو رشد اجتماعی کشور ها  ، پیشرفتانکشاف توسعه،

، سمتی، زبانی و در وجود عناصر ملی فارغ از تمایالت قومی، مذهبی یک محور یعنی وطن واحد

بدور این محور واحد ایجاد اده جمعی  واین تفاهم ملی است. چه باید کرد تا این ار مکن.......... م

 گردد؟

فرآیند توسعه وپیشرفت در اروپا بعد از ظهور رنسانس رونمایی کرد، که این تحوالت فرهنگی 

، میالدی طول کشید تا باور هایی برای آن ایجاد شد ۱۴۰۰رنسانس حدود سیصد سال یعنی تا سالهای 

بعد از جنگ دوم جهانی ضرورت بود تا این  ۱۹۵۰تا سال  سال دیگریعنی ۵۰۰وحدود بیش از 
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توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ونظامی که مبانی تیوریک آنرا 

 رنسانس بنیان گذاشته بود جامعه عمل بپوشد.

ست تا الزم ا برای توسعه وپیشرفتاتحاد مردم در محور منافع ملی ودر کشور ما در گام نخست برای 

برای هر سیستمی الزمی است تا فرهنگ آن شرفت در جامعه نهادینه گردد، زیرا فرهنگ این ترقی وپی

 سیستم ایجاد گردد یا به بیان دیگرسیستم به باور مردم تبدیل گردد. 

 است مردم گروهی و الگو های رفتاری مشترک اعتقادات، در حقیقت فرهنگ عبارت است از باور ها

 گارد محافظتی جامعه را داشته و وظیفه یه تجزیه وتحلیل علمی نیستند و حیثیتکه متکی بر پا

. این گارد در هر نوع شرایط آماده بدوش میکشد در برابر ورود اجنبی نگهداری و محافظت جامعه را

جلوگیری کرده ویا اگر کدام شئی اجنبی وارد  در جامعه تا از ورود هر جنس و شئی غیر خودیاست 

ش دفاع کند که جوامع با فرهنگ های قوی تر مقاومت کند و از حریم فرهنگی ارابر آن در بشود 

چون مصر،هندوستان و چین توانستند بیشترین مقاومت ها را در برابر توسعه و مدرنیته تجربه کنند 

نظریه پرداز جاپانی که  ۱۹۰۱ - ۱۸۳۵تا اینکه آنها توانستند بر اساس نظریات فوکو تساو یوکیشی 

( که ترجمه فارسی آنرا چنگیز پهلوان نویسنده ومترجم نظریه تمدن)اش بنام  مشهورش ر کتابد

بیان داشته است با تذریق عصاره تمدن در کالبد جوامع خویش با حفظ تمام آن  ایرانی کرده است

بخشهای فرهنگی خویش که با عقل محوری و انسان محوری مدرنیته در تضاد ومخالفت نبود راه 

. بسیاری نظریه پردازان کشور ما سنت های جامعه را یکسره در در کشور هایشان را باز کنند توسعه

تضاد با توسعه وپیشرفت قلمداد میکنند که به باور من این کوتاه فکری خواهد بود تا همه سنت های 

من . به نظر جاروب میکنیم یکجا جامعه را جاروب کرده به این ترتیب اصلیت خود را نیز با آن

همانطوریکه اساس توسعه و مدرنیته بر اصل خرد محوری، استدالل منطقی و انسان محوری استوار 

است در هر جامعه ای برای تحقق این اصول زرین توسعه وپیشرفت تنها همان بخشهای فرهنگی 

 ، موهوماتچون نا برابری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، عقل زدایی، برتری خواهی

 انسان محوری وعقل محوری ومساوات در منافات است از مناسبات فرهنگی حذف رافات که با و خ

 

 

. آنجاست که ما راه را که با توسعه وپیشرفت مغایرت نداشته باشند گردد نه کل سنت ها وفرهنگ

 برای تغییر در جامعه هموار میسازیم. آن بخشهای فرهنگی که با انسان محوری وانسان باوری و علم

برابر معتقدین آن صف آرایی کرده وجامعه را  محوری وعلم باوری در تضاد نباشد لزوم ندارد تا تا در

 و ارزیابی آسیب پذیری چون افغانستان بدون یک تحلیلدستخوش بحرانات درونی کرده ودر کشوری 

سالهای اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بی گدار به آب زدن تکرار تجارب  منطقی از

و از طرفی بسیار با اهمیت است تا  به میکنیمهفتاد خواهد بود که تا امروز اثرات نا گوار آن را تجر

با عطش  میگردندفرهنگ جامعه برای پذیرش بدیل هایی فرهنگی که جانشین بخشهای حذف شده 

           وداوطلبانه آماده باشد نه اینکه با زور سرنیزه آنرا بر مردم تحمیل کرد.

این اعتقاد جمعی به یک برای اینکار اولین گام رشد سطح فرهنگ عمومی کشور الزامی میباشد،  

میباشد که ( collective identityفرهنگ مشترک مهمترین عامل در ایجاد احساس هویت جمعی )

رشد سطح  هم بوده وهویت ملی زمینه ساز مهمترین اصل این احساس در بین مردم کشور ما 

مومی کشور مستلزم کاوش علمی داشته های فرهنگی کشور و سطح بازتاب این داشته فرهنگ ع

ترویج فرهنگ ملی گوشه وکنار کشور میباشد. برای های فرهنگی در میان مردم وباور های حاکم در 

با سواد گردند، تعمیم سواد عمومی و آدات محلی شان اوآل باید  در میان همه مردم با حفظ رسوم

ت کشور میباشد زیرا مردم با سواد قدرت تشخیص وتفکر سالم ترمیداشته باشند. آنچه متضمن سالم

در ترویج سطح فرهنگ عمومی از اهمیت ویژه برخوردار است همانا اطالع رسانی عمومی برای 

ملی، منطقویی و بین المللی میباشد. هر آنچه بر سرنوشت مردم تآثیر آگاهی مردم از رویداد های 

نباید در غیاب مردم در  .این موضوع باید قانونیت یابد اید به آگاهی عامه رسانیده شود.گزار باشد ب

باره سرنوشت شان تصمیم اتخاذ گردد، ادارات دولتی، ارگانهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و 
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احزاب سیاسی، سازمانهای با رعایت این اصل اهم اعتماد مردم را بدست می آورند.  اجتماعی

همه وهمه درسرلوحه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تحادیه های اصناف اجتماعی و ا

واقتصادی خویش بر حکم قانون اطالع رسانی وآگاهی مردم را جا دهند نباید مردم را اغوا کرد و 

ترتیب  و تحریف شده به مردم ارایه گردد. به ایناجازه داده نشود تا اطالعات دروغین، غلط، ناقص 

ت دیگر بدیده شک درقبال احکام، دساتیر وفرامین دولنه تنهاو مردم  می ایجاد گردیدهاعتماد عمو

اگر چه جهان امروز جهان ناعادالنه  وتردید نمینگرند بلکه متعهدانه در تحقق آن سهم فعال میگیرند.

است وهمین دست رسي به اطالعات نیز ناعادالنه است ورسانه هاي جمعي واصحاب رسانه هاي 

لطه سیاست، اقتصاد و منافع استراتیژیک تمویل کننده گان نوشتاري در تحت سي ودیداري وشنیدار

هم برای مردم دسترسی به اطالعات و با خبری از اوضاع جهان منطقه هستند اما بازوگرداننده گان 

برای وکشور شان ورشد آگاهی و با خبری از انکشافات تکنالوژیک امریست نهایت ضروری و 

راست ودروغ  اطالعات حقیقی ازاطالعات اغوا کننده و فریبنده ویا تمیزاطالعات خیصتشتفکیک و

نهاد های جامعه مدنی، موسسات فرهنگی و همه ول در اداره دولت، ئوظیفه دوامدار ارگانهای مس

 مردم کشور میباشد.

نخستین فضای در اینجا قابل ذکرپنداشته میشود که جامعه از سه الیه یا فضآ متشکل میباشد، فضای 

شخص بوده وبه هیچ کسی ارتباط ندارد وشخص در این  خصوصی یا حریم شخصی میباشد که مربوط

فضای مربوط خویش از اختیارات تام برخوردار بوده، هر چه خواست میخورد، هر چه خواست 

لتی دیگران از آن متآثر نگردد، فضای دوم فضای دو تا جاییکهوکامل االختیار عمل میکند میپوشد 

است که به عملکرد جمع و یا همه مرتبط بوده که برای جلوگیری از هرج ومرج، تصادمات وتشخیص 

نظر رآی و بامقررات اداره گردد که این قوانین، لوایح ومقررات حدود بائیست بوسیله قوانین، لوایح و

مومی است ویا رآی اکثریت مشروع گشته وجکم قانون را پیدا میکند، فضای سوم فضای ع همگانی

که شامل شهرداری ها، انجمن های شهری،  که در بین فضای خصوصی وفضای دولتی وجود دارد

 انجمن های علمی، اتحادیه های صنفی، سازمان های اجتماعی واحزاب سیاسی میباشد ولی از گذشته 

 

 

 

ان وجود های خیلی دور در بسیاری از کشور ها ودر بسا کشور ها تا همین اکنون به این فضآ امک

ازقصر ودفتر حاکم تا پشت دیوار خانه هرباشنده وحتی بعضآ وتنفس داده نمیشود یعنی فضای دولتی 

تا درون خانه هر باشنده کشور حکومت میکرد، که در پرتو سیستم های انسان محوری وخرد 

 محوری توسعه ومدرنیته این فضای سومی برسمیت شناخته شد واعالم وجود کرد، این فضا اصول

خود طرح وترتیب میکنند  خویش را لوایح و طرزالعمل هایزنده گی وفعالیت، قوانین، مقررات، 

کشور هم  )شورای ملی(وسفال )مجلس سنا(تی عالیترین مقامات قانونگذار و مجالس علیآوح

صالحیت ندارد تا برای این فضای سومی یا فضای عمومی قوانین طرح وتصویب کند، البته آنها 

عملی شدن و ایجاد قوانین رابطه این فضا را با فضای دولتی تعین وتشخیص کنند. برای میتوانند 

چنین فضا ها در جامعه کار خستگی نا پذیر وتالش متداوم وبی وقفه همه مردم کشور ضرورت است 

و تنها از این طریق میتوان بازسازی، نوسازی وترقی وپیشرفت را به جامعه خویش به ارمغان آورد 

وبا محوریت انسان  خرد ورزی، مثبت اندیشی اتحاد ملی، ترجیح منافع ملی، امول تنها از طریقاین م

ممکن ومیسر است. اگر ما این درک و توانمندی را پیدا کنیم که اوآل خود را بحیث یک ملت واحد 

فرهنگ مشترک، سرزمین مشترک، تاریخ وخاطرات مشترک تاریخی، ارزش های  افغان که دارای

و از دل وجان بدانیم هستیم  ، شعرا، فالسفه و قهرمانان مشترک ملیتاریخی، دانشمندان مشترک

این جفای  نباید د وبه هیچوجهتابان برای هویت ملی ما هستن مظهر این ها همه متیقن باشیم که 

هر که در هر ریم در باطالق قوم فرو ب بزرگ را مرتکب شویم که همه این مباهات تاریخی خویش را

ایی این وطن خدمتی کرده این به مفهوم خدمت به عموم وطن است، همه داشته هایی هر کجایی کج

این وظیفه دولت وهمه مردم است تا به این  ووطن ماست. این وطن داشته هایی مشترک همه ای ما
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پخش  معرفی بیشترگفتاری درارزش ها حرمت گذاشته و از طریق رسانه های نوشتاری، دیداری و 

اقدامات عملی کنند. به پوهنتون ها و مراجع  بزرگ مشترک تاریخی ماهای این میراث  واشاعه

تحقیقات بیشتر در باره تاریخ، محدوده جغرافیایی،  پژوهش و اکادمیک کشور وظیفه مشخص برای

در سیر تاریخ، دانشمندان، فالسفه، شعرا، قهرمانان ملی و آثار تاریخی  فرهنگ و آدات این خطه

. نباید در رویداد های تاریخی و ارزش های مشترک تاریخی به احساسات وقهرمان ندهمت گمار

سازی های تصنعی تاریخ نگاران وتبصره نگاران اجازه داده شود، تاریخ علم است ودر آن به خیال 

به این سبب تمام فصول تاریخ کشور، رویداد های تاریخی،  نیست ییپردازی واحساسات فردی جا

در ازاین طریق واین مرز وبوم در مراجع اکادیمیک مورد پژوهش علمی قرار گیرد فرهنگ وآدات 

ملی  –به این داشته های هرهنگی  یکسان مردم هروحیه ایی ایجاد گردد که هم کشور مردمهمه بین 

خویش افتخار ومباهات کنند. نباید به افسانه های واهی و خیالی دشمنان مردم افغانستان تاریخی  –

به  داستان زاغ وکبوتر عزیز نسین نویسنده شهیر ترکمردمان اده شود تا مردم ما را چون اجازه د

 م:وکبوتر عزیز نسین را یاد آور گردنزاع بکشانند. بیجا نخواهد بود تا فشرده ماجرای زاغ 

دسامبر ۲۰مشهور ترکی متولد  پردازنویسنده مترجم وطنزعزیز نسین محمت نصرت با نام مستعار

د که شتصویر میکبه در یکی از طنز های پر مفهومش دو دوستی را  ۱۹۹۵جون  ۶ت وفا ۱۹۱۵

آندو باالی کوهی نشسته اند وپرنده ای از باالی سرشان عبور میکند. دوست اولی میگوید: آن پرنده 

کبوتر بود. این دو دوست هر کدام بر موقف شان که آن پرنده  زاغ بود، دوست دومی مدعی میگردد

تآکید مکرر دارند. تآکیدات وسختگیری شان بآلخره به نزاع میکشد وپای این  پریده رندهدر باره پ

به جنگ این نزاع لفظی کار ودر قریه طرفدارانی پیدا میکنند له به قریه کشانیده میشود و هر کدام ئمس

نسل به  میکشد ومردم قریه به دشمنان خونی یکدیگر تبدیل میشوند. این ماجرا ی خونین در این قریه

نسل به میراث مانده ومردم یکطرف همچنان تآکید دارند که آنچه جد آنها دیده کامآل درست وبرحق 

 جد آنها از بینایی فوق العاده برخوردار بوده و آنچه را جد آنها  ر تآکید دارد کهزاغ بوده وآنطرف دیگ

 

 

 

کدیگر را به خاک وخون وان یفراوایشان برحق اند وبه این ترتیب سالهای  است دیده کبوتر بوده

  میکشند.

اجازه داده شود تا به خیاالت واهی عده مغرض ویا هم افسون شده گان افسانه های بیگانگان نباید 

احساسات پاک مردم را به بازی بگیرند و آنهارا در نزاع وافتراق نگهداشته وخصم را کامیاب و در 

 برآورده گشتن آرمان شان همکار گردند. 

جود آمدن نسل جوان درس مروز وفردای کشور ما است همانا به برای اسیار مایه امیدواری آنچه ب

خوانده ومسلکی ما هستند که بروایت تجربه از اعتقاد بزرگ به وحدت ملی، تآمین دیموکراسی و 

مردم ساالربرخوردار اند و این نسل بنابر خصوصیت تحصیلی وزنده گی  و ساالر حکومت های قانون

دستیابی به له میتواند پایه ای محکم برای ئافع خویش را در حاکمیت قانون میبینند که همین مسمناش 

 رفاه همگانی شده وهمچنان تآمین حقوق شهروندی مردم را در جهت وحدت ملی رهنمون میگردد. 

درصد رای دهنده گان آخرین انتخابات  ۷۰بر اساس آمار هایی کمیسیون انتخابات حدود بیش از 

جوانان کشور را  منسوبین ادارات دولتی و خصوصیور را نسل جوان تشکیل میداد، بخش اعظم کش

درصد منسوبین ومشمولین پولیس، اردو واداره امنیت ملی را جوانان  ۸۰تشکیل میدهند، بیش از 

، تقریبآ تمام رسانه های آزاد و وابسته کشور بوسیله جوانان اداره ورهبری میگردد. تشکیل میدهند

بدینسو  ۲۰۰۱از یک نگاه اجمال بر مسله جوانان در کشور چنین بر می آید که این قشر از سال 

نقش بزرگ اجراییویی داشته اند ولی متآسفانه در طراحی سیاست دراداره دولت وادارات غیر دولتی 

وبا امکان ها وباز بینی سیاست ها به آنها میدان داده نشده است یعنی که از این نیروی بالنده جوان 

یا بهتر بگویم سؤ استفاده شده است. آنچه بیشتر شده است به حیث وسیله تحقق سیاست ها استفاده 

با وصف اکثریت بودن، خصلت های دیموکراتیک و خصوصیت های مایه تآسف است که این نسل 
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ده قانون پذیری اش طوری عرصه برایش تنگ شده تا بحیث نیروی فرعی بدون صالحیت تصمیم گیرن

گیرد. متآسفانه در فضای آشفته معامله از آنها استفاده ابزاری صورت اجتماعی در تطبیق سیاست ها 

گران سیاسی و احزاب سیاسی انجویی که در زیر اداره انجو ها تشکیل گردیده اند تا کنون نتوانسته 

یرو برای تشکل اند محوری را برای انسجام تعین وانتخاب کنند. در حالیکه این قشر موثر ترین ن

در کشور بوده ومطمین ترین قشر با تجارب عبرت انگیز از فعالیت های نیرو های چپ هویت ملی 

وراست سه دهه اخیر و اقشار محافظه کار سنتی میباشند، آنها به خوبی دریافته اند که تنها با کارت 

نی، مذهبی، اندیشویی، بدون هر نوع تعصبات محلی، سمتی، زبا با داشتن هویت ملیمنافع ملی کشور

میتوان به منزل مقصود همگانی از طریق حاکمیت قانون قومی، قبیلوی، خانواده گی و جنسیتی 

و آنها را بدور محور وطن ما افغانستان رسید، تنها از این طریق میتوان اعتماد مردم را جلب کرد 

عناصر اساسی هویت ج کرد که عزیز در زیر اداره حکومت که خود مردم آنرا انتخاب کرده باشند بسی

برای مردمان یک سرزمین همانا دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تجاوز خارجی و تجزیه ملی 

در برابر مخلین خارجی وداخلی که طلبان داخلی، دفاع از استقالل سیاسی، اقتصادی ونظامی کشور 

ز حاکمیت ملی شهروندی و دفاع ا قصد همکاری برای تآمین سلطه خارجی دارند، دفاع از تمام حقوق

گرامیداشت تمام میراث های فرهنگی و روز های با یک، حرمت گزاری و و ارزش های دیموکرات

وان همه مردمان کشور ما باشد میباشد، که البته در زیر عن ات بزرگارزش ملی ما که بیانگرافتخار

 جوانان به تفصیل در این باره توصیح خواهم داد.

نهادینه شدن این نیم پیکر جامعه در همه امور کشور یکی دیگر از فکتور های اساسی  اشتراک زنان

اجتماعی هویت ملی محسوب میگردد، فقدان وجودی این نیم پیکر در فعل وانفعاالت اقتصادی، 

پروژه ملی را وسیاسی خالی بزرگی اجتماعی است که همه امور کشور را به چالش کشیده است زیرا 

مه مردم کشور بدوش بکشند و آنرا تحقق ببخشند برای نیمی از مردم کشور گران آمده و که باییست ه

به هیچوجه امکان عملی تحقق آن موجود نمیباشد. بنآ همه ادارات حکومت، سازمانها وتشکیالت 

 زنان افغان را از این وظیفه با اهمیت ملی اش جامعه مدنی، رسانه ها و مراجع اطالع رسانی مشترکآ 

 

 

 

آگاه ساخته و برای اشتراکش در همه امور اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زمینه ساز گردند. دستان 

مریی ونا مریی که تحت نام قشر محافظه کار سنتی و یا مبلغین مذهبی در این راه با تعصب سنگ 

قطع گردد، بر حکم قانون اساسی کشور همه افراد جامعه حق اشتراک در همه اندازی میکنند 

       رکشور را دارند بنآ آنهاییکه مردم را از این حق محروم میدارند بر حکم قانون مجازات گردند.امو

 پژوهش رویداد های تاریخی وتجارب تاریخی باییست دور از تعصبات سیاسی، مذهبی، فرهنگی

صورت گیرد، نتایج این پژوهش ها بهترین سرمشق آینده برای همه طیف های جامعه باشد. لبه 

قانع کننده باشد که برای تکرار برای همه مردم کشور  باییست قناعی این پژوهش های علمیا

 اشتباهات دیگر مجال باقی نگذارد. 

زنده گی در گذشته تلقی نگردد توقف ایجاد روحیه مشترک ملی بر پایه هویت ملی هیچگاه به مفهوم 

بستگی عمومی در میان همه مردم تکانه ایجاد دلزیرا افتخارات تاریخی و فرهنگی گذشته ما بمنظور 

 میباشد. ایجاد ملت واحد برای ساختن افغانستان آباد ومرفه برای امروز وفرداای پرشوری برای 

 

 و اما مسله زبان:
 

در روابط انسانها و  که ل پیام از یک جانب به جانب دیگرزبان عبارت از وسیله ایی است برای انتقا

مشهور ترین دانشمند در تاریخ انسان   Sapirادوارد ساپیر به قول  یکند.دول نقش بسزایی را ایفا م
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)......زبان ابزار ذاتآ بی نقصی برای بیان پیام وبرقراری  ۱۹۳۹ -۱۸۸۴شناسی و زبان شناسی 

 ارتباط در جوامع شناخته شده است......(. 

بیان داشته اند که گروه ر درازمنه زنده گی انسان در روی زمین گویش ها و اصواتی مختلفی را د

هایی بزرگی از مردم به آن وسیله با هم پیام تبادله میکردند و همین را در جامعه شناسی ویا زبان 

در و در سیر تاریخ بشر خانواده های زبانی فراوانی  بنام خانواده زبانی یاد میکنند امروز شناسی

 جهان پدید آمده که عده آن عبارت اند از: 

 هند واروپایی

 چینی تبتی

 ترکی

 جاپانی

 اورال آلتایی

 آفریقایی آسیایی

 آستروانزیایی

 بالو سیبرین

 بانتو

 دراویدی

که هریک از این خانواده های زبانی متشکل از ده ها وصد ها زبان معین  قفقازی وغیرهمیباشد.

سه ونیم زبان متشکل میباشد و حدود  ۴۴۶از  دیگرمیباشند بطور مثال خانواده زبانی هند اروپایی

   به این زبانها تکلم میکنند. در جهانمیلیارد نفر

ودر  شامل خانواده زبانی هند واروپایی میباشد.افغانستان  قسمت اعظم زبانهای رایج کشور ما 

ملی، گویش عمومی خویش را بنامهای زبان  کشوری شان جوامع مختلف در نظامنامه ها وقوانین

 ی ویا زبان مشترک نامگذاری کرده اند، گرچه در علم زبان دولت زبانزبان مادری، زبان رسمی، 

 

 

 

شناسی برای هرکدام تعاریف جداگانه ارایه شده ولی همه همه صرف بمنظور افهام وتفهیم سهل و 

 آسان میان مردمان یک سرزمین میباشد. 
هویت ملی زبان هیچگاه به تنهایی معرف با این توضیح مختصر در باره زبان باییست متذکر شد که 

، به عقل قاصر این قلم تا حال هیچ جامعه شناسی تاکیدی بر این امر نداشته است بر عکس نیست

مانندملل هستند مردمانی بسیاری در این کره خاکی ما که زبان مشترک دارند ولی ملت واحد نیستند. 

پان استای عربی زبان شمال افریقا و شرق میانه، با وصف صرف بودجه های میلیاردی که در ر

عربیسم صرف گردیده ومیگردد با آنکه دین ومذهب مشترک هم دارند ملت واحد نشدند زیرا 

 ،له را در نظر نگیریمئالبته اگر بعد سیاسی مسجغرافیای مشترک وتعلقات فرهنگی مشترک ندارند

ند، همچنان یستگلیسی تکلم میکنند ولی ملت واحد نمردمان ایاالت متحده امریکا و انگلستان بزبان ان

مردمان آیرلند و اسکاتلند با آنکه بزبان انگلیسی تکلم میکنندهیچگاه خود را انگلیس نمیشمارند 

در طول صد ، با آنکه دولت انگلیس که دعوای امپراطوری جهان را هم داشت وملت انگلیس نیستند

تا  این راه در وجنگهای خانمانسوز و زور سرنیزه با صرف همه توان مادی ومعنوی اشها سال 

ملل اسپانویی زبان  .ه است تا مردمان آیرلند واسکاتلند را ملت انگلیس سازندموفق نگردید کنون

. امریکای مرکزی وجنوبی با آنکه قرن ها بزبان اسپانویی تکلم میکنند ولی هرگز ملت واحد نیستند

د ودارای اعتقادات مذهبی به چندین زبان تکلم دارناما هستند ملت های بزرگ و پر از افتخاراتی که 

زبان  ۱۵۰۰به بیش از  هندوستانمردمان مختلف اند اما خود را به یک ملت واحد متعلق میدانند. 

 پر افتخار تکلم دارند و هزاران خاستگاه اعتقادی دارند ولی همه هویت هندی داشته وخود را ملت

. در کشور چین با هر هندی استشمرده وکلمه مقدس زنده باد هند )جی هند( سالم صبح وشام هند 
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مذهبی متفاوت اند ولی آنکه مردم متعلق به شش خانواده بزرگ زبانی میباشند و دارای اعتقادات 

 خود را ملت چین میدانند. همچنان کشور های مشابه بیشماری دیگری هم وجود دارند.

یک ملت باشد.  زیر ساختو با این توضیح مختصر درمیابیم که زبان به تنهایی نمیتواند شرط تعریف

یک ملت واحد باشند. در محدوده جغرافیایی میتوانند بزبان های مختلف تکلم کنند ولی بنآ مردمان یک 

ر کشور عزیز مان افغانستان سوگمندانه عده ددمنش کوتاه فکر یا بنابر احساسات نا سالم شرایط حاض

رات کشور های خارجی به مسله زبان در تحت پروژه های تفرقه افگنانه استخباقومی ومحلی ویا 

مخصوصآ زبان دری وپشتودامن زده و دارند انقظاب جدیدی را بر مردم بیچاره و بیخبر ما تحمیل 

هردو طرف خود را مظلوم عنوان کرده وآن دیگر را ظالم و غاصب زبان ومکان خویش  میکنند.

ش ساخته ارقام واعداد خود ساخته د. هردو طرف با حیله وتذویر ذهنیت عامه را مغشونقلمداد میکن

تهیه وتدوین کرده و از اینطریق بر مربیان خارجی شان وخود بافته ویا اینکه ارقامی را در تبانی با 

زبان را بر علیه دیگر میشورانند، این شیطان صفتان  مردم بیخبر تآثیر گزاری کرده وگوینده گان یک

ای خانمانسوز بیش از سه دهه اخیر که باعث تخریب سیه دل که از این همه خونریزی وکشتار، جنگه

درس عبرت  قریب کل کشور گردید و میلیون ها فرزند این وطن کشته، معیوب و مهاجر وبیجا گردید

نگرفته باز هم مردم را به یک جنگ وخانه خرابی دیگر سوق میدهند. در حالیکه هیچ یک از تزس 

فقط وقفط با سَو استفاده از ایه میکنند حقیقت نداشته و هایی را که این شیطان صفتان هردو جناح ار

مردم را فریب داده و کرده ها ونا کرده های عده استفاده جو و یا سیاستمداران ناخلف چون خودشان 

عده را در دام تذویر خویش گرفتار ساخته اند. مردمان این سرزمین گوینده گان زبان های مختلف از 

تا جنوب هزاران سال در کنار هم زنده گی کردند و دوشادوش هم کار مشرق تا مغرب و از شمال 

و برابر در همه امور زنده گی  چون برادرکردند وهیچگاهی برتر وابتر در میان نبود. همه با هم 

سیاسی، اجتماعی واقتصادی فعاالنه سهم داشتند واز آن بهره میبردند. از دید این نا بکاران نوکر 

داد وگوینده گان زبان های جایش را به خصومت وعداوت همه زنده گی مشترک  منش به یکباره این

 قرار دادند، وضع را در میان مردم طوری حاد ساخته اند که با تآسف عده کوتاه  در مقابل همرامختلف 

 

 

 

نگر در فراگیری زبان های خارجی مخصوصآ زبان انگلیسی در رقابت شدید با همدیگر پرداخته ولی 

خرچ داده وتا از زبان خودش حساسیت فراوان ب یک واژه زبان مردم کشورش البته غیربر در برا

سرحد تظاهرات قهرآمیز که به کشتن وزخمی شدن منجر گردید پیش رفتند. این نابکاران کوتاه فکر 

ژیدی بزرگی در کشور تبدیل میکنند و از اینطریق مردم را به جان وملیت را به ترادارند مسله زبان 

  هم انداخته وآب به آسیاب دشمن میریزند.

به هیچوجه به   زنده گی کردن مردمو برادر وبرابردر اینجا قابل ذکر پنداشته میشود که دوشادوش 

در کشور نیست  ثروت وقدرت اجتماعی وسیستم توزیع عادالنه معنی موجودیت سیستم سیاسی عدالت

حاکم نبوده کشور  وضد مردمی در های استبدادیکه حکومت  به این مفهوم نخواهد بودوهم هیچگاه 

است ویا هم افرادی در حکومت ها از طریق ظلم وتعدی باالی مردم زراندوزی نکرده اند. البته که با 

سیستم های سیاسی ظالم و ضد  تآسف سراسر تاریخ کشور ما تا همین اکنون حاکمان خون خوار،

مشر رئیس، قوماندان، مجاهد، ملک، پیر، پیشوا، نام  زیر یاندزدان و قطاع الطریقان زورگو مردمی،

قومی و ...... فراوانی بوده وهستند که مردم بیچاره ما را بدون درنظرداشت اینکه به کدام زبان تکلم 

حساب وکتاب نکرده اند که د چاپیده اند و ثروت ودارایی همه کشور را به تاراج برده اند آنها نمیکن

زبان را جدا کرده وآن قسمت دیگر را به یغما برده باشند. اما باییست مردم حق پشتو زبان ویا دری 

سایر نا مشترکآ علیه بی عدالتی، ظلم، نا برابری، زورگویی، قطاع الطریقی، سرقت دارایی عامه و 

، تمامیت و با درنظرداشت منافع ملی برابری های سیاسی، اجتماعی واقتصادی بر طبق قوانین کشور

برای اعمار وطن جدید . هر سنگ وخشت به مبارزه برخیزند ساختار سیاسی کشورمت و سال ارضی

باالی سنگها و خشت های مانده شده گذاشته شود نه اینکه چون سیه دالن افراطی  مذهبی که بدستور 
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 و همه شهر ها را ویران در اوایل دهه نود به کشور هجوم بردهدشمنان کشور محبوب ما افغانستان 

که ) ما آنرا با قدسیت از نو میسازیم( شرمساری همه زیر نام اینرا به تاراج بردند  ای آنداشته ه

از نوآباد میکنیم. اینکه  واهی نباید آنچه آباد است را خراب کرد به خیال تاریخ را کمایی کردند.

دی و تمام داشته های ما سیستم اداره وحکومتآن، تاسیسات از آنچه آباد است کشور،  منمنظور

 میباشد. ومعنوی

 

 

نه تنها مسئله زبان بلکه ده ها وصد ها موارد وآسیب های دیگری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

کشور ما را دچار  وسیاسی است که بنابر نبود روحیه زنده گی مشترک، نبود فهم ودرک از منافع ملی

 آسیب های بزرگ اجتماعی وسیاسی گردانیده است.

همانا باسواد سازی همه لی بیان کردیم راه برون رفت از این چالش ومخمصه طوریکه در مباحث قب  

مردم وبلند بردن سطح آگاهی مردم و اطالع رسانی مستدام به مردم در باره تمام رویداد های ملی 

وبین المللی مخصوصآ آنچه به سرنوشت مردم ما تآثیر داشته باشد، تا مردم قدرت تشخیص وتفکیک 

 درکی از منافع ملی داشته باشند.و  بهتر پیدا کنند

ی شاید  به ذهن خواننده گان این سطورخطور کند که همه آنهایی که در پشت این تفرقه افگنی ها

و  قرار دارند و آنهاییکه این کشور را به تاراج بردند ومیبرند مذهبی، قومی، زبانی، سمتی و سیاسی

متآسفانه همه وهمه با سواد  و تحصیل کرده  ویختندهمه آنهاییکه زنجیر غالمی بیگانه را به گردن آ

، با سواد سازی مردمی است که متآسفانه در بودند..... بلی همینطور است مراد ما از باسواد سازی

درازمنه تاریخ نا دانسته بدون تشخیص درست خوب وبد، بدون تفکیک منفعت خودی وبیگانه،  طول

ی و دینی اش و اراجیفی که بنام مذهب ودین بوی تلقین بدون فهم درست وکامل از اعتقادات مذهب

میگردد، بدون با خبری از حقایق موجود جامعه و جهان و آنچه بنام اوضاع کشور وجهان بوی از 

 جانب مغرضین تداعی میشود، به حیث پایگاه مردمی و سپر آنهایی مورد سو استفاده وبهره برداری 

 

 

 

در تقابل وضدیت با منافع ملی قرار داشته ودرپی تخریب و بربادی قرار میگیرند که هدف شان کامآل 

وطن بوده واجنبیانیکه آنها را به استخدام گرفته اند تمام اهداف استراتیژیک شانرا در کشور ما ودر 

منطقه پیاده میکنند. دقیقآ هدف از با سواد سازی مردم وبلند بردن سطح آگاهی وشعور اجتماعی فقط 

فکیک وتفاوت هایی است که متآسفانه تا کنون بنابر نبود سواد وآگاهی همگانی همین تشخیص وت

مردم تقریبآ در تمام درازمنه تاریخ کشور ما مورد بهره برداری خالف منافع خودش قرار گرفته است 

وحتی در مقاطع سرنوشت ساز تاریخ باعث تراژیدی های بزرگی ملی تا سرحد تهدید تمامیت  ارضی 

ه کشور گردیده است. مثالهای فراوان در این زمینه را تاریخ کشور ما در دل دارد، کشور وتجزی

شاهان وحکمروایان مستبد به عوض اینکه برای مردمش از طریق ایجاد مشغله های ملی، زراعت، 

تجارت، صنعت، هنر وادب آنها را مشغول آبادانی خانه خودشان گردانند بر عکس با لشکر هایی 

ی از بهترین فرزندان این وطن به کشور هایی همسایه تاخته اند وخانه های آباد آنها چندین صد هزار

 را نیز خراب کرده اند وملک شانرا ویران وبه این ترتیب دشمنی های چندین قرنه همسایگان را به

مردم وکشور شان کمایی کرده اند. چون مردم ازحد اقل آگاهی برخوردار نبودند از جانهای شیرین 

در کشور های همسایه تپه ها ساخته شد وافراد که جان سالم بدر بردند با غنایم جنگی که از  شان

دار وندار مردمهای بیگناه که هیچنوع مشترکاتی با این جنگهای ویرانگر نداشتند چور وچپاول 

یت این برگشتند وچهار صبایی با این امتعه حرام زنده گی کردند. البته از دید همه ادیان وحکم انسان

بخاطر انتقام گیری از برادر و حرام بوده وبه آن دستبرد وسرقت میتوان نام گذاشت، آنعده دیگر غنایم

خودخواهی و جاه طلبی بدون درنظرداشت منافع کشور برادر زاده، عمو و وعموزاده و هم کیشان ، 

یورش برده وکشور به دامن اجنبی پناه برده ودر پیشاپیش سواره نظام اجنبی به وطن آبایی خود 
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ومردم اش را به خاک وخون کشانیده اند همه اینها در پشت مردم بیچاره وناآگاه خویش سنگر 

، آیا اگر مردم قدرت تشخیص گرفتندوصد ها هزار آنها قربانی این سیاست های ضد ملی گردیدند

 .سو استفاده میشد؟ یقینآ که نمیشدوتفکیک خوب وبد را میداشتند از آنها 

که در مسند رهبری کشور قرار گرفتند وخواستند ونخبه گان نگشت شمار حکمروایان ملی عده ا

وراه رفاه را برای مردم کشور گشودند،  رهنمون گردندکشور را از این بدبختی بسوی ساحل سعادت 

بنا بر   بیگانه درهمکاری تنگاتنگ کشور های متخاصمورزدسود جویان جاه طلب وغالم بچگان م

و  قوتکرده وبه وسیله  ءتفاده سوساز همین مردم ناآگاه ا ان کشورمردم تشخیص درنبودقدرت 

همین مردم نا آگاه این حاکمان ملی گرا وملی اندیش وسیستم سیاسی ودولتی شانرا از بیخ وبن  قدرت

ا کشور را به خاک وخون کشیده و به قهقرا سوق داده اند و در اولین صبحدم فردا ندامت ه کشیده و

. با تآسف فراوان در طول تاریخ مردم کشور ما (؟بار آرد پشیمانی ده اند) چرا عاقل کند کاری کهکشی

منطقه وجهان و رهبران  -بنابر همین بی سوادی، ناتوانی فکری، نداشتن آگاهی از اوضاع کشور

نتیجه هر که  فاسد، نا توان و نوکربیگانه ده ها مرتبه این پشیمانی ها را به تکرار وتکرار گرفته اند.

سان این وطن ونابودی تمام هستی این کشور تمام نبار این حرکات جاهالنه به قیمت صد ها هزار ا

عنکبوت زده که در  ۲۰۱۶ – ۱۹۳۷نویسنده شهیر کشور  فقید به قول داکتر اکرم عثمان شده است.

 :گی خویش چنین مینگارد

وار وگیاه خوار در یک صفت وخصیصه باهم در دنیا تمام موجودات اعم از پرنده وچرنده، گوشت خ"
شریکند و آن اینکه در باد وباران، زیر سقف وآشیانی پناه بگیرند ونفسی براحت برآورند. اما تا 
جائیکه من خبر دارم از آنشمار فقط دوتا زنده جان از دیگران فرق دارند یکی ما افغانها ودیگر 

ودر ودیواری برای  قفا سعی وتالش تار می تنند وسروزهعنکبوتها! شنیده ام که عنکبوتها بعد از 
شان آباد می کنند اما همینکه کار ساختمان آشیان شان به پایان رسید دست واستین بر میزنند و با هر 

  .چه دم دست شان بود آن خانه والنه را خراب می کنند و باز این کار را از سر می گیرند
 
 
 
 

عنکبوتها با ماه ها مرارت وخواری خانه وپناهگاهی برای خود آن دیگری که ما هستیم، به تقلید 
درست می کنیم و بعد از اتمام کار، با بیل وبلدوزر ساختمان نوآباد را بر سر خود منهدم می کنیم تا 

 .زیر سفق خودساخته با صد خواری و خفت بمیریم

ه خود را بر سر خویش ویران ولی بین ما و عنکبوتها یک تفاوت کلی وجود دارد و آن اینکه آنها خان
می کنند و کاری به کاری همسایه ، کوچگی وخواهر وبرادر خود ندارند، بالعکس ما با جنون 

مضاعف هم هست وبود خود وهم هست وبود هموطن خود را به باد فنا میدهیم، ودر اصطالح به این 
نهء بارز این نمو ۱۳۷۴ -  ۱۳۷۱یجنگهای میان گروهی بین سالها«Vandalism»میگویند 

ادعاست. کسانیکه آن رویدادها را دیده ویا قصه هایش را شنیده اند بیاد دارند که در آن سالها گله 
های گرگها از چند طرف هم یکدیگر را میدریدند وهم مردم را ـ مردمی را که نه پای فرار داشتند ونه 

بسته شده بود. اسناد و شواهد زنده توان ماندن را. از فرط ناتوانی راه های زمین وآسمان بروی شان 
به اثبات رسانده اند که توانمندی هر هموطن ما از بد حادثه ! متناسب به توان جیب و امکانات شان 

بود. ثروتمندترین آدمها به به دور دست ترین و امن ترین جاها پناه بردند وکوچیدند و فقیرترین 
وختند و زنده کباب شدند ـ این وضعیت را می توان ومستاصل ترین آدمها در متن و بطن دوزخ کابل س

نامید ـ جنون و صرع ریشه داری که خبر از فطرت خبیث وخون آشام شماری از « عنکبوت زدگی!» 
آدم نماهای معمم میدهد که با بی پروایی تمام ، از روی نعش آن هزارها مسلمان ساده دل گذشتند و 

دادند. اکنون که کشورهای زیادی کمر به به آبادی یکی از هولناکترین فجایع بشری را شکل 
افغانستان بسته اند بازهم همان خصیصه ویرانگری در تمام عرصه ها خدمات آنها را در کار 
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بازسازی نقش برآب می کند. اگر بنای یک شفاخانه را به اتمام میرسانند ما با استفاده از فرصت آن 
 .بنای شریف را آتش میزنیم

کی از کشورهای مددرسان با صرف مبالغ هنگفتی میخواهد کوره راهی را تسطیح و همچنین اگر ی
پخته کند شباشب بر سر مهندسان و کارگران آن نهاد نازل می شویم، شماری از آن خدمتگذارها را 

سر میبریم و شماری را گروگان می گیریم تا از طرق مختلف آن اسرا را وجه المصالحه قرار میدهیم 
 .بازسپاری آن بیچاره ها پولی به جیب بزنیم وخدمت آنها را با خیانت پاسخ بگوئیمودر ازاء 

از این قبیل تعداد زیادی از مکتب وموسسهء مدنی واجتماعی و انسان کاردان چون معلم وداکتر 
شدند وسرزمین ما را به تلی « عنکبوت زدگی!» ومهندس و پرستار ونجار وگلکار  قربانی بیماری 

 .مبدل کردند از خاکستر

 باید از خود بپرسیم که چرا چنین؟

قی و امن وآرامش، رفاه روحی غول بیابان هستیم که پیشرفت و ترمگر ما کور و کر، حیوان درنده و 
ه نداریم و خود تیشه به ریشه خویش میزنیم؟ پاسخ این سوال اینست که ما دنیا را در دو جسمی را دی

مادهء تخدیر کنندهء که از عرض ، طول ، پهنا و گسترهء  قطی نسوار! می بینیم در قطی کوچک
دیدگاه های ما میکاهد واجازه نمیدهد که جهان پیرامون خود را با تمام وسعت آن ببینم و تمامت دیدنی 

ها را در مقیاس واقعی آن باور کنیم. به این میگویند کوتاه نظری! بیماری ساری ومزمنی که گریبان 
 .همگان را گرفته است

تا وقتیکه پرامترهای ما نسبت به دنیا و عقبا، عدالت و ظلم، دموکراسی و ستمبارگی تغییر نکند ما 
کماکان در منجالب کژاندیشی دست و پا خواهیم زد. باشد که هر چه زودتر خود را تغییر بدهیم وبا 

 ".تغییر دادن! به روشن اندیشی برسیم
را  خویش آبادی وآرامشما از یکطرف  اند جا ونغز نوشتهواقعآ که مرحوم داکتر اکرم عثمان بسیار ب 

چون بدست خود خانه خود را ویران میکنیم  وجود ما نیست. توان ودر همدیده نداریم و قدرت اعمار

  هرگز نداشتهنداریم وهرگز هم نداشته ایم پوتانسیل وضرفیت اعمار مجدد را  ماکشورنه ما ونه خود 

 

 

 

را در گرو بیگانه  خویش  وطن ومردم خرابه های خویش ار مجددبنآ باییست برای اعم ایم

  .یممیگذاشت

آزمندان  از تحلیل اوضاع کشور محبوب ما افغانستان در صده متآخر چنین استنباط میگردد که همه

بیسوادی،  بین المللی، کشور گشایان و آنهاییکه منافع شانرا در کشور ما جستجو دارند همه وهمه از

سؤ استفاده کرده و  حاکمیت ملیاز آنها آگاهی مردم ما از منافع ملی وتشخیص نا درستسطح پاهین 

روابط بین الدول درتجهیز مادی و فکری مردم  بدون درنظرداشت نورم ها ی بین المللی قبول شده

خود ما بر علیه حاکمیت ملی کشور ما مبادرت ورزیده وکشور ما را روز تا روز با وصف میثاق های 

  سوق میدهند. المللی بطرف هرج ومرج، بی ثباتی و نا بودیبین 

آنچه برای رشد آگاهی ملی، درک منافع ملی واتحاد  در جهان تجارب فراوان در این زمینه وجود دارد

وفراگیری زیست باهمی، احترام متقابل به  مردم مردم بدور محور وطن ضرورت است همانا باسوادی

آنچه مردم ما  و به همه داشته های ملی این سرزمین میباشدو حرمت گزاری  حقوق شهروندی

نیازمند آن است همانا درک عمیق از وطن دوستی ومردم دوستی است، مردم باییست از نعمت سواد 

بهره مند گردند تا در هر شرایطی خوب را از بد تفکیک کرده بتوانند، این همدلی و همزیستی مردم ما 

تقاد راسخ به قوانین کشور وقانون پذیری اساسی ترین فکتور در زیر درفش رسمی کشور واع

ملت باز میکند. همچنان مردم  -درتثبیت هویت ملی مردمان بوده وراه را برای استحکام دولت 

باییست به این معتقد باشند که اقتصاد غارتگر که از طریق قاچاق مواد مخدر، استخراج وصدور غیر 

قانونی جنگالت به هیچوجه پایا و دایمی باشد، قاچاقبران ومافیا قانونی معادن، قطع وصدور غیر 

نمیتوانند تآثیر دایمی بر سیاست و اداره کشور داشته باشند. تاریخ کشور خود ما وتجربه جهانی 
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مافیایی با یک حکومت دیموکرات استوار بر پایه منافع ملی  های حاکی از آنست که بالخره حکومت

ریکایان ومتحدینش اداره قدرت کشور را به عده معدود افراد معتمد ووفادار تعویض میگردد. گرچه ام

خویش حاتم بخشی کرده اند ولی این به هیچوجه نمیتواند دیر پا ودایمی باشد. بآلخره جوانان وافراد 

که به آرمانهای مردم آفغانستان وفادار باشند ودر سرلوحه فعالیت های سیاسی واجتماعی شان در 

وبین المللی خدمت بوطن ومردم با در نظرداشت اصل منافع ملی درج باشد جای آنها را  عرصه ملی

ملت در کشورایجاد گردیده است.  -میگیرد. خوشبختانه شرایط مناسب ساختاری برای ایجاد دولت 

آنچه برای ملت شدن ویا بدور محور وطن جمع شدن بسیار از اهمیت فراوان برخوردار است همانا 

اسی کشور میباشد. قانون اساسی وشیوه تحقق وتطبیق آن اساسآ معرف مردمی  بودن قانون اس

وغیر مردمی بودن حکومت میباشد. قانون اساسی ضمانت با اعتبار یک ملت است که معرف هویت، 

اصالت و عناصر درون دولت بوده وافکار ملی یک ملت را بیان میکند همچنان اهداف سیاسی، 

صوصیات مختص ملی یک ملت را باز تاب میدهد که میتوان آنرا بنام میثاق اجتماعی، فرهنگی و خ

قوانین مکمل قانون اساسی در عرصه  لوایح و وحدت ملت نیز یاد کرد. بر عالوه قانون اساسی کشور

تنظیم سیستم قانون گزاری  تامین امنیت، امور دفاعی، استفاده از خدمات اجتماعی وبیمه ها، های

مسلکی وصنفی، فعالیت جامعه مدنی، اتحادیه های  تولید داخلی، صادرات وواردات، صنایع  ووقضآ، 

های دقیق از تروریزم، موجودیت قوت های خارجی  روابط خارجی، معضالت سرحدی وآب، تعریف

، دیموکراسی وسایر مسایل اجتماعی، سیاسی، در کشور و رابطه آن با همسایگان، مسایل سرحدی

 واند معرف اصلی نظام و حاکمیت محسوب میگردد.اقتصادی وفرهنگی میت

کشور ما را در متن سیاست خارجی ایاالت متحده  ۱۹۷۹حمله اتحاد شوروی به افغانستان در سال 

نظامی و  امریکا ومتحدین غربی اش قرار داد که با عث شد آنها مشترکآ سرمایه گزاری های بزرگی

در  در جنوب آسیا ازی سیاست های اتحاد شورویناکام س سبوتاژ و را برای و سیاسی لوژستیکی

و فعل که همه این سرمایه گزاری ها  هزینه کرده ودر ماورای سرحدات کشور ماافغانستان داخل 

این سرمایه گزاری ها استراتیژیست های پاکستانی را به نابودی کامل کشور ما انجامید. وانفعاالت 

 رگی ستان باز بینی کرده و از اوضاع ایجاد شده بهره بزواداشت تا سیاست هایشان را در قبال افغان

 

 

 

 . پاکستان بحیث متحد استراتیژک ایاالت متحده امریکا وغربدر خواب هم نمیدیدندقبآلکه  ببرند

از سراسر جهان برایش  حمایت بی قید وشرط امریکا وغرب را بدست آورده وکمک های میلیاردی

بر علیه  مردمدن بلیغات زهر آگین ضد افغانی، تحریک و شوران، آنها توانستند با تسرازیر گردید

به  را بیش از سه میلیون افغان حدود توانستند کمک های جهانی با استفاده ازاین حکومت افغانستان

و از آنها بطور مثتمر در گروپ های چریکی و گروپ های مسلح  بکشانند حیث مهاجر در آن کشور

همچنان  بحیث نیروی ریزف برای فعالیت های تخریبی آنها را در اختیار مخالف دولتی استفاده میکرد 

داعش و نیرو های دولت پنهان در درون دولت  طالب،مجاهد،داشت  که تا امروز از این کتله بحیث 

سازماندهی واداره تعلیم، تربیه و تجهیز نیرو های در دسترس داشته و استفاده میکند، همچنان با 

را انستان بنام مجاهد و اداره و سازماندهی تنظیم های سیاسی جهادیون در آن کشورمخالف دو لت افغ

کرده وبوسیله نفوذ مسله افغانستان عرض اندام حیث بازیگر اصلی  به بدست گرفته وتوانست

سیاسی، نظامی، استخباراتی، اقتصادی با مهره های جهادی، طالبی وداعشی همچنان کلید حل مسایل 

اختالفش با افغانستان تنها مسله خط  ۱۹۷۹در دست دارد. پاکستان تا قبل از سال افغانستان را 

سیاست  اداره دست نشانده ویا حد اقل حکومتدیورند بود ولی امروز دیگر اهداف بزرگی چون 

دسترسی سیاست های همچنان ، را در سر میپروراند خارجی افغانستان زیر نظر مستقیم اسالم آباد

و استفاده از منابع انرژی،برق،  از طریق افغانستان وشرط به بازار های آسیای میانهمستقیم بی قید 

استفاده تجارتی افغانستان از بنادرکراچی وگوادر پاکستان بجای سایر بنادر نفت وگازآن منطقه، 

قطع کامل مناسبات افغانستان با هند وکشور بحری منطقه چون بندر عباس و بندر چاه بهار ایران، 
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شامل اهداف  وببدیل افغانستان به بازار مصرفی تولیدات پاکستانی یب پاکستان در منطقه وجهانرق

 پالیسی سازان پاکستان میباشد.

متحده آمریکا وناتو درکشور  موجودیت قوت های مسلح ایاالتبعد از حمله امریکا به افغانستان واما  

در بسا موارد سیاست های  نزیل کرده وبه بازیگر فرعی ت نقش پاکستان در کشور ما ومنطقهما 

استراتیژک ایاالت متحده امریکا در منطقه با منافع پاکستان در تقابل قرار میگیرد که این مسله خشم 

، د طالب وداعشا تشدید فعالیت های تخریبی در وجوپاکستان واستخبارات نظامی آنرا بر انگیخته و ب

که متآسفانه  اتی ونا امنی را در کشور ما به پیش بردهثبتشدید تفرقه های قومی، مذهبی، زبانی بی 

در افغانستان ونا توانی دولت افغانستان برای یرون رفت از بنابر نبود مدیران مجرب سیاسی واداری 

 د.میپرداز ما مردم ریبی پاکستان راسیاست های تخ همه این کفارهاین بحران ها 

بعد از حمله اتحاد شوروی در افغانستان  که بوده انستانافغمسله ایران یکی دیگر ازبازیگران اصلی 

مهاجرافغان بوده وبنا بر تعلق زبانی ومذهبی بیشتر از میان شیعیان  میزبان حدود یکنیم میلیون

انند پاکستان گروه های مسلح شیعه را تربیه، تسلیح، تجهیز وسوق افغانستان سرباز گیری کرده و هم

 ری وفعالیت های ضد مردمی وضد حکومتی به کشور ما گسیل داشتهواداره کرده وبرای تخریب کا

 ودر تخریب وبربادی وطن ما سهم کمتر از پاکستان نداشته است. 

دشمنان ایران در افغانستان حضور دارند و با سیاست امروزبا آنکه ایاالت متحده امریکا وناتو منحیث 

غانستان و منطقه جلوگیری بعمل می آید که اداره سیاسی افهای دیکتات از حضور پر رنگ ایران در

هنوز هم  با فرستادن نیرو های طرفدارش در درون دستگاه اداره کشور و تاسیسات فرهنگی ما ایران

امریکا در  که از موجودیت قوای ایران نقش کلیدی خویش را در مسایل افغانستان حفظ کرده است.

سد راه تحقق پالنهای دست داشته استفاده میکند تا از تمام ابزار  است افغانستان شدیدآ نا خشنود

منطقوی وستراتیژیک امریکا در افغانستان گردد که این امر شدیدآ در بی ثباتی افغانستان تآثیر گزار 

بوده وکشور ما را نا امن نگهمیدارد، گرچه تا کنون شواهدی از مداخالت مسلحانه وتسلیح گروپ 

د نیست ولی از تحلیل وضع چنین بر می آید که ایران نه تنها در از جانب ایران موجوهای خرابکار 

 مخالفت با موجودیت قوای امریکا در افغانستان دارد بلکه به حیث رقیب منطقوی پاکستان از ازدیاد 

 

 

 

از  ، بنآ جای شک باقی نمیماند که ایران نیز محتاطانهتان در افغانستان هم در هراس استنقش پاکس

 ایع برای تحقق اهدافش در افغانستان استفاده میکند.همه وسایل وذر

 اش و دشمنی بنابر همسایگی اش با افغانستان واختالفات شدید منحیث یک قدرت منطقوی هندوستان

نظامی در کشور ما نقش پررنگ داشته وبه هیچ  –با پاکستان در طول فراز ونشیب های سیاسی 

نداشته و تمایل ندارد تا یک حکومت اسالمی رادیکال  صورت با نفوذ پاکستان در افغانستان توافق

در مسایل کشمیر قربانی زیرا هندوستان هم  ما مستقر گرددمتعصب چون طالب وداعش در کشور

وپاکستان در  که در پاکستان تجهیز وتسلیح میگردند تروریزم توسط اسالمگرا های رادیکال میباشد

مخصوصآ بعد از به قدرت رسیدن طالبان  ۱۹۹۲سال  زمان حکومت های مجاهدین و طالبان بعد از

گروپ های تروریستی کشمیری را در افغانستان تربیه، تسلیح وتجهیز کرده وبه   ۱۹۹۶در سال 

       .کشمیر گسیل میداشت

با استفاده از موجودیت امریکا وناتو در گسترش مناسبات اش با  در شرایط موجود هندوستان

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی سعی بلیغ دارد و تالشهای  افغانستان در همه عرصه

 دیپلوماتیکش برای کمرنگ ساختن نقش پاکستان در افغانستان بسیار محسوس است.

یه  به حیث وارث اتحاد شوروی احتماآل ریزف ها وعناصر تآثیرگزار خویش را برای ایفای نقش روس

به جز چند سفرتشریفاتی مقامات دولتی تاکنون لبان سقوط طادر مسایل افغانستان دارد ولی از 

افغانستان به آنکشور و دید وادید های کاری در جریان جلسات دوره ای شانگهای کدام حرکت 

، ولی ترافیک وصدور مواد مخدر از طریق آسیای میانه محسوس در قضایای افغانستان نداشته است
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بوسیله گروپ های افراطی طالب وداعش از طریق به آنکشور و صدور ونفوذ بنیاد گرایی اسالمی 

و موجودیت قوای نظامی ایاالت متحده امریکا نستان به کشور های آسیای میانه همپیمان روسیه اافغ

وناتو را در سرحدات کشور های همپیمانش ونزدیک سرحدات جنوبی اش به هیچوجه برایش 

موجودیت قوای نظامی امریکا شک وتردید های پذیرفتنی نبوده و بی ثباتی روز افزون افغانستان در 

است  و احتماآل در فکر آرایش وباز آرایی   فراوان را برای سیاست گزاران روسی ببار آورده

  نیروهای تآثیر گزار طرفدارش در مسایل افغانستان میباشد.

ز اتحاد جمهوریت های آسیای میانه چون تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان از بدو جدایی شان ا

جماهیر شوروی تاکنون در قبال افغانستان سیاست های نه چندان فعال داشته اند ومناسبات 

جانب وابسته به واکنش ها وبرخورد های  مقطعی و بیشتر دیپلوماتیک، اقتصادی و فرهنگی شان

افغانی بوده است ولی در موجودیت قوت های امریکا وناتو در کشور ما مخصوصآ در شهر های 

جابجایی ها وحرکت های استراتیژیک این قوت ها بوده ودر رحد با این کشور ها پیوسته مراقب همس

برخوردهای سیاسی واقتصادی شان جانب احتیاط را در نظر دارند ونقش شان در حل مسایل 

بیشتروابسته به تآمین منافع شان از جانب دولت افغانستان میباشد. گرچه پروژه طالبان در  افغانستان

امهای نخستین بنابر عقد قرار داد پایپ الین انتقال گاز ترکمنستان از جانب کمپنی های یونیکال گ

وبرایداس که تآمین امنیت پایپ الین و انتقال مصئون گاز از طریق افغانستان به کشور پاکستان وبندر 

که بعدآ قدرت را  به همین منظور ایجاد گردید ISIکراچی از جانب سازمان استخبارات نظامی پاکستان 

از جمعیت اسالمی وشورای نظار آن به زور تصاحب کرد. همچنان کشور های متذکره با عقد قرارداد 

های انرژی برق امروز به بزرگترین تآمین کننده انرژی برق افغانستان تبدیل شده اند که اگر از جانب 

ه میتواند در بسا مسایل سیاسی، حکومت افغانستان روابط با همسایگان درست مدیریت نگردد در آیند

  نظامی، اقتصادی واجتماعی مشکل ساز باشد.    

عربستان سعودی  یکی دیگر از کشور هایی که در طول بیشتر ازسه دهه اخیر در مسایل افغانستان 

داشته است افغانستان  یونکمکهای نقدی معادل کمک های امریکا به جهادسهم ایفای نقش کرده و

 غرض تآسیس وذش در بین کشور های اسالمی استفاده کرده همه آنها را یکسان عالوتآ از نف

 

 

 

وگسترش حوزه های بنیادگرایی افراطی در پاکستان همکار وشریک خویش ساخت. بعد از حمله اتحاد 

عربستان سعودی طرح ایجاد مراکز تربیه وپرورش بنیاد گرا های افراطی شوروی در افغانستان 

 با جنرال ضیاالحق حاکم نظامی پاکستان برای اولین بارا از میان مهاجرین افغان  واحزاب افراطی ر

از طریق کمکهای مالی مستقیم خود عربستان سعودی وسایر کشور های عربی خلیج کرد و طرح

تربیه افراط گرایی تحت اداره مستقیم سازمان استخبارات پاکستان زیر نظر  دینی مدرسه هزاران 

جماعت اسالمی پاکستان تحت رهبری قاضی حسین احمد و فراطی پاکستان چون احزاب اسالمی ا

افکار اخوان از جمعیت العلمای اسالم تحت رهبری موالنا فضل الرحمن و تآثیر پذیری مستقیم 

توسط استادان عربی و پاکستانی ایجاد گردید و عربستان  وسلفی المسلمین و اندیشه های وهابیت

وبه این ترتیب حضور خویش را مسایل افغانستان احمال قدرت ونقش کرده  سعودی از این طریق در

  در منطقه فعال نگهداشته است.

  

امروز با توسعه روز افزون قدرت اقتصادی سیاسی ونظامی چین، تالشهای ایران برای دسترسی به 

بزرگ نظامی  امی واقتصادی ایران، احیای مجدد قدرت وپوتانسیلنظسالح هستوی وارتقای پوتانسیل 

منابع سرشار انرژی در آسیای مرکزی، قفقاز، دریای خزر و خلیج فارس و رشد واقتصادی روسیه، 

، جیو استراتیژیک ،جیو پولیتیکقدرت اقتصادی و هستوی شدن هندوستان کشور ما را بنابر موقعیت 

یکا، کشور امرسیاست های خارجی ایاالت متحده در محراق  آن جیو اکونومیک وجغرافیای راهبردی

آسیای میانه قرار داده  های اروپایی، روسیه، چین، هندوستان، ترکیه،  پاکستان، ایران و کشور های
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است، اگر این درایت، خردمندی و فهم در دستگاه رهبری کشور ما وجود داشته باشد که چگونه از 

لی، تربیه وتجهیز کادر تامین امنیت سراسری، تحکیم پایه های حکومت مقتدر م این موقعیت مهم در

حصول وتآمین منافع ملی کشور وآبادی و رفاه همگانی استفاده اعظمی  مسلکی برای اداره کشور، 

 دگرگونی های مثبت را در زنده گی مردم آورده و کشور را بسوی شگوفایی رهنمون گردند.کرده و 

د و بادرک سالم از منافع فرصت طالیی برای کشور ما ایجاد شده است ورهبران خردمنبه یقین که 

ملی میتوانند با در نظرداشت منافع متقابل کشور هاییکه مصمم اند از مجاری کشور ما منفعت ببرند 

یک سیاست ملی و  ندانه و در پرتومنافع ملی کشور محبوب ما افغانستان را بصورت علمی واندیشم

   ن کنند.تآمی بوسیله کادر متخصص با تجربه فنی طوالنی مدتاستراتیژی 

از تحلیل اوضاع درون کشور وارزیابی اوضاع بین المللی بر می آید که همه ظرفیت ها، پیش زمینه 

برای رهبری جمهوری اسالمی  نظامی و راهبردیها و شرایط برای بهره برداری سیاسی، اقتصادی، 

های با درایت و  ایجاد شده است ونیازمند تیم هم در داخل کشور وهم در جو بین المللی افغانستان

نخبگان ملی میباشد که از همه این اوضاع وظرفیت ها برای حصول منافع ملی کشور، تحکیم پایه 

وآب مطابق به نورم های های یک حکومت ملی با ثبات و مقتدر، حل ریشه ایی معضالت سرحدی 

نده گی سیاسی، قبول شده بین المللی با همسایگان، نهادینه کردن دیموکراسی در تمام عرصه های ز

از مزایای  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اداری البته با شیوه های اقناعی از طریق آگاه سازی مردم

نباید چیزی را بزور بر مردم تحمیل کرد به قول  دیموکراسی وزنده گی با همی با اخالق عالی انسانی

ی که میخواستند در زمین "کسان ۱۹۹۴- ۱۹۰۲ اطریشی انگلیسی وجامعه شناس کارل پوپردانشمند

حکومت وارگانهاییکه خود را موظف ومکلف تعمیم دیموکراسی  ،بهشت بسازند جهنم ساختند"

احترام به عقاید ونظریات مردم خود مشخصه درکشورتعریف میکنند باید این درک را داشته باشند که 

عقاید مردم تاخت وبه آنها  تعین کننده ای دیموکراسی میباشد، نباید تحت نام دیموکراسی وآزادی به

بسیار منفعت بار دشمنان افغانستان است که در خارج از مرز های  هتوهین روا داشت، این پروژ

دین ومیانه روی که به روال عادی زنده گی در کشور ما طراحی شده وعملی میگردد تا اقشار مت

  شار مختلف کشور نقش بسزاییمشغول اند و به ترویج روحیه اعتدال مذهبی و سنتی در میان اقکشور

 

 

 

آنهاییکه بدامان وبالخره  وحقارت ها بطرف تشدد وبنیادگرایی رفتهبا این توهین ها  کنند ایفا میتوانند

 بسیار علمی و عقالنی خواهد بود فتند. میا ن بی صبرانه در انتظار شان هستنددر خارج از مرز هایما

اتی  البته در اینجا تآکید میکنم که از طریق مراجع پژوهشی از طریق مراجع اکادیمیک و تحقیقتا اوآل 

به ارزیابی گرفته شود تا از این طریق  یخواسته های مدنی، فرهنگی ونظریاتجامعه با تفکیک افغانی 

وبدانیم که کدام پروژه وپروگرام  معین کردد در کشور وعقیدتیالویت های مدنی، فرهنگی، سیاسی 

و مذهبی چه تعداد طرفدار در کشور دارد که به پیمانه طرفدارانش  ، هنریسیاسی، فرهنگی، اقتصادی

و به آن سرو سامان  گیرد صورت های مادی ومعنوی سرمایه گزاری فرهنگی آن عرصهدر 

 به ابتذال کشید. زیر نام دیموکراسیاجراییوی داده شود نه باید جامعه را

بسیار با از رکن  میان مردم ودستگاه اداره دولتتحکیم حاکمیت قانون ورشد قانون پذیری در جامعه  

 تعریف ، ایجاد سیستم نظارت بر قانون ومجازات متخلفین،خوب است ارزش و اساسی جکومت داری

وظایف ومدت استقرار این  معین وشفاف از حضور قوای مسلح ایاالت متحده امریکا وناتو مشخص،

تا  شود ارایه ریفراندم یا همه پرسی سرتاسری یاومشروعیت آن از طریق یک اجماع ملی ونیرو ها 

وهم در میان همسایگان برطرف گردد، تعریف   خود ما شک وتردید های ایجاد شده هم در میان مردم

دفاعی، نظم عامه و سیستم قضایی وعدلی کشوردر وظایف دستگاه  داده شود و مشخص از تروریزم

 .تعین گردد قبال این پدیده شوم

مهمترین تزس وشعار مخالفین مسلح چون طالبان و داعشیان وسایر مخالفین  اساسی ترین و 

موجودیت قوای خارجی در کشور میباشد. طوریکه من قبآل در زمینه توضیح دادم هم پاکستان وهم 
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از وپوتانسیل تآثیرگزار در امور کشور ما دارند ایران بحیث دو همسایه افغانستان که نقشهای کلیدی 

خارجی ناراض اند و بنابر ضعف رهبری واداره  کشور ما، درک نازل مردم ما از  قوای موجودیت

مسلح غیر قابل کنترول در محالت ، افراد منافع ملی، موجودیت دولت پنهان مافیایی در درون دولت

درمراکز و  در میان مردم حکومت هایی در درون حکومت تآسیس کنند که موثریت اشتوانسته اند 

نبود امنیت، قانون شکنی ها، فساد در دستگاه اداره دولت، عدم دیده میشود. مردم از محالت بوضاحت

دولت به ستوه توجه به خواسته های اساسی وابتدایی مردم، بیکاری، فقر و ده ها ناتوانی وکم کاری 

آمده اند و گروپ های مسلح خود سر که هیچنوع احساس مسولیت ملی در برابر وطن ومنافع ملی 

اند و بدین ترتیب فضآ برای فعالیت عناصر  پر کرده  در مرکز ومحالت د جای کمبود دولت راندارن

گماشته شده بیگانه باز وباز تر شده ومردم هم به هر اندازه ای که از سیطره قانون وقانونیت 

یر ودر ز تآثیراداره وتبلیغ دشمنان کشوروحاکمیت دولتی بدور شده میروند به همان اندازه در تحت 

       هرج ومرج و بربادی وتباهی سوق میدهند. سیاست های افغان دشمن بیگانه کشورما را به سوی 

فراروی دولت در کشور ما  های مهمترین چالشهمانطوریکه قبآل اشاره های موکد در زمینه داشتم  

قه گرایانه تعصبات فر بیسوادی، نبود فهم وآگاهی از منافع ملی، نبود روحیه ای ملی، وطندوستی،

میباشد که این عوامل با اضافه مداخالت  فقرفرهنگی و فساد در مقیاس کل کشوروکج اندیشانه، 

و اندیشه های بنیاد گرانه افراطی سلفی در تحت اداره  وتهدیدات خارجی در وجود طالبان وداعشیان

ویا دولت مقتدر  رنسازی مد روند دولتباعث گشته که  منطقویی وبین المللیسازمانهای استخباراتی 

 به کندی پیش رفته و در بسا مقاطع وحاالت سیر عقب گرایانه داشته باشد. 

وظیفه بسیار با اهمیت دولت مداران و تیم های متعلق آن در ساختار اداره کشوراینست تا در گام 

در ساختار های کاری آن که نخست همه تالش و خرد شانرا در جهت استحکام یک دولت مقتدر 

مردم وجود آنرا در کلیه مسایل حیات  که باشد وجود داشته اسر کشور تا دورترین قرآ وقصباتسر

و یگانه  روزمره بخوبی احساس کنند و در یابند که دولت یگانه مرجع احمال قدرت در کشور است

با  . گرچه این پروسهمعطوف دارندمرجع برآورده کردن خواسته ها ونیازمندی های آنان میباشد، 

 دشواری های فراوان داخلی از قبیل موجودیت افراد مسلح بی بند وبار و وابسته به گروه های افراطی 

 

 

 

گرچه قاچاق مواد مخدر کشت، تولید و ،در محالت و زور گویان قطاع الطریق امروز مجاهدین دیروز

ت سرحدی هم مرز با قاچاق اموال وانسان از زمانه های بسیار طوالنی شیوه زنده گی ساکنان والیا

ربی نیز به آن ور مواد مخدر والیات شمال وشمال غایران وپاکستان میباشد که در این اواخر برای صد

همه انواع قاچاق منجمله  شبکه های سیاسی ونظامیکنترول در سه دهه اخیر اضافه گردیده است اما 

وسیله دولت پنهان دردرون دولت ترانسپورت غیر قانونی در داخل کشور ب، سالح، مواد مخدر وانسان

ودر خارج کشور با استفاده از ضعف حکومت مرکزی در محالت وشاهراه ها وفساد گسترده دردرون 

س و گروه هاییکه بنام طالب از جانب این رآسازمان استخبارات پاکستان در  دستگاه اداره بوسیله

وعواید ناشی از استخراج غیر  آنسازمان ایجاد میگردد اداره ورهبری میگردد وعواید ناشی از 

قسمت اعظم مخارج نظامی واداری این  قانونی معادن وقطع جنگالت و صدور غیر قانونی چوب

مین میکند و یک بخش بزرگی جنگ در والیات بیشتر بخاطر حفظ های تخریبکارانه را تآفعالیت 

برطبق پالنهای  طالبانظم استقرار منظم ونا منمیباشد که موقعیت ومنافع همین شبکه های قاچاق 

 عملی میگردد و مخصوصآدرمحالت در همین راستادر گوشه وکنار کشور استخبارات نظامی پاکستان

در  ن است که موفقیت ساختن یک دولت مقتدر ومدرنیمطم ظامی پاکستاناستخبارات ن وهمچنان

موجودیت گروه های نو و از همین راه میگذرد هم که منافع همه مردم را برآورده سازد افغانستان

اینجا آنرا بر شمردیم مواجه و سایر نبود ها وکمبود هاییکه تا  بنیاد داعش در بخشهایی از کشور

کاری از بهترین  متخصص ناتوانی ها به تیم هایکه برای برون رفت از همه این مشکالت و است 

دون ب ر امنیتی ودفاعینخبه گان و متخصصان امور اداره، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، قضآ و امو
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درنظرداشت سلیقه ها ومصلحت ها ضرورت اشد احساس میگردد. بیشترین شاخص ها و معضالت 

، سیاسی و نظامی در موسسات تحصیلی واکادیمیک به بحث گذاشته شود واز تیم اجتماعی، اقتصادی

سی، فرهنگی، اقتصادی، سیا مبرم های مجرب دانشگاهی دعوت بعمل آید تا با تمام ضرفیت مسایل

را موشگافانه به ارزیابی وتحقیق گرفته نتایج تحقیقات شانرا به ادارات مربوط ارسال  اداری امنیتی و

اکادیمیک تبدیل گردد تا دیگر از دست اندازی  –دارند. این روند به یک سیستم دایمآ فعال اداری 

ف معمول در کشور ما ودست درازی افراد غیر متخصص در امور تخصصی جلوگیری بعمل آید. عر

متآسفانه اینست که سی میلیون نفوس افغانستان در همه موارد کمبودی ها، نا توانی ها، نا امنی ها، 

در  نشان میدهند آنرا معضالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فقط یک نفر را مالمت کرده وبا انگشت

ولیت دارند، این مسله برای همه حالیکه در کلیه موارد به نحوی از انحا همه مردم کشور یکسان مس

که ریشه های همه معضالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  مردم با شفافیت و صراحت تفهیم گردد

وضعف مردم تکثر کرده وگسترش می وفرهنگی در بطن خود جامعه بارور گشته و از اثرکم کاری 

 یابد.

در کلیه امور زنده گی  شفافیت عمل وگفتار مسولین در اداره کشور وطرح وتطبیق قوانین

ف در جامعه اجتماعی،سیاسی، اقتصادی ونظامی مسله با اهمیتی دیگریست که میتواند از یکطر

اعتماد سازی صورت گرفته وباعث تحرک مردم در ایفای نقش شهروندی شان در کلیه امور کشور 

اگر امور دولت با  دقیقآ جلوتبلیغات وفعالیت مخالفین کشور را سد میگردد.واز طرف دیگر میگردد

برای اطالع  شفافیت به پیش برده شود مردم این تشخیص را پیدا میکنند که کجای کار می لنگد.

اجراییوی، تقنینی و رسانی شفاف و غیر جانبدار از همه امور دولت داری وفعالیت ارگانهای اداره 

یت تاریخی در قبال اطالع ولئول اند. آنها مسئجمعی کشور مس سایل ارتباطدست اندر کاران ووقضآ 

ولیت پذیری حتی میتوانند فعالیت این مراجع را ئرسانی و ارتقآ سطح آگاهی مردم دارند. آنها با مس

، ارگانهای عدلی وقضایی بسیار این مرحله نقش پولیس، ارتشدر  همچنان سمت وسو بدهند.

اب سیاسی، سازمانها و تعلقات از زیر چتراحز قانونآ برجسته میگردد. منسوبین این نیرو ها باییست

 منافع همه مردم  تنظیمی ، گروهی و شخصی خارج گردند. به هیچوجه نباید منسوبین ارگانهای حافظ

 

 

 

 

این مسله از  د،ند قرار داشته باشنکه منافع یک طیف خاص را تآمین میکندر گرو گروپ ها واحزابی 

در میان  احزاب وسازمانهای سیاسی سیاسیاهمیت خاص برخوردار میباشد زیرا همین فعالیت های 

اردو، پولیس وارگانهای تآمین نظم عامه، عدلی وقضایی با عث میگردد که از یکطرف مردم را نسبت 

به حافظین جان، مال و منافع شان بی اعتماد ساخته و هم خود شان را در میان خود شان بی اعتماد 

از همه آنچه  د و کودتا ها از همین جا ناشی میگردد.میسازد که وقوع سبوتاژ ها، کار شکنی ها، فسا

که عضویت یک حزب یا سازمان سیاسی  این ارگانها مهمتر تلقی میگردد همانا آسیب پذیری منسوبین

 سیاسیحزبی واز جانب سازمانهای استخبارات خارجی در زیر پوشش اندیشه های   اند را کسب کرده

ما درست در همین راستا بوقوع پیوست که نتایج خونبار آن  کودتا های تاریخ معاصر کشور میباشد.

تجارب تلخ در کشور ما اتفاقاتی را به خاطر دارد که دولت در بسا  از چند نسل کشور قربانی گرفت. 

اردوی های حفاظتی  موارد مجبور شده تا برای جلوگیری از کودتای یک جزوتام اردو یا پلیس اجبارآ 

جلو گیری  ی دیگرز وقوع کودتا هاا ه است تا از این طریقدتا تشکیل دادوتشکیالت پولیسی ضد کو

درسراسر تشکیالت ارتش و پلیس وارگانهای تآمین نظم،  فضای بی اعتمادیکرده باشد که در نتیجه 

مین امنیت عدلی وقضایی ایجاد شده واین خود به ضعف اداره وپاهین آمدن درجه مسولیت در قبال تآ

در میان این نیرو ها تضعیف گردیده در پهلوی آنکه روحیه میهندوستانه و یدهدر کشورمنجر گرد

  .ددگرمیماد در کشور عمیق وعمیق تر بحران اعت
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از  دولت این کهنیاز است  مقتدر دولتی یک افغانستان با ثبات بابرای محار کردن بحران ها و ایجاد 

الزم برخوردار باشد. دولت وعیت رمش ازطرف دیگر از پایه های وسیع مردمی داشته باشد و یکطرف

 این دولت قدرتمند وبا ثباتقدرتمند مشروع در افغانستان ثبات را در کشور و منطقه تآمین میکند و

 برعکس مداخالت کشور های همسایه چون پاکستان وایرانکند کشوری را در منطقه تهدید  هیچنباید

ه تنها چالش هایی بزرگی را فرا روی دولت ن و بی ثباتی در امور کشور ما وافزایش نا امنی

مسبب ادامه جنگ ونا  امنیت را در این کشور تهدید میکند بلکه این مداخالت  افغانستان قرار داده و

این امر  امنی بوده وبه این ترتیب بستر ساز ادامه حضور قوت های خارجی در افغانستان میگردند که

ایران  ایو خاصتآ کشور ه سازگار نیسته وافغانستان به هیچوجه با منافع منطق در دراز مدت

دستگاه اجرایی دولت تمام سعی  .وپاکستان از این ناحیه بیشترین ضرر ها را خواهند تجربه کرد

وتالش بخرچ دهد تا کشور های بزرگ، اتحادیه اروپا، سازمان های بین المللی و اداره ملل متحد را 

یم و جنگ اعالم نا شده از جانب کشور پاکستان علیه کشور ما به این باور برساند که تجاوز مستق

 جریان دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اما مسئله خط دیورند

 
پاکستان  –چنانچه در مباحث قبلی  با اختصار در باره خط دیورند یا معضل اصلی اختالف افغانستان 

خشونت وجنگ در  سخن گفتم، چون این مسله بحرانزا در صده اخیر ریشه وعامل اصلی ادامه

آرامش را از مردم ما گرفته و بیشترینه افتراقات وانقطابات جامعه ما بنابر  افغانستان بوده و

کشور هاییکه برای تحقق استراتیژی هایشان وجودیت همین تابوی دیورند از جانب پاکستان و م

انستان  هم از روی از طرفی حکومت هادر افغ مایت میگردد وازمند این سیاست تباه کن هستند، حنی

دیدگاه شان با این مسله مورد رد وحمایت بین المللی و منطقویی قرار گرفته اند، الزم است تا مکث 

به  در بعد ملی، منطقوی و جهانی له و پیآمد های آنئبیشتر در زمینه صورت گرفته و خود مس

 ارزیابی گرفته شود. 

خواننده گان ر خط دیورند بر آگاهی ه تاریخچه وپس منظدر این جا خالی از مفاد نخواهد بود تا با ارائ

  بتوانند دیدگاه روشنی در زمینه داشته باشند.آنها افزوده تا 

در کشمکش های فراوان در سیر تاریخ منطقه مناطق مورد منازعه آنطرف خط دیورند بین دولت 

و چنانچه در مباحث قبلی نستان و هندوستان بعد ها هند برطانویی بسیار دست بدست گشته اهای افغ

برای دولت های منطقه و  بروخیل، چترال، کرم، گومل وبوالن، خیبرهای تذکار دادم حاکمیت گذرگاه 

میالدی در  ۱۸۰۴لیسها در سال ، انگاستیال گران خارجی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده است

در آسیای میانه باخبر شده و  از پیشروی روسهاست بیست وپنج سال بعد ازتجاوز وتسخیر دهلی 
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عمیقآ از این بابت نگران بودند، به همین خاطر به کمک وتطمیع سرداران افغانی به افغانستان حمله 

این رویداد بنام جنگ اول افغان وانگلیس مدهشی خورده که شکست  کرده که طی قیام کابلیان آنها

کرده و خود وی آسیای میانه پیشروی روسها به سرعت بس ۱۸۷۶ثبت تاریخ گردیده است. در سال 

دریای آمو رساندند، که این امر برای انگلیسها بسیار نگران کننده بود وباعث دومین  کناره های را به

مداخالت بیشرمانه انگلیسها در بزرگ بود که جنگ افغان وانگلیس گردید، البته این زمان اوج بازی 

ازجانب نگ رقابت های تسخیر آسیای میانه وهندوستان امور کشور ما و تبدیل کشور ما به میدان ج

 امپراطوری های اروپایی را باعث گردید.

 Fotward)استراتیژی هاییا و پیشروی که بر طبق سیاست جنگهای اول ودوم  افغان وانگلیس

policy  در کشور ما به پیش برده شد و نتایج تلخ این جنگها وناکامی قوت های انگلیس در میدان  )

 Fotwardسیاست ) تا ای نبرد ورویا رویی در جلگه های نا شناخته افغانستان  آنها را واداشته

policy )   و آنها  هند برطانوی را درقبال کشور ما بازنگری کنندسیاست پیشروی استراتیژی یا

را ( سیاست بازگشت بسوی سند  Back to the Indosجدید ) یا استراتیژی مصمم گشتند تا سیاست

تخاذ کرده وبه این ترتیب از سرزمین پهناور هند دفاع کرده وبوسیله عمال نفوذی اش عمق ا

تا دریای آمو یا حد اقل جنوب برای جلوگیری از پیشروی روسیه تزاری استراتیژیک خویش را 

شته باشند و به حکم این استراتیژی زیر نظرمتخصصین سیاسی ونظامی هندوکش تحت نفوذ دا

حمالت کشور گشایانه افغانها وجلوگیری از پیشروی روسیه تزاری ساحه و گیری از انگلیس برای جل

سرحدی سه مرحله ای ایجاد گردید که هر کدام دارای موقعیت معین سیاسی یا جیوپولیتیک بودند 

 وشامل سرحد اولی ایالت پشتونخواه امروزی، سرحد دوم شامل مناطق قبایلی یا اجنسی های امروزی

شامل کشور و سرحد سوم  مومند، خیبر، اورکزی، کورم، وزیرستان شمالی و جنوبیباجور، چون 

افغانستان میباشد که پاکستان بعد از تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان وجلب حمایت بین المللی در 

راستای جلوگیری از نفوذ پیشروی روسها عین همین سیاست انگلیسی را دو باره تجدید کرده و 

   در تحت همین پالیسی  دکتورین نظامی خویش را تدوین کرده اند.ان پاکستانی اکنون نظامی

 

 های  در افغانستان فشرده ای از نگارش میالدی ۱۸۰۰رویداد های سالهای  که بمنظورتوضیح بیشتر

که طی مقاالت متعددی از رویداد های تاریخی افغانستان در دوره را پژوهشگر تاریخ اعظم سیستانی 

نت شاهان متآخر افغانستان تا استرداد استقالل افغانستان وهمچنان مقاله پشتونستان و زخم های سلط

 در این جا بیان میدارم: ناسور خط دیورند منتشره سایت افغان جرمن پورتال 

 

 

ها بر قندهار حمله آورد و ها و سیکمیالدى، شاه شجاع به کمک انگلیسی  ۱۸۳۲در سال " 
خان به تدویر سردار دوست محمد خان استمداد نمودند. سردار دوست محمد سرداران قندهارى از 

 -اشحکمران پیشاور و برادرزاده  -سردار سلطان محمد خان -یى در کابل پرداخت و از برادرشجرگه
آباد خواست تا در این جرگه شرکت جویند. اما برادر و برادر زاده حاکم جالل -نواب محمد زمانخان

 در این جرگه شرکت نورزیدند و پسران خود را فرستادند.امیر، شخصا 
خان تصمیم گرفت به کمک سرداران قندهارى بشتابد اما قبل از آن باید خود را از  سردار دوست محمد

آباد لشکر کشید و نواب محمد زمانخان را پس پشت سر خاطر جمع مي نمود. بنا برین، ابتدا بر جالل
سردار امیر محمد خان را  -و به کابل فرستاد و به جاى او برادر خود از یک نبرد سخت اسیر گرفت

مقرر و ننگرها را به کابل ملحق ساخت و سپس به عزم قندهار حرکت نمود. سردار سلطان محمد 
حکمران پیشاور از این اقدامات و سوقیات سردار دوست محمد خان ترسید و خود را تحت  -خان

ها قتدر پنجاب قرار داد. از آن تاریخ به بعد پیشاور عمال در کف سیکسنگ حکمران مالحمایه رنجیت 
 قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشکالت و دردسرهاى فراوانى را به بار آورد. 

میالدى امیر دوست محمدخان به آرزوى الحاق پیشاور به افغانستان، لقب  ۱۸۳٦در سال 
شت و بر ضد سیک ها به خاطر استرداد پیشاور از چنگ آنان اعالم جهاد بر خود گذا« امیرالمومئین»
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استعانت خواست. فقط پنج لک روپیه از « دم و درم و قدم»داد و از تجار و سوداگران و مردم کابل به 
 این اعانه به دست آمد که بسیار ناچیز بود. لذا به ضرب سکه پرداخت.

 «کمـر ببست و بزد سکه ناصرش حق باد –امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد »
داد، بنا بر دسایس  در جنگى که میان لشکریان افغان و قواى سیک در آن سوى دره خیبر رخ

یى از قواى افغانى به ها، دستهجاسوس امریکایى سیک« هارالن»هاى سیک و تالشجاسوسان 
گرفتند و به صف دشمن  ها از جنگ دستبه طرفدارى سیک  خانسرکردگى سردار سلطان محمد

به دست آوردند. دسته دیگر هم که خود را ناتوان مي دید، از مقابله و   بپیوستند و پول و امتیاز
 مقاتله با دشمن سرباز زد و منهزما به کابل برگشتند.

ها اعالم جهاد کرد و پسران خود میالدى دوباره امیر دوست محمدخان بر ضد سیک ۱۸۳۷در سال 
اش سردار خان و برادرزادهخان و سردار اکبر خان را همراه با برادرش سردار جبارسردار افضل

ها با لشکر چندین برابر لشکر ها فرستاد. سیکهزار نفر به جنگ سیک۱۲خان در راس الدینشمس
افغانى در محل جمرود جلو قشون افغانى را گرفتند و با حمالت پیاپى خود تلفات سنگینى را بر قواى 

خان روبرو شد غانى وارد آوردند. در روز دوازدهم جنگ اتفاقا سپهساالر قواى سیک با سردار اکبراف
یى زد که از زین بر زمین افتاد و دیگر از جا به تن سردار اکبرخان او را ضربه و در یک جنگ تن

تا پیشاور نجنبید. غریو در لشکریان دشمن افتاد و پشت به لشکر افغان دادند و منهزما خود را 
رسانیدند. اکبر خان مي خواست دشمن شکست خورده را تعاقب کند و پیشاور را تصرف نماید. اما 

نواب جبارخان برادر امیر دوست محمدخان که مردى سالمند و بى حرارت بود، مانع پیشروى قواى 
محمد خان  افغانى به سوى پیشاور شد و حمله بر پیشاور را موکول به تصمیم و هدایت امیر دوست

یى به امیر نوشت و آن را به وسیله پیکى تند رو به کابل فرستاد و از تلفات جانى نمود و بنابرین نامه
قواى افغانى و شکست دشمن تذکر داد و هدایت خواست. امیر دوست محمد خان که نیروى کمکى 

گیرد و طبعا در بر مى آماده نبرد در کابل نداشت و مي دانست که تدارک یک چنین نیرویى وقت زیادى
تا آن زمان دشمن نیز امکانات دفاعى خود را اکمال خواهد نمود، لذا به قواى افغانى دستور بازگشت 

داد. ولى این بدان معنا نبود که امیر از فکر تصرف و الحاق مجدد پیشاور به کشور دست گرفته و 
 منصرف شده باشد.

 نر جنرال هند بریتانیایی همراه با کاروان بزرگى وارد میالدى برنس به نمایندگى گور ۱۸۳۷در سال 
کابل شد و با امیر دوست محمدخان پیرامون ایجاد یک بازار تجارتى بزرگ در دیره غازیخان و 

اشتراک تجار کابلى و بخارایى در آن بازار سال یکبار، به گفتگو پرداخت، امیر دوست محمد خان که 
ها چیزهایى جارتى محض حرف است و اصال مقصد انگلیسمى دانست موضوع تجارت و بازار ت

هاى مناسب داد و به زودى معلوم شد که اهداف و نیات انگلیس دیگرى است، به سواالت برنس پاسخ
 از فرستادن پرنس به دربارش چیز دیگرى است.

ا سرداران برنس امیر را از نیات روس و ایران نسبت به هرات آگاه ساخت و از او خواست تا همراه ب
قندهارى در دفاع از هرات بپرازد. امیر هم که تا حدودى در سیاست انگلیس وارد بود، از برنس 

خواست تا به اولیاى امور هند بگوید، که او حاضر است تا از هرات در برابر حمله ایران به دفاع 
ره به افغانستان مسترد بپردازد، به شرط آن که بر متحد خود، سیک ها، فشار آورند تا پیشاور را دوبا

نمایند. برنس به این پیشنهاد امیر دوست محمدخان موافقت مقدماتى خود را ابراز داشت و ضمن 
تر  هند نوشت که دوستى با امیر افغان مواضع انگلیس را در این کشور مستحکمیى به ویسراىنامه

 یر افغان را بپذیرد.خواهد ساخت و بنا برین حکومت هند بریتانیایی بایستى این شرط ام
ویچ به دربار امیر دوست محمدخان از طریق رهنوز برنس در کابل بود که سفیر روس به نام ویتکو 

قندهار مواصلت ورزید. امیر افغان سفیر روس را بطور عادى پذیرفت و از مذاکرات جدى با او تا 
س رسید که هرچه زودتر به ها به برنآمدن جواب انگلیس خوددارى ورزید. مدتى بعد پیام انگلیس

هندوستان برگردد. تا این وقت امیر دوست محمدخان با سفیر روسیه مذاکرات خود را تمام کرده بود و 
 یک کاپى مذاکرات را به برنس داد تا به اولیاى امور خود آن را در میان گذارد. 
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با سفیر روسیه این بود تا ها از نتایج مذاکرات خود هدف امیر دوست محمدخان از آگاه کردن انگلیس
ها و دوستى با خود تشویق کرده باشد. زیرا سفیر ها را به استرداد پیشاور از چنگ سیکانگلیس

روسیه در مالقات با امیر دوست محمدخان کمک دولتش را به امیر براى به دست آوردن مجدد 
اشتند سرحدات هند را در ها که قصد دسرزمین از دست رفته پیشاور وعده داده بود. ولى انگلیس

هاى هندوکش وسعت دهند، این تقاضاى امیر افغان را صورت امکان تا آمو و در غیر آن اقال تا کوه
چونان دست درازى به قلمرو هند بریتانیایی تلقى نموده و با عقد معاهده سه جانبه در الهور در 

نیات امیر دوست محمدخان ، دست  یى پر از دروغ و افترا نسبت به اعمال وو پخش اعالمیه ۱۸۳۸
کشى به افغانستان زدند و با بیرون راندن یک رهبر قانونى افغان، و جانشین ساختن یک به لشکر

شجاع بر تخت کابل، افتضاح بزرگ تاریخى را به النفس و فاقد وجاهت ملى به نام شاهشخص ضعیف
کش، بلکه با تلفات هاى هندودند و نه تا کوهراه انداختند که سرانجام نه سرحدات هند را تا آمو کشانی

 بار از افغانستان شدند.نشینى فضیحتفراوان جانى و خسارات هنگفت مالى، مجبور به عقب
بدینسان، آرزوى الحاق مجدد پیشاور و مناطق قبایلى به افغانستان، نه تنها تاج و تخت کابل را از 

( او را، آواره کوه و بیابان و زندانى ۱۸٤۲تا  ۱۸۳۹امیر دوست محمدخان گرفت و مدت چهار سال )
دیار بیگانگان نمود، بلکه جان فرزند عزیز او، وزیر اکبرخان، قهرمان ملى ما را هم از او گرفت. 

ها سند را از دست امیران سند متصرف زیرا یک سال پس از جنگ اول افغان و انگلیس، انگلیس
پیشاور را هم از چنگ زمامداران سیک به تصرف   ( و دو سال پس از تصرف سند،۱۸٤۳شدند )

 ۱۸٤٥ها در سال ، وزیر اکبرخان براى تصرف مجدد پیشاور از چنگ سیک(۱۸٤٥خود در آوردند)
قوایى بدون اجازه پدر به پنجاب فرستاد که در جنگ گجرات شرکت ورزیدند. مگر موفق نشدند. بعدا 

ى افتاده بود، به دستور مخفى انگلیس به وسیله طیبب خان که در لغمان بر بستر مریضبه وزیر اکبر
اش فرستاده شده بود، زهر خورانده شد. گویا او به جرم الحاق پیشاور هندى که از کابل براى معالجه

 به افغانستان توسط زهر ترور شد و از جهان در گذشت.
نى در جنگ اول خود با ها که با لشکرکشى و صرف مبالغ هنگفت و تحمل تلفات بزرگ انساانگلیسی 

 افغان ها نتوانسته بودند سرحدات هند بریتانیایی را الاقل تا هندوکش توسعه ببخشند. پس از حمله 
 
 
 

با آن کشور دو ضربه مهلک و تاریخى بر   و امضاى معاهده پاریس ۱۸٥۷ایران بر هرات در سال 
 پیکر افغانستان وارد کردند و بعد به عقب نشستند.

تشویق ایران به اعمال نفوذ در سیستان و تقسیم آن ناحیه با آب هیرمند بین دو کشور با  ضربه اولى،
، براى یک صد سال مایه نزاع میان ایران و افغانستان ۱۹۷۲بود که تا  ۱۸۷۲حکمیت انگلیس در 

نژاد و همزبان و همکیش را از هم جدا ساخت و مانع رشد واقع شد و این دو کشور همسایه و هم
با گذشتن قرار داد تقسیم آب  ۱۹۷۲هاى اقتصادى و فرهنگى میان آنان گردید. سرانجام در رىهمکا

گذارى شاه افغانستان و بعدا تائید پریزدنت داوود، این زخم ناسور رودخانه هلمند از پارلمان و صحه
 گویا التیام یافته باشد؟ 

هایى چون: اولى بود، جداکردن قسمتتر از ضربه ن تر و خون چکا ...و اما ضربه دومى که مهلک
بلوچستان شامل سیبى، دارو و چاگى، کویته، چمن، پشین،کرم، وزیرستان، پاراچنار، سوات، باجور، 

بنیر، دیر، چپالس، چترال، باشگل و غیره از پیکر افغانستان و پیوستن آن به هند بریتانیایی در 
م بین امیر  ۱۸۹۳معاهده نوامبر  بر طبق معاهده تحمیلى گندمک بود که بعدا در ۱۸۷۹

خان و انگلیس به طور دایم ازافغانستان جدا و توسط خط دیورند به هند بریتانیایی تعلق عبدالرحمن
 گرفت.

مجموع مناطق قبایل آن سوى خط دیورند، از کویته بلوچستان تا دیره جات و پیشاور واز بنو و 
گیرد که در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم و مىوزیرستان تا خیبر و چترال، سرزمینى را در بر 



[Geef tekst op] 

 

61 

 

مورد « پشتونستان»بعد از به میان آمدن پاکستان از بطن نیمقاره هند به نام  ۱۹٤۷بطور خاص در 
 "ادعاى افغانستان با پاکستان واقع گردید.

 

 آن لیسیمعاهده دیورند را با متون دری وانگبرای آگاهی بیشتر خواننده گان این سطور متن همچنان  

صد در این جا می آورم تا شک وتردید های ایجاد شده میان مردم در باره این معاهده در خصوص 

ساله بودن این معاهده و یا آنکه این معاهده تا کدام زمان قابلیت اجراییوی داشته و سایر نطریه ها در 

  برطرف گردد:این راستا 
 

 (Kabul Convention)لکاب( دیورند یا کنوانسیون Agreementموافقتنامه )
 افغانستان و بستگانش از یک سو امیر –میان امیر عبدالرحمان خان، جی، سی، اس 

سکرتر خارجی حکومت هند به  -سر هنری مورتیمر دیورند، ک.سی.،آی. ای، سی. اس.آی و
به علت مطرح شدن ]یک رشته[ مسایل در رابطه با حد یندگی از حکومت هند، از سوی دیگرنما

(frontier  افغانستان به طرف هند، و به علت این که هر دو، عالی جناب امیر و هم حکومت هند )
خود برای این که در آینده هیچ   خواستار حل این مسایل با تفاهم دوستانه و تعیین حدود ساحه نفوذ

 اختالف نظری در این زمینه میان دو حکومت موتلف رخ ندهد، قرار زیر توافق نمودند:

 
۱- Frontier  یا حد شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در

 تعقیب خواهد نمود.  نقشه پیوست موافقتنامه کشیده شده است،
  حکومت هند در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف افغانستان، هیچگاهی مداخله -۲

رزمین های واقع در عقب این خط به طرف هند، هیچگاه نخواهد نمود و عالی جناب امیر نیز در س
 مداخله نخواهند نمود.

حکومت بریتانیا توافق می نمایدکه به عالی جناب امیر، اسمار و وادی باالی آن را تا چنک واگذار  -۳
می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند که هیچ گاه در سوات، باجور و چترال به 

ل وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواهند کرد. حکومت بریتانیا همچنان توافق می نماید، چنانی شمو
 عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را به   که در نقشۀ مفصلی که از پیش به

 

 

ر دست واالشان عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود به بقیۀ سرزمین وزیری و داو
 می کشند. واالشان عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی دست بردار می باشند.

پس از این، تا جایی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرهای )هیات های  frontierخط  -۴
 بلندپایه( مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این

( موافقت نمایند که با باالترین دقت ممکن boundaryخواهد بود که با تفاهم یکدیگر به سرحدی)
روستاهای   مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود

 باشد.  frontierمتصل به 
حکومت بریتانیا دست می در رابطه به مسألۀ چمن، امیر از ادعای خود بر پاسگاه های جدید  -٥

کشند و به حکومت بریتانیا حق خود را که در آب سرگی تلری با خرید به دست آورده اند، به حکومت 
 ، خط بر گونه زیر کشیده خواهد شد: frontierبر این بخش   بریتانیا می سپارند.

می باشد، خط به گونه قلمرو بریتانیا   نزدیکی پشاکوتل که در  در -از قله کوه سلسله خواجه عمران
یی می رود که مرغه چمن و چشمۀ شر اوبه را در افغانستان می گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل 

سپس، خط حدعدل میان   میان قلعۀ چمن نو و تهانۀ افغانی مشهور در آنجا به نام لشکر دند می گذرد.
گشته، شامل سلسله کوه  کوه بچه به میان بولدک می رود و به سوی جنوب  ایستگاه راه آهن و

خواجه عمران می شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو بریتانیایی می گذارد و راهی را که به سوی 
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شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه می رود، به افغانستان وا می گذارد. حکومت بریتانیا هیچ 
 مداخلتی تا به فاصلۀ نیم میل از این راه نخواهد نمود.

این موافقتنامه که از سوی حکومت هند و عالی جناب امیر افغانستان توافق گردیده  همه مواد -٦
،  frontierاست، رهیافت کامل و دلخواه همه اختالف نظرهای اصولی که در میان ایشان در باره این 

است، می باشد و هر دو، حکومت هند و عالی جناب امیر بر ذمه خود می گیرند که هر گونه اختالفات 
ر جزییات، مانند اختالفاتی که بر آن در آینده ماموران رسمی مقرره برای نشانه گذاری خط د

boundary  خواهند داشت، با شیوه دوستانه حل خواهد شد تا برای آینده تا جای امکان همه گونه
 دو حکومت بر داشته شود.  اسباب سوء تفاهمات میان

ر وفاداری به حکومت بریتانیا و آرزومندی ایشان که ]به خاطر[ رضایت کامل عالی جناب امیر د -۷
افغانستان را مستقل و نیرومند ببینند، حکومت هند هیچ اعتراضی بر عالی جناب امیر در باب 

خریداری و وارد کردن مهمات جنگی ] در خاک هند[ نخواهد کرد و این حکومت به ذمه می گیرد که 
هد نمود. افزون بر این، برای نشان دادن روحیه دوستانه در زمینه به وی تا اندازه یی کمک هم خوا

می گیرد که برآن   شان برای این که عالی جناب امیر وارد این گفتگوها شده اند، حکومت هند به ذمه
  وجه عطیه ساالنه دوازده لک روپیه که کنون به عالی جناب پرداخت می گردد، شش لک روپیه

 افزود شود.

 
 

 

 

 رندامضای اچ. م. دیو

 امضای امیر عبدالرحمان خان
  ۱۸۹۳ماه نوامبر  ۱۲کابل،

 

 

 

 

 

 

 متن انگلیسی موافقتنامه دیورند )کنوانسیون کابل(

 

The Durand Agreement or the Kabul Convention of1893 
 Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan 

on the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the 
Government of India are desirous of settling these questions by friendly 
understanding, and of fixing the limit of their respective spheres of influence ,
so that for the future there may be no difference of opinion on the subject 
between the allied Governments, it is hereby agreed as follows: 
  

1 . The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from 
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Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached 

to this agreement. 

 2 . The Government of India will at no time exercise interference in the 

territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness 

the Amir will at no time exercise interference in the territories lying beyond 

this line on the side of India. 
 3 . The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining 

Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the 

other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or 

Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government 

also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed 

map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of 

the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to 

Chageh. 
4 . The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, 

wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan 

commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a 

boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line 

shown in the map attached to this agreement, having due regard to the 

existing local rights of villages adjoining the frontier. 

5 . With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his 

objection to the new British cantonment and concedes to the British 

Governmeni the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this 

part of the frontier the line will be drawn as follows: 

From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which 

remains in British territory, the line will run in such a direction as to leave  

 

 

Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-

way between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as 
Lashkar Dand. The line will then pass half-way between the railway station 

and the hill known as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin 

the Khwaja Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and 

the road to Shorawak to the west and south of Gwasha in       
Afghanistan. The British Government will not exercise any interference 

within half a mile of the road. 
6 . The above articles of' agreement are regarded by the Government of India 

and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory 
settlement of all the principal differences of opinion which have arisen 

between them in regard to the frontier; and both the Government of India and 

His Highness the Amir undertake that any differences of detail, such as those 

which will have to be considered hereafter by the officers appointed to 
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demarcate the boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to 

remove for the future as far as possible all causes of doubt and 

misunderstanding between the two Governments. 

7 . Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British Government, 

and wishing to see Afghanistan independent and strong ,the Government of 

India will raise no objection to the purchase and import by His Highness of 

munitions of war, and they will themselves grant him some help in this 

respect. Further, in order to mark their sense of the friendly spirit in which 

His Highness the Amir has entered into these negotiations, the Government of 

India undertake to increase by the sum of six lakhs of rupees a year the 
subsidy of twelve lakhs now granted to His Highness. 

 
H. M. Durand, 
Amir Abdur Rahman Khan. 

  

 
Kabul, November 12, 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عده از مردم افغانستان به این باور اند که موافقتنامه دیورند برای مدت صد سال اعتبار داشته و در 

خ آن منقضی گشته واز اعتبار ساقط است. اما رویداد های تاریخی بعد از امضای این تاری ۱۹۹۳سال 

موافقتنامه بوضاحت میرساند که به نظر دولتمداران انگلیسی هند برطانوی این موافقتنامه تنها تا 

 زمان حیات امیر عبدالرحمن خان اعتبار داشته وبا وفات امیر مذکور این موافقتنامه نیز از اعتبار

. به همین منظور بعد از جلوس امیر حبیب هللا خان پسر امیر عبدالرحمن خان ساقط گردیده است

از ایشان دعوت بعمل آورد تا از هندوستان بازدید کرده ودر باره بسا (  Lord Curzonالردکرزن )

امه های مسایل مورد عالقه با مقامات هند برطانوی مالقات وگفتگو کنند که مسئله بازنگری موافقتن

سرحدی در متن مسایل مورد عالقه انگلیس ها شامل بود. امیر حبیب هللا خان مایل سفر به هندوستان 

پدر نبود وبه جواب الرد کرزن پیام فرستاد که نیازی به این سفر نمیبیند زیرا با همه تفاهماتی را که 

این پاسخ برای انگلیس ها  مرحومش با انگلیس ها داشت احترام گذاشته وبه آن پابند میباشد. ولی

قانع کننده نبوده ووایسرا به سفر امیر حبیباهلل خان تآکید بیشتر کرده و به جانب افغانی خاطر نشان 

کرد که توافقات ایشان با شخص امیر عبدالرحمن خان بوده وتنها در طول حیات وی اعتبار داشت و 

. وبرای اینکه امیر حبیب هللا خان را تحت فشار داکنون امیر جدید باید این موافقتنامه ها را تجدید کن

اجازه  میلیون روپیه هندی ۱.۸قرار داده تا این توافقات را مجددآ تآیید وامضآ کند ارسال مبلغ مقرره 
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ترانزیت جنگ افزار به افغانستان از راه هندوستان که در موافقتنامه دیورند درج شده بود را قطع 

که توافق ارسال پول ترانزیت هم در در موافقتنامه دیورند درج بود که با . این هم به این منظور کرد

 امیر عبدالرحمن خان فسخ شده است.وفات 

عده هم ادعا دارند که موافقتنامه دیورند با زور وفشار بر امیر عبدالرخمن خان تحمیل گردیده است 

در حالیکه  ی موافقتنامه دیورنددر حالیکه امیر عبدالرحمن خان پس امضا واین معاهده تحمیلی است.

درباریانش را در یک مجلس بزرگ دعوت کرده ضمن  شخص هنری تیمور دیورند هم حضور داشت

سخنرانی مفصل در باره توافقات انجام یافته برای حل وفصل مسایل سرحدی با انگلیسها چنین بیان 

من مصروف ه سال است که سایر ملل امور خویش را منظم کردند اال افغانستان. چهارد": داشت
در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد. مگر افغانستان. امروز ما نیز دوست الیق اصالحات ام. هر ملتی 

و الزم دیدم که حدود بین طرفین معین و اختالفات جزیی رفع   شریک در سود و زیان خود یافتیم  و
ما را بواسطۀ او با دولت روس تعیین گردد. من با دولت انگلیس سخن گفتم و حدود شمالی مملکت ش

نمودم، همچنین حد بندی مغرب مملکت شما را با دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با 
دولت ختای)چین( داشتیم، به نامه و پیام معین گردید. ... ولی پس ازین ترک کینه کردیم ... دولت 

هد کرد. من هم وثیقۀ یی به او دادم که از انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به این سو تخطی نخوا
جانب دولت در برابر مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه به عمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز 

سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سود و زیان هم شریکیم .   ضمن تأکید
 ."که روز به روز دوستی و دلگرمی زیادتر شود اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد، امیدواریم

امیر حبیب هللا خان با آنکه حاضر نشد تا به هندوستان سفر کند اما موافقه کرد تا وزیر دولت در امور 

( را در کابل بمنظور گفتگوبه  W.Dane Louisخارجی بریتانیا در هندوستان آقای لویی دین )

موافقتنامه  ۱۹۰۵مارچ سال  ۲۱و طرف بالخره بتاریخ حضورش بپذیرد و در نتیجه گفتگو های د

میلیون  ۱.۸جدید را غرض تآیید تمام تعهدات قبلی ذکر شده در موافقتنامه دیورند را به شمول مبلغ 

وارسال قرضه های قبلی تآیید گردید. امیر حبیب هللا خان در این موافقتنامه  روپیه هندی حق ترانزیت

 حبیب هللا ( مشهور است چنین تعهد سپرده است: – که بنام موافقتنامه ) دین

من اعلیحضرت امیر حبیب هللا بدین وسیله توافق مینمایم که در امور مهم اساسی وفرعی مندرج "
و خارجی وسایر تفاهماتی که اعایحضرت پدر مرحوم موافقتنامه خط دیورند در رابطه با امور داخلی 

 ده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به آن موافقتنامه من با حکومت اعلی بریتانیا منعقد نمو

 

 

عمل نموده ام، عمل مینمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله یا پیمانی آنها را نقض نمی 
یعنی تا جنگ  ۱۹۱۹"   یعنی اینکه این موافقتنامه تا زمان در گذشت امیر حبیب هللا خان سال نمایم.

که بعد از جنگ سوم افغان وانگلیس یک هیئت عالی رتبه   اعتبار داشت سوم افغان وانگلیس

میالدی معاهده  ۱۹۱۹اگست سال  ۸افغانستان تحت ریاست علی احمد خان به راولپندی رفته وبتاریخ 

 صلح را با نماینده گان دولت بریتانیا به امضآ رسانیدند، که بر اساس این معاهده دولت بریتانیا

نستان را متجاوز خواند و اافغ ولی انگلیسها در این معاهدهان را برسمیت شناخت افغانست استقالل

  ۱.۸همچنان تمام موافقتنامه های طرف انگلیس را با امرای قبلی افغانستان به شمول پرداخت ساالنه 

ورند در ماده پنجم میلیون روپیه هندی حق ترانزیت را فسخ اعالم کرد و در باره مشروعیت خط دی

 چنین توافق کردند: معاهده این

دولت افغنستان سرحد هند وافغان را همانطوریکه توسط امیر مرحوم )حبیب هللا خان( پذیرفته شده  "
به این ترتیب تعین حدود سرحدات افغانستان با هند تذکر یافته در معاهده دیورند از   " بود میپذیرد.

و مشروعیت آن بوسیله حکومات دو کشور قید زمان حکمروایی امرا وسالطین افغانستان خارج 

  بطور دایمی تسجیل وتآئید گردید.افغانستان و بریتانیا 
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همچنان جانب انگلیسی طی این معاهده متعهد شدند که اگر دولت افغانستان با رفتار نیک خویش در 

رای امتحانی حسن نیت نشان دهد، دولت برتانیا ببرابر دولت برتانیا در جریان شش ماه دوره 

برقراری مناسبات سیاسی دوستانه هیئت مجددی را به افغانستان اعزام میدارند وهمان بود که در 

( نماینده فوق العاده بریتانیا به کابل آمد و  Henry R.C. Dobbsهنری دابس ) ۱۹۲۱جنوری 

مضای با ا تین انگلیس وافغانستانمیان دولمعاهده جدیدی برای بر پایی مناسبات سیاسی_ تجارتی 

در  ۱۹۲۱نوامبر  ۲۲محمود طرزی بتاریخ  نماینده دولت افغانستان دابس و نماینده دولت انگلیس

را منسوخ اعالم  ۱۹۱۹اگست  ۸مورخ  کابل به امضآ رسید. گرچه این معاهده معاهده صلح راولپندی

اهده جدید چنین در ماده دوم  این مع ن شده در معاهده دیورندیکرد اما در باره سرحدات افغانستان مع

 قید کردند:

اکست  ۸دو طرف مرز هند وافغان را همانطوریکه از سوی دولت افغانستان در ماده پنجم معاهده " 
 " منعقده راولپندی پذیرفته شده بود، متقابآل میپذیرد ۱۹۱۹

منعقده کابل  ۱۹۲۱نوامبر  ۲۲تجارتی  –قابل یاد آوری است که در ماده چهاردهم معاهده سیاسی 

مچنان به حکومات هردو کشور صالحیت داد تا در صورت اعتراض به مفاد این معاهده طرفین ه

طی یادداشت رسمی آنرا فسخ کنند. برای آگاهی بیشترخواننده گان این در ضرف سه سال میتوانند 

 سطور متن ماده چهاردهم را می آوریم:

ان تاریخ تا سه سال دوام می نماید. هرگاه مواد این معاهده از تاریخ امضای آن نافذ گردیده، واز هم" 
هیچ یک از دو طرف، دوازده ماه پیش از پایان سه سال متذکره، طرف دیگر را از تصمیم خود مبنی 

بر فسخ آن آگاه نسازد، معاهده مرعی االجرا می باشد الی اختتام یک سال پس از همان تاریخی که 
   "یکی از دو طرف آنرا فسخ نموده باشد.

مامداری اش در زمان زترقی پسند ومحصل استقالل افغانستان امان هللا خان وطندوست،  شاه

ریرا او ومشاوران وطندوستش بخوبی میدانستند که دشمنی با  هیچگاهی این معاهده را فسخ نکرد

امپراطوری انگلیس عواقبی نا گواری را برای کشور ومردم ما ببار می آورد واز طرفی دیگر اداره 

در طول صده های فراوان هست وبود کشور ما را بلعیده وهیچ سودی از آن نبرده ایم چه ی که مناطق

شاه . در زمان حکومت محمد نادر خان طی یک یادداشت دیپلوماتیک میان دردی ما را دوا خواهد کرد

( وزیر خارجه  Arthur Hendersonولی خان وزیر مختار حکومت افغانستان و آرتور هندرسن )

 من  ادر پاسخ به یادداشت شمکه در ماده دوم آن چنین آمده بود: "  ۱۹۳۰جوالی  ۶انیا بتاریخ بریت

 

 

 

ومعاهده  ۱۹۲۱نیز همین است  که این دو معاهده تخار دارم تا رسمآ ضبط نمایم که درک ما نیز اف
 "دارای اعتبار تام بوده وکامآل مرعی االجرا اند.  ۱۹۲۳جون 

از هند برطانوی حکومت افغانستان  ۱۹۴۷و ایجاد کشور پاکستان در سال  بعد از تجزیه کشور هند

خواست تا برای ایجنسی ها یک سال مهلت داده شود تا در باره سرنوشت شان در پیوستن و نپیوستن 

شان به پاکستان تصمیم اتخاذ کنند، ولی حزب مسلم لیک طراح ایجاد پاکستان و انگلیس ها این 

ان را نپذیرفته و بسوی انتخابات وهمه پرسی میان مردمان ایجنسی ها حکومت افغانستخواست 

تحریم قطعی بزرگترین وموثرترین رفتند، که با وصف کار توضیحی وتشویقی حکومت افغانستان و 

رهبری خان عبدالغفار خان و جمعیت سازمان سیاسی پشتون ها یعنی جمعیت خدایی خدمتگار تحت 

   ان ایجنسی ها به پیوستن به پاکستان رای دادند.نج درصد باشنده گپنجاوپرضاکاران زلمی پشتون 

معضل  در قبال ، جدال ها، جنگ وگریز ها، تمهیدات، تعهدات وتوافقاتمراد از بیان این سیر تاریخ

سرحدات شرقی وجنوبی ما با پاکستان این است تا ذهن خواننده گان این سطور را در زمینه روشن 

دسایس و جنگ افروزی های بعدی در این باره را که کشور ما را تا پرتگاه امحا ه ساخته تا بتوانند ب
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ونابودی کامل کشانیده و صد ها سال از کاروان مدنیت وپیشرفت بازمانده یصورت منطقی داوری 

 کرده و منافع علیای ملی را تشخیص داده بتوانند.

ی شده که در سیر این حوادث صدها از این زخم خون چکان و پیش زمینه های آن صد ها سال سپر

 کشور و دشمنینابود گردیده است  وقسمت اعظم هستی مادی ومعنوی ما کشته هزار انسان بیگناه ما

هنوز چند دهه انگشت شمار نمیگذرد ولی با درایت و  از تآسیس اش همسایه ای را بجان خریدیم که

در قبال ادعای ناع برساند تا از موقفش مدیریت موثری که داشته است توانسته جهان را به این اق

افغانستان مبنی بر تردید بر خط دیورند در تمام محافل بین المللی و نشست های سازمان ملل متحد 

عبدالحسین خان عزیز  ۱۹۴۷حمایت بیدریغ کرده وافغانستان به انزوا کشیده شود. در سپتمبرسال 

بر علیه عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد تحد نماینده فوق العاده افغانستان در سازمان ملل م

رای داد ولی چون جو بین المللی خالف ادعای افغانستان سیر داشت بنآ در اکتوبر همان سال نامبرده 

رای منتفی خود را پس گرفت وبه این ترتیب افغانستان با کشور نو تآسیس پاکستان به سطح سفارت 

ر دوران جنگ سرد به  د ۱۹۴۷در سال  ن ایاالت متحده امریکاروابط دیپلوماتیک تآمین کرد. همچنا

در پیمان های بغداد، سیتو وسنتو را  تآسیس منظورجلوگیری از نفوذ شوروی یا کمونیزم پیشنهاد

حین  ۱۹۵۵فارس و بحر هند ارائه داد که در سال  ساحات حوزه نفوذش یعنی شرق میانه، خلیج

با وصف آنکه پارلمان افغانستان در   reaty OrganizationCentral Tدر سازمان سنتواش عضویت 

خط دیورند را مرز بین المللی بطور یکجانبه معاهده دیورند را ملغی اعالم کرده بود،  ۱۹۴۹سال 

نماینده گان دولت اعالم کرد. همچنان با وصف پیشنهادات موکد ومکرر  افغانستان با پاکستان

و کنفرانس کشور  ۱۹۴۷ی اسالمی منعقده شهر الهور پاکستان افغانستان در کنفرانس های کشور ها

برای شامل ساختن "حق خود ارادیت خلق  ۱۹۷۳های غیر متعهد یا عدم انسالک  منعقده الجزایر 

هیچگونه موفقیت را در موجودیت رهبران پر آوازه های پشتون وبلوچ" دراجندای این جلسات 

تیتو و احمد سوکارنوبدست اصر، مارشال جوزف بروزآنزمان چون جواهرلعل نهرو، جمال عبدالن

 نیآورد و تا کنون هیچ کشوری از موقف افغانستان در این زمینه حمایت نکرده است.

و هم در زمان ریاست جمهوری اش بحیث  ۱۹۶۳ – ۱۹۵۳محمد داود خان هم در زمان صدارت اش 

مصمم  بسیارار ناسیونالیستی در تحت افک ۱۹۷۸ – ۱۹۷۳اولین رئیس جمهور جمهوری افغانستان 

حمایت هند و اتحاد شوروی را بدست آورده سازوبرگ نظامی ودفاعی کشورش را تحکیم  بود تا

به لویه جرگه مطرح را مسله ستان را تحت فشار مضاعف قرار دهد به این منظور اوبخشیده و پاک

 دست آورد چون ایاالت کرده و اجازه خریداری سالح ومهمات نظامی را از هر کشوری که باشد ب

 

 

 

متحده امریکا وغرب حاضر نبودند برای دشمن پاکستان اسلحه بفروشند بنآ او به اتحاد شوروی 

غرض خریداری تسلیحات نظامی و تحکیم سیستم دفاعی کشورمراجعه کرد و این مراجعه فرصت 

نزمانی جو جهانی که ژی های روسها در منطقه فراهم کرد ودر شرایط آطالیی را برای تحقق استراتی

اتحاد شوروی داعیه دار جنبشهای ضد استعماری رهایی بخش ملی بود، شعار رهایی خلقهای پشتون 

وبلوچ از تآثیرات استعمار بهترین گزینه برایشان محسوب میگردید و به همین ترتیب در ورای 

کادر عسکری یت تحکیمات نظامی ودفاعی محمد داود خان روسها با اعزام متخصصین نظامی وترب

 باز و تآثیر گزار در سیاست های داخلیراه های نفوذش را در همه عرصه ها اعم از ملکی ونظامی 

 ۷( وهم در کودتای ۱۹۷۳جوالی ۱۶) ۱۳۵۲سرطان  ۲۶کودتای  وخارجی افغانستان گردید که

حمد داود م که در آخرین تحلیل( صریحآ این نقش را به بیان میگیرد،  ۱۹۷۸اپریل  ۲۷) ۱۳۵۷ثور

شوروی ها برای رسیدن به اهداف که  این حقیقت پی برداین زمامدار وطندوست و ترقی پسند به  خان

شان در قبال حریف جهانی اش این سیاست ها واقدامات تحریک آمیز را بر علیه پاکستان مدیریت 

آسیس کشور میکنند در حالیکه آنها میتوانستند بحیث فاتح بی مثال جنگ جهانی دوم در زمان ت

پاکستان با استفاده از نفوذ و اعتبار بین المللی اش مسئله خط دیورند و مسئله پشتونستان 
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به آسانی وبی درد سر حل وفصل کنند، که نکردند زیرا برای سیاست های بعدی شان وبلوچستان را 

ومذاکره را با  به آن نیازمند بودند. همان بود که با میانجگری عربستان سعودی و ایران راه تفاهم

توانستند اساس روابط پاکستان اتخاذ کرد و طی دید وادید ها با ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان 

، آنها به این نتیجه رسیدند که مبارزات و فعالیت های حسن همجواری با یکدیگر را بنیاد گذارند

جنبشها هرگز و رهبران این  سیاسی پشتون ها وبلوچ های پاکستان یک مسئله داخلی پاکستان بوده

خواهان تجزیه پاکستان نبوده بلکه در رعایت قانون اساسی پاکستان خواهان امتیازات بیشتر سیاسی 

در ساختار پاکستان میباشند. آنچه را که امروز رهبران پشتون ها به صراحت لحجه اعتراف میکنند. 

سفیر افغانستان در اسالم آبادبود  پاکستانکه در زمان سفر محمد داود خان به  به قول دکتور شیرزوی

در در لندن بیان داشت، "  ۲۰۰۹در مراسم یادبود از خاک سپاری مجدد محمد داود خان در سال 

در خطاب کرد در اخیر سفر ضمن بیانیه در حظور تمام داود خان را پآنزمان ذوالفقار علی بوتو که 

د خان( هر فیصله یی که برای رفع اختالفات میان دو پدرم )داوو  وزرای کابینه اش اظهارداشت که " 

کشور بکنند من آن را قبول میکنیم و متیقنم که او هرگز راضی نخواهد گردید که پسرش را در برابر 

که اگر سیاست گزاران بعدی این مامول را انکشاف وتوسعه میدادند احتماآل ما  " .ملتش کم بیاورد

ولی متآسفانه با اشغال افغانستان بوسیله  میداشتیم منطقه وجهان در موقعیت کامآل متفاوتیاکنون 

اتحاد شوروی و طرح شعار های جهاد ومقاومت در برابر تجاوز روسها برای پاکستان فرصت های 

با استفاده از کمکهای بین المللی خاصتآ ایاالت متحده امریکا، کشور های  طالیی را فراهم ساخت تا

استراتیژی بسیار درازمدتی را برای حصول موقعیت عمق  ی غربیعربی و کشور های اروپا

طرح در افغانستان و ساحه مطمئین برای تمرینات نظامی و آماده سازی جهادیون کشمیر استراتیژیک

وعملی کند که پروژه های آوردن مجاهدین افغان در صحنه سیاسی افغانستان و طالبان و مدیریت 

استراتیژی  حکایت گردسترسی پاکستان به این در مسایل افغانی و دست باالیش بحران افغانستان

و اشغال افغانستان از جانب ایاالت متحده امریکا تا حدودی  ۲۰۱۱سپتمبر  ۱۱میباشد. گرچه بعد از 

سیاست  ولیجابجایی مدیریت بحران را به نفع استراتیژی های ایاالت متحده امریکا تغیر داده است 

نتوانستند از این فرصت ها برای نیل به منافع ملی کشور بهره جسته  افغان ودولت مداران گزاران

سیاست گزاران هزاران حیف که  و ویکبار برای همیشه این زخم خونین را جراحی قطعی میکردند

 رح شده در خارج از مرز های افغانستانودولت مداران ما در تحت فشار و سایه شوم سیاست های ط

و پاکستان   -مرز بین المللی وشناخته شده افغانستان یرفتن خط دیورند بحیث تمان حقایق ونپذبا ک

 ومسله خط دیورند را به  جلوگیری از یک گفتمان ملی در این زمینه مسئله را به یک تابو تبدیل کرده

 

 

چنان یک ارزش بزرگ ملی تبدیل کرده اند که میلیون ها انسان این سرزمین را و تمام دارایی وهستی 

یک جمله هم بزبان نمی آورند. تا کنون بخاطر این ین کشور را قربان کرده ولی در باره آن حتی ا

تابوی شوم چندین بار تمامیت ارضی کشور ما در معرض تهدید مستقیم قرار گرقته وحتی سرحدات 

حتی ه را چنان بحرانی فراگرفته است که منطقو پول جداگانه انتشار یافته است وجدید خط کشی شده 

ضعف نشان میدهند. صدور تروریزم از پاکستان وحاشیه  اکنون درمدیریت آن قدرت های بزرگ هم

آنرا سرحد رسمی بشناسد ومناطقی که افغانستان حاضر نیست  و پاکستان های سرحدی افغانستان

هان جا با پاکستان وقدرت های بزرگ جیک امروز به معضله بزرگ بین المللی تبدیل شده که افغانستان

 .در این معضل سهم مساوی دارند، این مسئولیت بزرگ تاریخی است

ادعا هایی مبنی بر تحت فشار قرار داشتن امیر عبدالرحمن خان با ارائه معلومات که در باال ذکر کردم 

در زمان عقد این معاهده کامآل منتفی گردیده زیرا همانطوریکه برای  از جانب امپراطوری بریتانیا

ل شمال دریای آمو مناطق مطمئنی برای دفاع استراتیژک تشخیص گردیده بود برای روسها سواح

بروخیل، چترال، کرم، گومل وبوالن استراتیژیک ترین نقاط دفاعی  انگلیسها هم گذرگاه های خیبر

، همچنان امیر عبدالرحمن خان هم خواستار همان ساحه نفوذ بود که بتواند تشخیص داده شده بود
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تآمین کند. او در میان پادشاهان افغانستان یکی از محدود رهبران افغانستان بود که حاکمیتش را 

  حاکمیتش در سراسر قلمروش تآمین بود.

ده است، در حالیکه این دو پارچه کرهمچنان ادعا میگردد که خط استعماری بوده و قبایل پشتون را 

 ک متکی است تا عامل قومی و اتنیک، از یکطرف این خط بیشتر به عامل جیو پولیتیحقیقت ندارد

 واز طرف دیگر اگر این خط در هر کجایی غیر از ساحات مندرج در عهدنامه دیورند هم میگذشت

خطوط سرحدی کشور های  حتمآ واحد های قومی ونژادی را از هم جدا میساخت. نگاه اجمال ومطالعه

وان سراغ کرد تا مردمان و باشنده کمتر کشوری را در جهان میتاین را بوضاحت میرساند که  جهان

گان سرحدی عالیق مشترک نژادی، قومی و فرهنگی با هم نداشته باشند که بوسیله خطوط سرحدی 

عده ممکن از روی بی اطالعی در این زمینه وعده هم احتماآل بنابر دستور  از هم جدا شده اند.

زرگ که سرحدات شرقی وجنوبی اش مغرضین اجنبی و عده هم از عالقه مفرط خواب یک افغانستان ب

، اینکه خط دیورند را ما قبول نداریم چنین افاده را مستقیم وغیر اتک و بندر گوادر باشد را میبینند

مستقیم میرساند که کشور پاکستان تجزیه شده تمام ایالت هایش به جز پنجاب به افغانستان تعلق 

عملی وممکن است؟ چطور امکان دارد ما به حیث بگیرد، اگربا عقل سلیم بیاندیشید آیا چنین چیزی 

شور منزوی، ضعیف و بی دفاع که قدرت دولتی را در پایتخت کشور خویش تمثیل کرده یک ک

سه ایالت و یک اداره فدرال قبایلی یک کشوری را که از قدرت بزرگ تهاجمی ودفاعی نمیتوانیم 

غصب کنیم؟ چرا ما ورهبران تومی میباشدبرخوردار بوده وبه رغبت جامعه بین المللی صاحب سالح ا

و سیاسیون ما نمیتوانندهمه مردم را به این امر ملتفت سازند که عنوان کردن خط دیورند پیوسته 

 برای ما وکشور ما حیثت انتحار وخود کشی را داشته است؟ 

هبر، هیچ موضوع خط دیورند به یک تابو غیر قابل بحث وگفتگو تبدیل شده هیچ راما بنا بر اینکه 

حزب سیاسی، هیچ مقام مسئول و کوتاه سخن هیچ افغانی بخود اجازه نمیدهد تا در این باره ابراز نظر 

تا کی کشور تان را در یک جنگ اعالم ناشده با پاکستان  کشور بپرسند که کند وآخراالمر از مسئولین

بر عالوه  نگهمیدارید؟ ر خونقرار داده ومردم تانرا در زیر حمالت خونبار جنگ اعالم ناشده غرقه د

افغانستان آماج تهدید مافیای بین المللی در عرصه های  ونبود سرحدات کنترول شده تحت این بهانه

چوب و  -گالت جنمواد مخدر) تحت عنوان جداگانه توضیح گردیده است(، سنگهای قیمتی، معادن، 

ثروت عظیمی از این کشور در زیر غذایی قرار گرفته و هرروز  مواد و انرژی مواشی، چهار تراش،

سایه جنگ ونا امنی بوسیله همین مافیایی ها از کشور خارج میگردد. چون مرز معین ورسمی وجود 

میباشد  ندارد بنآ مسله اسکان کوچی ها که یکی از معضالت بسیار اهم سیاسی واجتماعی کشور ما

 خویش محکم نگهداشته وبحیث یک الینحل باقیمانده وپاکستان مدیریت این موضوع را دردستان 

 

 

 

پروژه سیاسی، اجتماعی و استحباراتی هر از گاهی برای تشدید بحران های قومی از آن بهره برداری 

  میکند.

سیاست کاران و پالیسی سازان ما باید به این بیاندیشند که یکی از عوامل اساسی باز دارنده وحدت 

مرز معین ومشخصی با رابر تجاوز خارجی همانا نبود اراده واحد ملی در بنبود ملی در کشور و

مسله بها داده نمیشود؟ اکنون بصورت قطع الزم است تا با اراده همه پاکستان میباشد، چرا به این 

با اراده وشهامت بزرگ ملی وسیاسی موضوع خط مردم افغانستان سیاسیون ودولت مداران ما 

یمیک وتحقیقاتی قرار داده و نتیجه گیری ها به بحث دیورند را در گام نخست به بحث مراجع اکاد

لل متحد، این سلسله با حمایت مراجع بین المللی، اداره م جریانگذاشته شود ودر همه مردم همگانی

سازمان کشور های اسالمی، سازمان اتحادیه همکاری های کشور های جنوب آسیا) سارک(، اتحادیه 

و دول وکشور های مؤثردر مسایل منطقه، افغانستان های شانگهای اروپا، اتحادیه همکاری 

وپاکستان از طرق دیپلوماتیک این موضوع را با پاکستان در میان گذاشته وتوپ را در میدان سیاسی 

واجتماعی پاکستان انداخته و بوسیله یک تیم مجرب، کاردان، متخصص وبا درایت سیاسی واداره در 
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مدیریت گردد، از اینجا میتوان  کشور ستقیم رئیس جمهورچوکات وزارت خارجه ویا هم تحت نظر م

از یکطرف راه را برای یک صلح پایدار و تخفیف تشنج در منطقه هموار کرد واز طرف دیگر در 

احتمال برآورده شدن هدف استراتیژیک موقعیت موجود وضعیت بین المللی در قبال افغانستان 

ما از  دل اموال از طریق بحر هند نیز میسر خواهد گردید.افغانستان یعنی راه یافتن برای تجارت وتبا

اسناد تاریخی در قبال خط دیورند میتوانیم این بهره برداری را داشته باشیم که در تمام معاهدات از 

در  تذکار یافته است، البته که این یک امتیاز استدادن امتیاز راه ترانزیتی به بحر هند یا بندر کراچی 

ومیتوان از طریق تفاهم، گفتگو، اعتماد  میت ملی وتمامیت ارضی یک کشور دیگردرون ساحه حاک

در این قسمت جادارد توضیح دهم که جهاد  سازی و بهبود روابط دوکشور به جانب مقابل آنرا قبوالند.

استراتیژیست ها و  ازی، القاعده سازی وداعش سازی ها و تفکر پان اسالمیزمسازی، طالب س

اکنون تآثیرات برگشت هم پیدا کرده است زیرا این جهاد گران و انی برعلیه افغانستان نظامیان پاکست

سربازان مسلمان در داخل کشور خودشان پاکستان هم خواهان تآسیس سیستم طالبانی و امارات 

که تاکنون باعث اسالمی بدون سرحد بوده که با سیاست های موجود پاکستان در تقابل قرار گرفته 

ورد های مسلحانه در درون پاکستان گردیده است و اشاره هایی هم از پشتیبانی ارتش بروز برخ

که اراده دارم این موضوع را در مبحث جداگانه به بحث پاکستان را نیز در قبال خویش داشته است، 

افغانستان وتابو سازی مسایل سرحدی با پاکستان در غیر آن این سیاست منطقوی گرفته توضیح دهم. 

ریشه های اصلی بحران را در کشور ومنطقه ما تشکیل میدهد باعث میگردد تا مانند گذشته از که 

ما را مجددآ  میان مردم ما قربانی گرفته وتمام هست وبود جامعه ما به تاراج برود و در دراز مدت

اد ها و پاکستان یکسره از همه روید موجودیت حدود ارضی افغانستان هم تهدید گردد منزوی ساخته و

وپیشآمد های هفت دهه اخیر نفع برده و همه آن عناصری را که حکومت های افغانستان باالیشان 

تمام وکمال در دست خود پشتونخواه ایالت نام ای بزرگی را انجام دادند با دادن امتیازسرمایه گذاری ه

. کستان قرار داشتندومنافع پاکستان قرار دادند، نه اینکه این عناصر قبآل در خط مقابل منافع پا

باییست هرچه زودتر ذهنیت تقدیس خط دیورند بوسیله اطالع رسانی شفاف در این باره برای مردم 

، ایجاد کانون های بحث، تبادل افکار وگفتمان های سیاسی و اجتماعی در افغانستان وسیاستگذاران

مصیبت ها، بال ها وآفات  آگاه شوند که همه اینورای منافع ملی کشور، زدوده شود و مردم باید 

تولید موادمخدر  ، اعتیاد وجنگ، برادر کشی، تاراج، مهاجرت وبی خانمانی، افتراق های ملی ومذهبی

مردم ما   نا فهمی ها، کج فهمی ها و کم فهمی هایو فساد در کشور ما به همان مقداری که ریشه در 

اندیشانه منافع ملی را در نظر نداشته وهم دارد به همان اندازه ریشه در سیاست های نادرستی که دور

 در تمام شئون زنده گی و روابط بین الدول وهمسایگان نداشتیم، یک تعریفی دقیقی از منافع ملی 

 

 

 

بنابر  تاریخی منافع کشور های خارجی که در مقاطع معینبر پایه سیاست ها و پالیسی های ما بیشتر

طرح وتدوین  را کشوردوست مامعرفی وقلمداد کردند خودلزوم دید وضرورت استراتیژی هایشان 

گردیده است وهمین هم باعث گردیده تا فضای بی اعتمادی منطقوی ایجاد شده وکشور های همسایه 

برای اطمینان تحکیم قدرت دفاعی شان وضع داخلی ما را بحرانی وبحرانی تر ساخته اند تا ما 

شور در حالت تدافعی قرار داده و روز تا روز این عدم ک در درونوحمایت کننده گان بین المللی ما را 

آزمند تر ساخته و  تعادل قدرت دفاعی کشور ما با هسایگان کشور های همسایه را در قبال افغانستان

 . سیاست های تحمیلی شان باالی ما تا سرحد عمق استراتیژیک افزون وافزون تر میگردد

خاصتآ ما همه مردم باید درک ی، اجتماعی ونظامی برای برون رفت از این منجالب های سیاس

معین گردد ومنافع ملی ما تعریف  از منافع ملیسیاست مداران، رهبران دولتی واحزاب سیاسی 

کران تا کران  در از طریق اعتماد همگانی و سرتاسری با اقتدار ملت –مشخص یابد، راه سالم دولت 

آن از سیاست های رسمی کشورکامآل زدوده شود، نباید به  کشور تآمین گردد، دیگر تابو ها و تآثیرات

ند وتابو های همسان اجازه داد که همه کشور به پایش این تابو های ذهنی گرانه چون خط دیور
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دیگرما نباید هنوز هم قربانی مرز  قربانی شود ولی هنوز هم شکمش از خون افغان سیراب نگردد،

امروز اتحاد شوروی  وس وانگلیس قرن نزدهم باشیم، هکذابندی های بازی بزرگ امپراطوری های ر

وجود ندارد و میراث دارش جمهوری  ( هممنحیث حافظ وحمایت کننده )جنبش های رهایی بخش ملی

دیگر این در مناسبات بین الدول فدراتیف روسیه بنابر استراتیژی های سیاسی و دکتورین نظامی اش 

ین فرصت ها را از دست بهترین زخم خونین را تخریش کرده و ا ، بنآ تا کیوظیفه را عهده دار نیست

 داده و سرنگونی خویش را مشاهده کنیم.

در قدم نخست جامعه بین المللی، شورای  درایت سیاسی ومدیریتی بتوانداگر حکومت افغانستان با 

کل، تعلیم، تربیه، تشملل متحد و سازمانهای با اعتبار جهانی را به این باور برساند که سازمان امنیت 

تنها امنیت را در افغانستان  نه ن، القاعده وداعش در قلمروپاکستانتجهیز، پناه دادن و کسیل طالبا

با افزایش تهدید میکند بلکه امنیت منطقویی و جهانی را تهدید کرده وبه مخاطره انداخته است و 

روسیه صلح وامنیت در  یففدراتجمهوری کشور های آسیای میانه، ایران، چین و نگرانی های 

منطقه تخریب شده و این امر بهانه ای بدست این کشور ها میدهد غرض مداخالت آشکار وپنهان شان 

جهانی را به مخاطره می اندازد، و در گامهای بعدی با همان  در امور کشور ما که این امر صلح

 ایننطوریکه در باال اشاره کردم مسله سرحدات را با پاکستان هما درایت در پرتو منافع ملی بتواند

هردو کشور به  ایگزین آن گردانند،ند و روابط حسنه حسن همجواری را جبهانه را از پاکستان سلب ک

این باور برسند که دشمنی و رویارویی برای هردو کشور خاطرات تلخی را برای مردمان شان میراث 

دیگر دلیلی برای  نرا دگرگون کرد در این صورتوبرادرانه میتوان آگذاشته که با تفاهم وروابط حسنه 

هر دو کشور با ضمانت بین المللی متعهد گردند  همچنان داخله برای پاکستان باقی نمیماندتجاوز و م

 متعهد گردند کهمخالفین مسلح و خشونت افروز یکدیگر را در قلمرو شان اجازه ندهند وفعالیت که 

با مدیریت سالم، در عوض انه علیه یکدیگر را اجازه ندهند. درقلمرو شان هیچنوع فعالیت تخریبکار

میتوانیم راه ترانزیتی به منطقی وبا درایت روابط با همسایگان منجمله پاکستان در پرتو منافع ملی 

 بحر را هم برای رشد اقتصاد کشور ضمانت کنیم.

 

مهار ار از آن ذکر بعمل آوردیم که در این نوشتکه بتواند این پرابلم های عدیده را  دولتی ایجادبرای 

در دستان پاکستان ومخصوصآ سازمان استخبارات  هم اکنون که کلید حل آن بزرگی را و بحرانی کرده

تیم های متخصص و مدبر الزم است تا از طریق  بصورت موفقیت آمیز مدیریت کند نظامی آن میباشد

کشفی و  – دفاعی  -امنیتی  –نظامی  رآگاهاناداره چی، جامعه شناس، سیاستمدار، حقوق دان، کا

 این  کلید بتواند با تدبیرتا این دولت مقتدر را بخرچ داده   تمام تدابیر وامکاناتمجاری دیپلوماتیک 

 

 

 

هرم های اگر دست بیگانه وعمال داخلی اش از گوشه وکنار کشور و ا گیرد، بحران را بدست خود

ب اقتدار دولت در محالت تآمین میگردد، نباید دولت به خآل به یقین به همان تناساقتصادی کوتاه گردد 

ان، طالبان، داعشیان وقاچاقبران تخلیه تن دهد باید جاییکه از وجود دزدان، رهزن در محالت قدرت

ارگانهای توسعه  جابجا گردد. ارگانهای اداره دولتسریعآ نیرو های دولتی و وپاکسازی میگردد

و بلند ر محالت، ارگانهای تعمیم و تآمین دیموکراسی در سرتاسر کشوردولت د ادارات پاسخگو و کارآ

بردن نقش واشتراک فعال مردم محل در این ارگانها کلید حل بسیاری از معضالت و چالش ها در راه 

اشتراک وفزونی نقش مردم در مسایل سیاسی، اجتماعی واقتصادی دولت  ملت و منافع ملی میباشد.

بیشتر دولت را درمیان مردم تضمین میکند همچنان توزیع عادالنه قدرت و واداره کشور مشروعیت 

دم مشروعیت دولت را صحه گذاشته ، اعتبار دولت را بیشتر ساخته ثروت جامعه در میان همه مر

متشکل از ارگانهای ت مدرن ملت را وبر دولوبحران اعتماد را در جامعه از بین میبرد. ماکس 

یداند که حق استفاده انحصاری از زور مشروع بر مردم را در سرزمین سیاسی، اداری وامنیتی م

تطبیق وتحقق قانون در محالت، برقراری نظم  قانون گزاری، معین دارا میباشد. که با ایجاد ادارات
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وامنیت  در سراسر کشور، اداره قضایی سالم برای حل اختالفات مردم وانسجام امور برای اتحاد همه 

باید متذکر شد که در هیچ  مستبد متمایز میگرداند. ها را از دولت های خود کامه ومردم این دولت 

سیس دولت ملی بوجود نیامده است بنآ اکنون دولت مردان ز تآلی قبل ادنیا هویت م درکشوری 

زنان،  جوانان، افغانستان، جامعه مدنی، سازمانهای سیاسی واجتماعی، اتحادیه های صنفی،

دست بدست هم بدهند وازیک  در گام نخست به و در یک کالم همه مردم افغانستانکشاورزان، اهل کس

حکومت مقتدر که توان حکمروایی در سراسر کشور را داشته باشد حمایت کنند، یک حکومت مقتدر 

میتواند امنیت را در سراسر کشور تآمین کند، در صورت تآمین امنیت در سراسر کشور ما همه به 

برای رسیدن به ویش نایل میگردیم یا در بد ترین حالت میتوانیم در یک فضای امن همه آزادی های خ

همه آزادی ها و اهداف اجتماعی، سیاسی و صنفی خویش از همه شیوه های مبارزه مسالمت آمیز 

چون ملت مترقی وسربلند از هویت استفاده کرده وخود را به منزل مقصود برسانیم و به این ترتیب 

    خوردار شویم.بزرگ ملی بر

دولت که بحران های عمیق اجتماعی را پشت سر گذاشته الزم است تا در کشوری چون افغانستان 

مداران ما با دقت بیشتر به اشتراک همه مردم در اداره کشور وتوزیع عادالنه قدرت  و ثروت 

ا شکنند کشوردر میان ملت بصورت یکسان توجه داشته باشند. در غیر آن مثل همیشه دو لت ه

در ساختار های اداره بی  مردم با عدم اشتراکوآسیب پذیر بوده و پروسه ملت شدن به درازا کشیده و

ثباتی، ملوک الطوایف وبی نظمی درکشور حکمفرما بوده و آب به آسیاب دشمن ریخته و کفاره آنرا 

 مردم ما به قیمت جانهایشان میپردازند. 

کشوری در جهان برای ما صلح و آرامش به ارمغان نمی آورد، تجربه بما بوضاحت نشان داد که هیچ 

، برادر کشی وویرانی مادی جنگ فقط همه برای منافع خود وکشور هایشان تا کنونبر عکس 

یونانی ها، مغول ها، عرب ها، فارس ها، انگلیس ها، را به کشور ما به ارمعان آورده اند،  ومعنوی

ودیگران همه وهمه با با ورود شان در کشور ما جنگ را با خود روس ها، پاکستانی ها، امریکایی ها 

تنها استراتیژی های حمله به کشور ما برای دستیابی به منافع خودشان راداشته آورده اند همه شان 

اند وهیچکدام شان در باره عواقب فاجعه بار این لشکرکشی ها حتی کمترین توجه را نکرده اند که 

با چند دسته شدن مردم بومی در دفاع ومخالفت با سیطره بیگانه ونبود ر بعد از هر حمله ویرانگ

روحیه ملت واحد ومنافع ملی کشور ما از لحاظ ساختار اداره و سرزمین دستخوش بحرانات عمیق 

یاسی، اجتماعی واقتصادی گردیده است که هر باراعمار مجدد کشور و ساختار های آن برای مردم س

 جنگ تمام شده است.مخارج وتباهی های ما بسیار گران تر از 

 

 

 

 

بروز بحران ها در اینجا یک مکث کوتاه از راهبرد قدرت های بزرگ وشرکت های تسلیحاتی در 

 ومدیریت این بحران ها هم خالی از مفاد نخواهد بود. 

 این کامآل واضح است که بحرانات بین المللی ومنطقویی عمدتآ بوسیله قدرت های بزرگ البته در

زمان جنگ سرد بیشتر بوسیله آیاالت متحده امریکا واتحاد شوروی وبعد از آن بیشتر در تحت 

بوسیله کشور های  ، روسیهاتحادیه اروپا وهمگرایی وهمکاریاستراتیژی های ایاالت متحده امریکا 

شان  برای خود تقریبآ همیشه  را همها بحران  این زیر حوزه نفوذشان ایجاد میگردند و حق مدیریت

ی نظامی، معموآل بحران ها بوسیله نفوذی های این قدرت ها از طریق کودتا ها محفوظ نگه میدارند.

، به قول این قدرت ها " نا فرمانی ها"، تهیه اسناد جعلی از تظاهرات وآشوب های خونین خیابانی

جر به مشاجرات، وجابجایی مهره های کلیدی در دولت ها که من خطرات احتمالی منطقویی وبین المللی

اختالفات و زد وخورد ها میان رهبران گردیده وهر کدام برای تقویت موضع شان در زیر شعار های 

از میان مردم شان سرباز گیری کرده و ودامنه آشوب ها را تا خارج از مرز دروغین واغواگرانه 

ودرک نا کامل از  بنابر خود فروختگی، کوتاه نظری هایشان توسعه میبخشند ودرست همینجاست که
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اهم فربرای کشور شان را  زمینه مداخله خارجی مداخله خارجی،اوضاع ملی وبین المللی وپیآمد های 

و مدیریت بحران بدست آنهایی می افتد که  که کنترول اوضاع از دست شان خارج شده داننمیگرد

ه بحران در بعد داخلی اما آنچه برای کشور شامل حوز .روی این بحران سرمایه گزاری کرده بودند

بسیار از اهمیت فراوان برخوردار است همانا واکنش اداره این کشور ها در قبال این بحران ها 

ای برون رفت از این بحران میباشد اگر در افغانستان نه حکومت با طالب ونه بر یشانها ودیدگاه 

آیند، اگر درعراق حکومت با  سایر نیرو هایی سیاسی وشبه نظامی در میان خود وبا دولت کنار نمی

مخالفین سنی وشیعه وکرد ها با همه توافق ندارند، اگر در سوریه حکومت با مخالفین سنی وسیاسی  

، اگر در نمی کنند و اگر اسرایئل با فلسطینی ها به موافقه نمیرسندوکرد ها وهمه در میان هم توافق 

، اگر در لیبیا همه مخالفین سرباز اجیر کرده اند یمن حوثی ها با سایر هموطنان خودشان توافق ندارند

واگر عربستان سعودی با ایران بر سر یک اجماع و کشور شان راگرفتار آشوب بزرگ کرده اند 

زاع وکشمکش جریان دارد معلومدار ودر هر کجایی دیگر این کره خاکی که ن منطقویی توافق نمیکند

پایه همین کشمکش ها  بلکه بر استوار بوده ملت –لت است که نظامهای این کشور ها نه بر پایه دو

امنیتی حاکم بوده  –در جدال دایمی بسر میبرند و بدین ترتیب فضای نظامی ت البینی ونزاع های ذا

همکاری وهمگرایی در میان نخبگان ومردم مفقود میباشد که بدین ترتیب فرصت بسیار ارزشمند 

اعث حضور قدرت های بزرگ برای رقابت با همدیگر بر ببرای شرکت های تسلیحاتی ایجاد شده و 

سر توسعه جایگاه ونفوذ میگردد که کفاره مادی ومعنوی همه  این شاخ وشانه کشیدن ها ورقابت 

های این قدرت های بزرگ را مردمان مسکون حوزه بحران میپردازند.  چون مدیریت این بحران 

فوذی بدست قدرت های بزرگ بیرونی میباشد بنآ وخود مهره های نوکلید حل مسایل مورد مناقشه 

ودر حقیقت  مسایل آنقدر بغرنج، پیچیده وذوجوانب میگردد که راه حل آن غیر ممکن به نظر میرسد

 . شان یا استراتیژیک همین است خواست اصلی بازیگران بازی بزرگ در حوزه های منافع حیاتی

بر پایه منافع اتحاد همه مردم، اشتراک همگانی به همین لحاظ تآکیدات مکرر من روی توافق ملی، 

 ومذهبی برای حمایت قاطع از حکومت میباشد، باییست تمام هویت های پراگنده قومی وقبیلویملی 

تجمع کرده و این سالح مخرب که قدرت تخریب آن بزرگتر از  تمرکز و بزرگ هویت ملی افغانزیر نام 

یک حکومت مقتدر که توانایی اداره کل کشور وتآمین  تا بم هستوی میباشد از دست دشمن بگیرند

همه  از موضعبا مشروعیت بیشترو از طرف دیگردر معامالت بین المللی  امنیت سراسری را پیدا کند

ومردم بتوانند در فضای امن پیدا کند را با قدرت های بزرگ وکشور های ذیدخل  توان چانه زنی ملت

ومت توانمندی اجرا وبرآورده ساختن این خواسته ها را داشته خواسته هایشان را مطرح کنند و حک

 ن تا از کسی چیزی بخواهی که مطمئینآ توا این به هیچوجه منصفانه نخواهد بودباشد در غیر آن 

 

 

 

 

پرداخت آنرا نداشته باشد و در سطح منطقه وجهان کشور هایی مختلف دنیا وهمسایگان که گروه 

نام قوم، مذهب، اندیشه، منافع اقتصادی وسایر اختالفات در زیر سیطره  های از مردم ما را در زیر

نگهداشته ومانند یک بدست خویش خود دارند زیر نام نماینده این گروه ها کلید حل مسله را محکم 

 در وجود زور گویان محلی د و حکومت افغانستاننپدیده منفعت بار استراتیژیک از آن بهره میبر

البان وداعشیان در مسایل ملی وبین المللی از موضع ضعیف ومشروعیت کمتر وساحات تحت نفوذ ط

برخوردار میباشدوهمین مسله باعث میگردد تا کشور های جهان در برخورد سیاسی، اقتصادی 

نظامی در قبال افغانستان محتاطانه برخورد کرده ودر بسا موارداز طریق انجو ها با زور گویان و

     تامین کرده اند. ه هایمحلی وقوماندانان رابط

مسئله با اهمیت دیگربرای کشور ما همانا دوران پسا داعش در عراق، سوریه و لیبیا میباشد، از 

دولت خراسان ی ها زیر نام اوضاع کشور بر می آید که فعل وانفعاالت و جابجایوتحلیل  اخبار قراین

هند  ستانامل مناطق افغانستان وپاکن آنها شکه بر اساس اسناد منتشر شده داعشیان خراسا داعش
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در افغانستان این را بوضاحت میرساند که تا کنون  ۲۰۱۴طی سالهای  میباشد وگوشه هایی از چین

قول احتماآل افغانستان خواهد بود، به  بعد از عراق، سوریه ولیبیا گرداننده گان داعشپروژه بعدی 

در مجلس سنای افغانستان مورخ انستان محترم حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریئس جمهور افغ

که نیرو های داعش از میان طالبان مخصوصآ طالبان پاکستانی سرباز گیری کرده  ۲۰۱۵اکتوبر سال 

غرض تآمین مالی گروپ  ودر حال گسترش به سمت کشور های آسیای مرکزی میباشند وهمچنان

صاحبنظران به این عقیده اند که  گرچه عده از میباشند.در صدددسترسی به بازار مواد مخدر هایش

هند بود مگر انکشاف اوضاع دادن مواضع خویش به داعشیان نخوا طالبان به هیچوجه حاضر به

کامآل عکس موضوع را به اثبات میرساند، هم اکنون در والیات شرقی افغانستان خاصتآ والیت 

فعالیت های شد و بسا طالبان در دسترس داعشیان میبا ننگرهار وکنرقسمت اعظم مواضع قبلی

تا کنون را در شهر کابل و  ۲۰۱۵تخریبی، دهشت افگنی و عملیات های انتحاری را بین سالهای 

والیات افغانستان این گروپ به عهده گرفته است. از آنجاییکه تهداب ساختاری گروپ های داعش در 

و رهبران  نیرو های طالب از ۲۰۱۵جنوری  ۱۴اخبار خاور میانه مورخ پاکستان وافغانستان به قول 

که در سالهای اخیر شدید ترین حمالت تروریستی را علیه شیعیان پاکستان در ایالت های خیبر  آنها

فعالیتهای از یکطرف پشتونخواه وبلوچستان راه اندازی کرده بودندمتشکل بوده این را میرساند که 

عیان درشهر کابل و والیات افغانستان تروریستی ودهشت افگنانه سالهای اخیر در مساجد وتکایای شی

کشور های خطراتی را که این گروپ ها برای میباشد و از طرف دیگرکار همین گروپ های داعشی 

ایجاد کند این  در آینده ازبکستان، ترکمنستان وتاجکستان میتواندهمسایه افغانستان چون ایران، 

مجبور ساخته وبنابر همسایگی یات سرحدی ما کشور ها را به فعالیت های تدافعی وپیشگیرانه در وال

یکبار دیگر و روابط عنعنوی شان با فدراتیف روسیه این کشور را در مسایل افغانستان فعال ساخته و 

که برای کشور ما با این وضعیت  ر منطقه ما و خاصتآ افغانستان به جوالن خواهد آمد دبزرگ  بازی

تمام خواهد شد. اگر مردم ما، سیاستمداران، سیاست  شکنند و نا هنجاری که دارد بسیار گران

گزاران، حکومتیان، قوای مسلح کشور اعم از ارتش، پولیس وارگانهای امنیتی وعدلی با روحیه 

 عالی وطندوستی زیر شعار بزرگ منافع ملی دست بدست هم ندهند وجلو این دسایس بزرگ را نگیرند

 میت ملی کشور ما را تهدید میکند. عده از تحلیل گرانخطرات بزرگی ویرانگر و تمامیت ارضی وحاک

به هر نحوی وشیوه ای که باشد آنرا  اند که اگر قدرت های بزرگ تصمیمی اتخاذ کنند به این باور

عملی میکنند. اما به باور من هر قدرتی در جهان محدودیت ها و مشکالت خویش را دارند و همه به 

بوسیله قدرت نظامی وجنگ قابل حل نیست. جنگها بر عکس هان این باور اند که هیچ مشکلی در ج

 بی ثباتی ها را بیشتر ساخته وباعث بروز مشکالت عدیده جدید شده اند که این بی ثباتی های منطقوی 

 

 

 

 

بی ثباتی های بین المللی را باعث گشته است. بنآ اگر مردم ما وحکومت ما بادرک کامل از منافع ملی 

نی مردم با درک از منافع علیای کشور کمر حکومت خویش را ببندند و حکومت هم با گام بردارند یع

دستگاه دیپلوماسی کشورما با این ه ملی و بین المللی گام بردارد، در عرصاین درک بمفهوم واقعی آن 

درک عالی بسیار به خوبی طرفدارانی بیشماری در عرصه بین المللی برایش دست وپا خواهد کرد تا 

ر ما را در قبال این مصیبت ویا سایر تهدیدات یاری رسانده وهمکار باشند. درک منافع ملی و کشو

    به همه مصیبت های ما نقطه پایان میگزارد.تعریف مشخص از منافع ملی 

افغان ویا خارجی برای برائت طرف های درگیر مسایل افغانستان بیشتر بسیاری از جامعه شناسان  

در  علل به مردم ارائه میکنند و تفسیر های ناجور از وضع کشور ما ارائه میکنند.معلول ها را بجای 

بیشترین تحلیل ها در عوض ذکر ملت افعان پیوسته از نام اقوام ودرصد های خود ساخته ای شان هم 

همه تنها به این می اندیشند که علل همه در  مردم، هم سیاسیون وهم حکومتیان را سر درگم ساخته و

ما ودر خود ما  ج از مرز های افغانستان نهفته است در حالیکه علل در داخل مرز های کشورخار
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نمیکنیم بلکه به  خویش را درکملی  ، هیچکدام ما نه تنها مسئولیتنهفته است. ما خود نگری نداریم

خویش معترف نبوده برای هریک از ناتوانی واشتباهات  خویش کمبودی ها، اشتباهات وگناهان

را به گردن حکومت می اندازیم و حکومت هم با نهایت  ها وقصور مت جستجو میکنیم وهمه کسرمال

می افگند وبدین ترتیب   ها خارجیپالن های  بی مسئولیتی همه این تقصیرات را به گردن خارج و

حاال دیگر تروریستان بین المللی فرهنگ منحط بی مسئولیتی روز تا روز وسیع تر شده تا اینکه 

د ناتلین معلوم الحال مردم هم در تحت شعاع همین فرهنگ منحط دعوی رهبری واداره کشور را داروق

همه مسایل بر میگردد به مردم خود ما، خانه ما را توسط خود در حالیکه  و عده هم رهبری میکنند.

ذاشته و ما خراب میکنند، ما افغانان هستیم که باالی ما نام های مجاهد، ملحد، طالب وغیره را گ

 اند وسیله کشتار و ویرانی را بدست ما داده وما را به کشتار وویرانی در میان خود ما مشغول ساخته

 غارت کشور ما و حصول اهداف شان در کشور ما ومنطقه مصروف اند.وخود شان به فکر آرام در 

شان را در  و حکومتدرک منطقی از منافع ملی داشته باشند  زیر نام بزرگ هویت ملی اگر مردم

برابر هر نوع تجاوز خارجی حمایت کنند و خود فریب بیگانه را نخورند و حکومت هم با دستگاه 

طویل وعریض خویش  وبادرک عمیق از منافع علیای ملی روابط خویش را با همسایگان بهبود 

حیث به  را پاکستان وایران ترتیب بخشیده ثبات،صلح وآرامش در کشور را تآمین کرده وبه این

ای ما این باور برسانند که افغانستان ومردم آن نه تنها هیچ تهدیدی علیه آنکشور ها نبوده همسایه ه

هم بلکه در یک نظام امن منطقوی با درنظرداشت منافع ملی منافع استراتیژیک و کوتاه مدت آنها را 

اع منطقوی وحمایت قناعت دادن استراتیژیست های کشور های همسایه، ایجاد یک اجم تآمین میکند.

بین المللی برای ثبات منطقه وافغانستان کار یک حکومت متخصص ملی با دستگاه دیپلوماتیک که 

فهم منافع ملی آراسته باشد و راه های برون رفت هر بحران را با درنظرداشت اوآل خود مجهز با 

. این کار شدنی است دمیباش منافع ملی افغانستان وکشور های همسایه ومنطقه ارائه داده بتواند

هایی توانسته  تجارب تاریخی وبحرانات معاصر در جهان نمونه های فراوان ارائه میکند که تنها ملت

و بر پایه منافع ند که درک سالم از منافع ملی شان داشته یاسرفراز وموفق بدر اند از این بحران ها

ان را عالمانه اداره ورهبری کرده اند حکومت مقتدر وحدت ملی تجمع کرده و نظام پسا بحرملی بدور 

چون عراق، لیبیا، سوریه، یمن،  ن مثال های فراوان از کشور هایوبر عکس هستند همین اکنو

در سومالیا، ایتوپیا، سودان، کامرون، گینی، نایجریا، کینیا، اریتریا، جیبوتی، چاد وسایر کشور ها که 

در نبوده اند پابند به یک هویت ملی ودیدگاه وطن شمول ان درکی از منافع ملی نداشته  و آنجا مردم ش

 که  ی، اقتصادی و نظامی دچار شده اندنتیجه جنگها به بحرانات عمیق تر وعمیق تر سیاسی، اجتماع

 

 

 

 

هر کدام تا حال صدمات خونباری را بر مردم شان همراه با تجزیه های متواتربر کشور شان تحمیل 

 کرده اند. 

از ماست که مردم ما بنابر عدم درک از منافع ملی غالمی بیگانه را ترجیح داده علیه این کوتاهی بنآ

ما همچنان بنابر نداشتن فهم از منافع ملی مت داران وطن خود قرار میگیرند و حکومت ها و حکو

  تنها جیب خود را اداره وحکومت میکنند و توان مدیریت بحران واداره کشور را ندارند.

عدیده ای در دی ها و ناتوانی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و مدیریتی مشکالت، کمبو

چاره جویی کرده میتوانیم  کشور ما وجود دارد و تنها وقتی ما برای رفع این مشکالت و کمبودی ها

بصورت علمی وجامعه شناسانه این مشکالت را تشخیص وتعریف کرده بتوانیم. در گام نخست  که

آرزو های  -خواسته ها  -نیازمندی ها  ظرفیت ها و - امکانات -ی بین داشته ها وت هامعموآل تفا

، مشکل از جایی بروز میکند که خواسته، آرزو ونیازمندی وجود داشته بیانگر مشکالت میباشدمردم 

باشد ولی همه این ها برآورده نگرددکه البته این مسله در همه امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

که موسسات پژوهشی،  و جامعه را زیانمند میسازد. اره ورهبری ونظامی یکسان صدق میکنداد
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تحصیالت عالی وارگانهای ذیربط حکومت بائیست عوامل وجودی این مشکالت را بصورت علمی و 

تعریف معین برای این مشکل ارائه کرده و در جامعه شناسانه تجزیه وتحلیل کرده وبعد از تشخیص 

میاری با موسسات مربوط واداره حکومت روش ها وظرفیت های رفع این مشکالت را همکاری وه

شفاف باشد وهم راه های حل وبرون رفت آن به مردم بنمایانند تا از یکطرف مشکل برای مردم 

ع ادامه وعدم رفاست؟ وقصور واز کجا واضح بوده تا آنها بدانند که قصور از موجودیت مشکل در کی

در گزارشدهی شفاف حکومت طرف اعتماد مردم قرار گرفته ومردم سهم فعال تر  مشکل در کجاست؟

حکومت را در همه عرصه ها در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وتآمین نظم عامه گرفته و 

همکار میگردند. سرتاسری شدن این پدیده مشروعیت حکومت را افزایش داده و پایه های یک 

در کنار کم آگاهی مردم از  ت واز کران تا کران کشور استحکام میبخشد.در محالحکومت مقتدر را 

منافع ملی و ضعف حکومت در عدم اداره ومدیریت در عرصه ملی وبین المللی هستند چالش های 

ژرف در عقب مانی جامعه ما داشته که قابل فراوانی دیگری که هر کدام در جای خودش تآثیر بسیار 

موضوع مشارکت همه اقشار  اب آنرا دارد تا کمی ژرفتر آنرا به بحث بگیریم.تآمل بیشتر بوده وایج

وطیف های جامعه به حیث یک کتله واحد ملت افغان در تمام عر صه های اجتماعی، اقتصادی، 

 ن مسئله فرا روی مردم ما میباشد.سیاسی و تامین امنیت مهمتری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوانان

 

 
ادارات دولتی  تفکر، پیشرو وآینده ساز جامعه ما که بر اساس آمار هایاین نیروی بالنده، م جوانان

حدود بیش ازشصت 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 

ری بزرگی برای امروز وفردای جامعه ما میباشد. قابل تصریح می پندارم که آینده ساز مایه ای امیدوا

رشد اجتماعی انسانها به تدریج صورت گرفته و در ایام جوانی به دوره کمال میرسد، اینکه جوان 

رشد کرده است؟ تا کدام حدود پهلو های خوب وزشت در کرکتر و عملکرد خویش دارد  چگونه

ینکه این جوان در چه شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رشد مستقیمآ متآثر است از ا

ونمو کرده ودر چگونه یک خانواده ای متولد ورشد کرده است زیرا محیط ماحول در ساخت فکری 
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انسانها وشخصیت شان نقش ارزنده ای را بازی میکند که نسل جوان امروز ما هم خود در اوضاع نا 

وپرورش یافته وهم پرورش یافته والدین میباشند که چهار دهه جنگ، بسامان جنگ واختناق رشد 

برادر کشی، افتراق، انقطابات شدید اجتماعی سیاسی، بحران اعتماد اجتماعی، مهاجرت، جابجایی 

تحصیالت ابتدایی  –صحت همگانی  –های اجباری، نبود امکانات و دسترسی به آموزش و پرورش 

بنآ در میان  یگر را پشت سر گذاشته واین وضعیت کماکان ادامه دارد.متوسط وعالی وده ها کمبودی د

این قشر آنعده جوانانیکه با وصف آن اوضاع نا بسامان ورقت باری که از شمه ای کوچک آن در باال 

ذکر بعمل آوردم توانستند با اتمام تحصیالت عالی، دانشگاهی وتخصصی خود را برای خدمت بوطن 

ماده ساخته اند واقعآ قهرمانان حقیقی اند ونامهایشان با خط زرین در تاریخ در پرتو منافع ملی آ

قدر وارزش حقیقی این جوانان امریست ملی که ارگانهای مسئول اداره دولت  ،کشور حک گردد. درک

وگزینش کادر های متخصص با تمام امکانات، ذرایع و توانمندی این نسل را مانند گوهر گرانبها که 

 د.نو از فرار این مغز ها جلوگیری بعمل آور با دلسوزی مراقبت کرده قبت همیشگی بودهمستلزم مرا

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، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به نفع صلح، تآمین امنیت سراسری، رفاه 

گشته در میان این قشر  همگانی، ترقی وتعالی ورشد کشور استفاده گردد. آنچه حلقه مفقود و گم

محسوس است در گام نخست همانا سرگشته گی ونبود یک تفکر افغانستان شمول هویت ملی و درک 

رک از منافع ملی میباشد که این قشر در طول دو دهه اخیر نتوانسته تا از یک تشکل سراسری مشت

ملی بدون وابستگی به اندیشه های وارداتی شرق وغرب و افراطی برخوردار گردند. اکنون جوانان ما 

ها، حق  با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند اما چون نیروی متشکل نیستند و در برابر نا برابری

تلفی ها، نارسایی ها،کاستی ها و سایر ضعف های اجتماعی نه خود میتواند از خود دفاع کند ونه 

نیرویی سالمی را در ساختار سیاسی کشور سراغ دارند که به آن متکی باشند. همچنان پروژه ها و 

ث ماشین ساختار های مردمی موجود کشورهیچ جذابیتی برای جوانان ندارند، آنها تنها به حی

اجرایئوی در نظر گرفته شده اند آنهم در بسا موارد بصورت تصادفی و غیر قانونمند، در هیچ پروژه 

وساختاری خواسته ها ونیازمندی های قشر جوان تعریف نگردیده است، این مسله از لحاظ جامعه 

نبوده واین شناسی بوضاحت میرساند که ساختار سیاسی موجود کشور برای قشر جوان قابل اعتماد 

قشر بنابر ملحوظات سنت، افراطیت، وابستگی مضاعف جو سیاسی کشور بوسیله احزاب وتنظیم 

های جهادی و سیاسی وابسته به ایدیالوژی های غیر افغانی و تا حدودی مغایر منافع ملی نتوانسته 

های تابناک منافع اند ویا در ساختار زور گویی سیاسی اجازه نیافته اند تشکل ملی خود را با اندیشه 

 ملی که به یقین خواست هر جوان کشور ما میباشد ایجاد کنند.

 

 

 

% از 75امروز خوشبختانه اکثریت جوانان ما از نعمت سواد برخوردار بوده گر چه تا هنوز هم 

فارغان صنوف دوازدهم توان شمولیت به پوهنتون ها وموسسات تحصیالت عالی کشوررا ندارند اما 

حد اقل سواد هم روزنه امیدی است برای ایجاد یک جنبش بسیار بزرگ وتآثیر گزار داشتن همین 

سیاسی اقغانستان شمول جوانان برای نقش آفرینی غیر وابسطه آنها در حیات سیاسی جامعه، 

مدیریت تخصصی کشوربر پایه منافع ملی، نهادینه کردن حکومت قانون وارتقای ارزشهای 

انواع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و از بین بردن فساد وزور  دیموکراتیک، مبارزه با همه

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 

در پرورش شان غفلت صورت نگیرد آنها بهترین وپر حرارت ترین مدیران آینده پسند وشجاع اند اگر 

 کشور میگردند.
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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

جامعه استوار بر ارزش های دموکراتیک، سراسری جوانان را راه اندازی کرده و اداره کشور و 

حاکمیت قانون، جامعه ای عاری از تبعیض، شایسته ساالری، جامعه مدنی کارا، نهادینه شدن فرهنگ 

در دستان متخصص وفنی خویش گیرند. آن جامعه وکشوری از رفاه وترقی برخوردار  را دموکراسی

میگردد تا که از همه ظرفیت ها ونیروی انسانی خویش در همه عرصه های 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 

کشور ما به مدارج عالی توسعه، ترقی وپیشرفت خواهد رسید در غیر آن نه تنها کدام ترقی آید 

وپیشرفتی نصیب ما نخواهد گردید 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 

ستقیمآ متناسب است با توسعه ملی وپیشرفت که مستلزم ترویج زیر ساخت های فکری در سطح کل م

کشور میباشد تا تمام قدمه های تصمیم گیرنده همه عرصه های سیاست، اقتصاد و اداره کشور به این 

م آگاهی برسندکه به همه مردم بویژه قشر جوان فرصت مشارکت را بدهند وبه این ترتیب به تصامی

شان مشروعیت بیشتر ببخشند نا گفته نماند که قشر جوان کشور به عنوان منبع انرژی و موتور 

حرکت پیشرفت وتوسعه کشور میباشند، نبود آنها در سیسم اداره و تصمیم گیری سیستم را لنگان 

ت کرده و تصامیم را ناقص میگرداند به هر اندازه ای که جوانان در سیستم اداره، اقتصاد، سیاس

وامور دفاعی مشارکت )مشارکت در تصمیم گیری وسیستم اجراییوی( بیشتر داشته باشند به همان 

اندازه احساس هویت وتعلقیت ملی شان افزایش می یآبد. اساسآ مشارکت در کلیت مسئله یکی از 

رد در اینجا جا داحقوق اساسی شهروندی میباشد ولی مشارکت این رویا را به حقیقت مبدل میگرداند 

 کمی در باره مشارکت هم توضیح ارائه گردد.

به مفهوم استفاده از منابع شخصی یا  " میگویندParticipationمشارکت یا بزبان انگلیسی آنرا "

فردی در یک عمل جمعی البته بصورت آگاهانه وداوطلبانه میباشد. اقتصاد دانان وجامعه شناسان 

داوطلبانه وآگاهانه اتباع کشور در همه امور عمومی،  متفق الرآی به این نظر اند که مشارکت عملی

ارگانهای اداره کشور، اجراییوی، اداری، سیاسی، موسسات وکارخانه های تولید وباز تولید، جریان 

انتخابات هم انتخاب شونده وهم انتخاب کننده، سازمانهای اجتماعی، مذهبی، انجمن ها وموسسات 

سی که حیات اجتماعی را تحت تآثیر قرار میدهد و بطور موءجز فرهنگی، جنبش ها و سازمانهای سیا

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 

 مختلف داشته چون مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت  به خود میگیرد. مشارکت انواع

 

 

 

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 

ش مشارکت را بصورت جداگانه در نظر میداشته باشند چون مشارکت شناسان واقتصاددانان هر بخ

اقتصادی یعنی سهمگیری وشرکت آگاهانه فعاالنه وداوطلبانه مردم درنظام تولید وشیوه آن، وسایل 

مادی، سیاست اقتصادی وتوسعه آن، مشارکت سیاسی یعنی اشتراک آگاهانه وداوطلبانه مردم برای 

مگیری های سیاسی حکومت میباشد که بزبان دیگر آنرا مردم ساالری تآثیر گزاری عمیق روی تصمی

نیز مینامند. هانتینگتون آنرا چنین تعریف میکند" فعالیت شهروندان خصوصی به منظور تآثیر نهادن 

بر فرایند تصمیمگیری سیاسی دولت." ، تنها از طریق مشارکت است که میتوان حاکمیت سیاسی را 

بدست کرد، تنها از طریق مشارکت سیاسی مردم میتوان از وقوع کودتا  بصورت مسالمت آمیز دست

ها جلوگیری کرد، این مشارکت سیاسی مردم در اداره وتصمیم گیری است که به حکومت مشروعیت 
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میبخشد واز طریق مشارکت سیاسی رهبران مورد اعتماد مردم برگزیده میشود ومشارکت اجتماعی از 

دفمند مردم در روابط عمومی و بین گروهی چون اتحادیه ها، انجمن ها، سهمگیری آگاهانه، فعال وه

باشگاه ها، سازمانهای مذهبی وصنفی و غیره تشکالت دولتی وغیر دولتی که به منظورجلب 

همکاری بیشتر مردم به رویداد های معین اجتماعی تآسیس گردیده باشد حکایت دارد و همچنان 

وطلبانه مردم را در وفاق فرهنگی و اجتماعی مخصوصآ در مشارکت فرهنگی سهمگیری فعال ودا

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 

داد های اجتماعی، سیاسی واقتصادی یکی از میباشد از طرف دیگر اشتراک فعاالنه مردم در روی

اهداف زرین انسانی برای تشکل مردم بدرو یک ملت به هم پیوسته برای قطع جنگ وبرادر کشی 

بوده که ما را به سرمنزل مقصود دولت ملت رهنمون میگردد. در هر آنجاییکه شهروندان فعال دارند 

می نیست، آنجا وحشت نیست، آنجا فقر نیست، آنجا جنگ نیست، آنجا برادر کشی نیست، آنجا بی رح

آنجا بی عدالتی نیست، آنجا ترقی است، آنجا پیشرفت است، ، آنجا رفاه است، آنجا برادری است، آنجا 

برابری است، آنجا مساوات است، آنجا مردم خود حافظین منافع کشور شان اند، آنجا مردم خود 

مردم خود حکومت را در تطبیق قانون همکاری میکنند متخلفین را به پنجه قانون میسپارند، آنجا 

 و...... این است مفهوم اصلی 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 

له مراجع پژوهشی( قانونیت پیداکند ودر پرتو قانون آنها  از یک تحلیل وارزیابی کامآل علمی بوسی

بایئست خود را مسئول احساس 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 

برنامه های مشخص تربیتی و روان شناختی برای تربیه سالم  اطالعات همگانی خاصتآ تلویزیون

جوانان در نخستین مدرسه زنده گی یعنی خانواده تنظیم کرده و به والدین بیاموزند که اساسآ مشارکت 

او در همین جا به  فردای فرزند شان در اداره کشور از همین جا از همین کانون خانواده آغاز میگردد.

خویش میرسد، خانواده باید تمام تالشش را انجام دهد تا فرزندان سالم مطابق شخصیت وهویت اصلی 

مقتضیات زمان تربیه کرده و از این طریق جامعه را سالم نگهدارند. بر اساس نظریات جامعه شناسان 

سالگی دوران بسیار با ارزشی برای یافتن ویا کسب  ۱۸تا  ۱۳وروانشناسان برای انسانها سنین 

د، جوانی بهار زنده گی انسانهاست در این آوان است که تمام استعداد های انسان فوران هویت میباش

میکند که درک وبکار گیری درست وبرنامه ریزی معقول وبا مفهوم این دوران تمام زنده گی انسان 

در اینجا با تآسف باید اذعان داشت که در فرهنگ کشور ما توجه الزم و ارزشمند  را ضمانت میکند،

به شخصیت ونظریات جوانان ونو جوانان صورت نمیگیرد، اوآل اینکه در کشور ما چه در محیط منزل 

 ویا در حیات اجتماعی در هیچ موردی از جوان ونو جوان نظر مطالبه نمیگردد وهمچنان شخصیت  

 

 

 

ات  جوان ونوجوان روزانه بار بارتحت عنوان " تو هنوز کوچک هستی، دهنت بوی شیر میدهد، عقل

خام است، تو حق نداری، این کار طفالن نیست، بلستی، شصتی، نو چندک"  تحقیر میگردد در 

حالیکه جوانان ونوجوانان مانند 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 

باعث رشد تفکر سالم جوان گشته وایشان را در حیات سیاسی، اجتماعی ومسلکی به عنصر شخصیت 

فعال و مبتکر ببار می آورد، سعی بر آن می دارد تا بیشتر شخصیت خویش را شایسته احترام 

یعنی اینکه اگر جوانان ما ونظریات اش را قابل قبول جامعه ورقتارش را خدمت گزار صادق گرداند.  

ن جوانی ونوجوانی هم از طریق خانواده  و والدین وهم از طریق مدرسه و مکتب بتواند در دورا

هویت سالم 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 



[Geef tekst op] 

 

80 

 

واند با تمام شور وعالقمندی فراوان واعتماد به نفس بیشتر به فردای مطمین بنگرند در غیر آن او میت

به یک فرد نا مطمئن، بدون اعتماد به نفس، متزلزل ومتردد تبدیل شده که هر آن در برابر سوء 

ن به استفاده های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی آسیب پذیر میباشند، همچنان موضوع مشارکت جوانا

حیث یک سیستم در پروگرام درسی مکاتب وموسسات تحصیالت تخصصی وعالی گنجانیده شود. 

جوانان باید از مدرسه و در جریان تحصیل به این مامول آشنا گردند. اگر جوانان هم در حمایت قانون 

قی  و بوده وهم حمایت بزرگساالن کشور را با خود داشته باشند مایحصل مشارکت شان در اداره، تر

پیشرفت به مراتب بلند رفته و بلند بردن نقش جوانان در نهاد های دیموکراتیک منجمله ساختار های 

انتخاباتی و روند انتخابات بسیار به خوبی میتواند این سیستم وروند را از گزند دست اندازی های 

ک برگرداند. همچنان زورمندانان و غاصبان بدور ساخته ودر دراز مدت به یک روند واقعآ دیموکراتی

مشارکت جوانان در اداره واقتصاد کشور این قشر را به کسب اندوخته ها وتجارب بیشتر وامیداری 

 آنها درک میکنند که بدون فراگیری دانش مسلکی مشارکت در تصمیم گیری امریست نا ممکن. 

بلند بردن نقش جوانان  اقتصاد و امنیت به این نتیجه میرسیم که -از مشارکت جوانان در اداره کشور

خود یک روند منطقی بازتاب هویت ملی در میان قشری که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند بوده و 

ملت رهنمون  –این مشارکت کشور را به تدریج بسوی دیموکراتیزه شدن ودر نهایت به منزل دولت 

 میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان
 

 

سیاست، اقتصاد واداره  بخشی دیگری از آسیب بزرگ  مسله زنان ومشارکت این قشر در اجتماع،

اجتماعی واقتصادی وسیاسی جامعه  ما میباشد که باعث نا توانی، عقب مانده گی و در مانده گی 

افغانستان گردیده است که بدون رفع این آسیب بزرگ اجتماعی رسیدن ما به منزل مقصود   کشور ما

قی وپیشرفت میسر وممکن نیست. تجربه کشور های توسه ملت یک پارچه و راه یابی به شاهراه تر

یافته به وضاحت این را میرساند که میزان شرکت زنان در اجتماع، اقتصاد، اداره وسیاست مستقیمآ 

متناسب است با درجه رشد وتوسعه یافتگی آن کشورها. همچنان توسعه پایدار به مثابه فرآیندی که 

زنده گی مرفه به آن نیازمند اند بدون استفاده موءثر از همه  مردم یک کشور برای دستیابی به یک
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ظرفیت ها وامکانات ومشارکت همه مردم که زنان بخش قابل توجه پنجاه درصدی این ظرفیت را 

تشکیل میدهند، در این روند امریست غیر محتمل. زیرا برای بشر پیوسته امکانات محدود بوده 

است، این افزایش نامحدود نیازمندی ها سیاست گذاران و  ونیازمندی های جامعه نامحدود بوده

متخصصین اداره واقتصاد را به این نقطه عطف میرساند که درسیاستگذاری هایشان اشتراک همه 

 اقشار بویژه قشر زن را در اداره واقتصاد بصورت موثر در نظر داشته باشند.

بنا برنگرش نا برابر جامعه ما در قبال این  زنان نیمی از باشنده گان کشور ما را احتوا میکنند اما

قشر، موجودیت فرهنگ مرد ساالری، موجودیت خشونت علیه زن، منفعل بودن این قشر در برابر 

انواع تبعیضات ونا برابری ها و عدم مشارکت فعال در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

در ساختار بروکراتیک، ارگانهای رهبری، پروسه اداره، سوء استفاده ابزاری از عده نماینده گان زن 

های انتخاباتی و جامعه مدنی کشور و جا زدن آن به عنوان مشارکت عمومی زنان در جامعه و تقسیم 

فطری امور منزل و کار خانه وفرزند داری برای زنان و امور کار های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 

ده تا این قشر در کشور از شرکت درهمه تحوالت واداره امور کشور برای مردان باعث آن ش

اجتماعی، سیاسی واقتصادی بدور نگهداشته شده وجایگاه اش در ساختار اجتماعی، سیاسی 

واقتصادی جامعه همچنان خالی نگهداشته شود. در افغانستان زیر نفوذ فرهنگ مردساالرجامعه، 

نفس ومنفعل بودن خود زنان برای مشارکت سوء استفاده از ابزار مذهب، بی باوری، عدم اعتماد به 

اجتماعی، سیاسی واقتصادی زنان در همه عرصه های زنده گی اعم از سیاسی، اجتماعی واقتصادی 

نقش بسیار اندک داشته ودر جامعه منحیث فرد کامل تلقی نمیگردد بیشتر این تلقیات بر میگردد به 

عه را در دامان خویش پرورش میدهند، زنان خود زنان ایشان اند که مردان فردای مردساالر جام

کشور ما خود در مشارکت فعال شان در اجتماع بی باور اند، خودشان احساس نا توانی و بی انگیزه 

گی میکنند، آنها سیاست وکار اجتماعی را خارج از توان وظرفیت خویش میدانند و به تآثیر گذاری 

بسیاری از حاالت آنها حتی برای انتخاب همسر خود خویش در جامعه و سیاست باورمند نیستند، در 

را نا توان میپندارند، در سطح خانواده بیشتر از مردان خانواده زنان باالی دختران شان تآکید به 

رعایت سنت ها و عادات بازدارنده از تحصیل، مخصوصآ تحصیالت عالی، مشارکت و برابری دارند 

دای کشور را با افکار نا سالم گذشته باز تولید میکنند. بنآ اگر آنها هستند که دختران شان یا زنان فر

مسله مشارکت زنان را بصورت قانونمند در برنامه ریزی های آینده ساز کشور در نظر بگیریم، توجه 

نخست باید به فرهنگ حاکم در کشورمبذول گردد، درساختار فرهنگی کشورما که عبارت از مجموعه 

ها، هنر ها، آداب، اخالق وحقوق متداول در میان مردمان ما میباشد، این باور  ای عادات، عقاید، باور

حاکم است که زن ضعیف است، این باور باور خود زن است باییست این باور از ریشه دگرگون گردد، 

 زنان کشور ما باید اوآل خود اعتماد به نفس پیدا کنند. رفتارهای نمایشی  و حرکات سمبولیک درد زن 

 

 

 

جامعه ما را دوا نمیکند، بلکه برعکس پروسه بیداری و آگاهی زن را بیشتر به مشکل مواجه 

میسازد. برویت قوانین کشور بویژه قانون اساسی وقانون منع خشونت علیه زن راه های قانونی 

برای مشارکت زن در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداره کشور هموار گردیده است اما 

به هیچوجه کافی نیست زیرا از یکطرف در شرایط نا امن امروز کشور ما که دولت حتی در  این

پایتخت توان تطبیق قانون را ندارد ودر سراسر کشور ملوک الطوایف با اندیشه های سنتی  و تفکر 

گر زن ستیز حاکم است این قانون اساسی ویا قوانین در این راستا چه دردی را دوا میکند، از طرف دی

در جاییکه حتی قدرت دولتی با همین قانون حامی حقوق زنان حکمرانی داشته باشد نمیتواند بزور 

وارد حریم خانواده اییکه در آن فرهنگ و تفکر تبعیض علیه زن ومشارکت او در اجتماع حاکم است، 

به آگاهی از نقش  گردد.  بنآ با آنکه قوانین نقش ارزنده ای را در این راستا دارند اما زنان کشور ما

خویش در تحوالت اجتماعی، سیاسی واقتصادی نیازمند اند، نحست باور های حاکم در ذهن خود زن 

تغییر یابد، زنان باید به موثریت مشارکت شان در جامعه باورمند گردند، آنها هم پسران وهم دختران 
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و سایر نابرابری های شان را با باور های نو برای مشارکت عموم مردم بدون تبعیض جنسیتی 

اجتماعی تربیت کرده وبه جامعه بسپارند.به قول جواهر لعل نهرو " برای بیدار شدن مردم این زنان 

است که باید بیدار شوند، وقتی دختری حرکت میکند خانواده به جنبش درمی آید پس از آن روستا، 

 Aggrawal اگروال شهر وملت نیز تکان خواهند خورد.

به نیست زحمات وقربانی های بیشماری را مطالبه دارد، تکانه های بیشماری در این راه یک ش

کشورما وجود داشته ودارد که بیداری و آگاهی زنان را در پسوند خویش نهفته داشت ولی زنان 

کشور ما بنابر نبود سیستم اداره کننده ورهبری کننده نتوانست از آن بهره جویی موثر کند، حادثه 

در شهر کابل و حوادث بیشماری سنگسار ها، خود سوزی ها و خود کشی ها در  فرخنده شهید

سرتاسر کشور موثر ترین محمل های بیدار کننده محسوب میگردند تا ارگانهای مدافع برابری حقوق 

زنان، رسانه ها وادارات فرهنگی در افغانستان با بهره جویی موثر از آن در بیداری این قشر بسیار با 

محوری جامعه ومشارکت اش در اجتماع، سیاست واقتصاد  استفاده میکرد. ما به هیچ اهمیت و

پیشرفتی  نایل نخواهیم گشت که عنصر ضد پیشرفت در تفکر محوری ترین قشر جامعه یعنی زنان 

حاکم باشد. تا زمانیکه خود زنان به این باور و آگاهی نرسند که آنها مانند مردان انسان کامل توانمند 

ه ودر جامعه نقش مهمتر وبیشتر از مرد را دارا میباشند، فرودست وفرادستی در جامعه در کار بود

نیست و اگر زن خودش برای احراز جای ومقامش در تکاپو نگردد، این خودش است که سند 

محکومیت وفرودستی اش را با وصف مقام شامخ اش در جامعه تسجیل میکند واگر زنان جامعه ما 

د این جامعه قرن های دیگر با این مشکالت که دارد تقال خواهد کرد. زیرا همین زنان اند بیدار نگردن

که پرورش دهنده گان اعضای فردای این جامعه اند. آنها از یکطرف مادران ویا تربیت دهنده گان 

فرزندان فردا را در خود پرورش میدهند واز طرف دیگرجوانان وپدران فرزندان فردا را به عهده 

ارند. ببینید در این دایره مستمر حیات زنان نقش تعین کننده را دارند که بر عالوه اشتراک خودش د

دراداره، سیاست، اقتصاد وجامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار میباشد بحیث زن و مادر فردا وفردا 

اهمیت مستمر این های ما به بیداری وآگاهی ایشان وابسته میباشد. یعنی حقا که جواهر لعل نهروبه 

عیب اجتماعی پی برده و این قشر را آغاز گر بیداری ملت دانسته است. همانطوریکه در شروع این 

مبحث متذکر شدم مشارکت همه اقشار در پیشرفت وتوسعه اقتصادی، سیاسی وتکنولوژیک امریست  

یکنند از شبکه این نهایت ضروری ولی زنان کشور ما که نیمی از ظرفیت وامکانات کشور را احتوا م

مشارکت کامآل به دور اند. برای رسیدن به این هدف واال در گامهای نخستین به شیوه های علمی 

وقانومند اجتماعی این قشر از نعمت سواد بهره مند گردد، در کتب درسی  سواد آموزی و سیستم 

ی، اقتصادی، تدریسی مکاتب و مدارس ضرر های ناشی از عدم مشارکت زنان در تحوالت سیاس

 اجتماعی و تربیتی بصورت فهما گنجانیده شود، ادارات مربوط شئون اسالمی و مدارس دینی آیات 

 

 

 

مبارکه قرآن مجید را که از انسان برغم موجود یکسان بدون تفکیک برتر وابتر یا فرادست وفرو 

آور شده است طی دست به کرات یادآوری کرده است وآیاتی که در باره قدسیت زنان ومادران یاد

درسنامه ها ومواد توضیحی و خطبه های نماز های جمعه وسایر خصابه های دینی به همه مبلغین 

وظیفه انسانی ودینی داده شود، سازمانها وارگانهای حمایت از حقوق  ثمذهبی وامامان مساجد بحی

مشارکت آنها در تحوالت زنان به شیوه ها وذرایع موثر وممکن زنان را به این باور برسانند که بدون 

اجتماعی هیچگاه خانواده خوشبخت نمیداشته باشد، یعنی خوشبختی خانواده وجامعه مستقیمآ به او 

رابطه دارد، نباید در زیر فشار کشور های خارجی وموسسات آنها که از طرف تمویل کننده گان شان 

زنان به حیث سوژه های سمبولیک  میلیون ها دالر را به این منظور دریافت میکنند تنها به اشتراک

ونمایشی در ساختار اداره بسنده کرد، نباید اجازه داده شود تا از زنان تنها در پر کردن صندوق های 

رای آنهم برای کامیابی همان جنگ ساالری که زن را در محکمه صحرایی در مالی عام دره زده 

جانب همه جامعه شناسان کامآل پذیرفتنی  وسنگسار میکند سوء استفاده گردد، چنانچه این نکته از
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بسیار  است که زنان تنها با داشتن حق رای صاحب تمام حقوق شهروندی کامل سیاسی نمیگردند.

ضروری است تا هویت، شخصیت وطرزفکر نماینده گان زن در ارگانهای انتخابی وانتصابی کشور با 

نوقت است که ما میتوانیم از یک هویت، شخصیت و طرزفکر رای دهنده گان زن یکسان گردد ا

مشارکت قانونمند اجتماعی و نهادینه شده بحث کنیم، آنگاه است که زنان میتوانند در تمام مشارکت ها 

اعم از مشارکت سیاسی یعنی شرکت ارادی وآگاهانه، دایمی ویا دوره ای در پرتو قوانین برای انتخاب 

ت قوه های مقننه، قضاییه واجراییه ویا ادارات شدن ویا انتخاب کردن مقامات رهبری کننده دول

انتخابی دیگر، مشارکت اجتماعی یعنی شرکت آگاهانه وداوطلبانه در بسط وتوسعه مسئولیت پذیری، 

خرد ورزی برای انکشاف جامعه که باعث ثبات وتوازن جامعه میگردد ومشارکت اقتصادی یعنی 

وتوزیع مناسب وعادالنه، مصرف اشیای تولیدی، شرکت آگاهانه وداوطلبانه مردم در پروسه تولید 

سرمایه گذاری، صرفه جویی وپس انداز، استفاده موثر از همه منابع بویژه منابع کمیاب و بصورت 

کل مشارکت اقتصادی به مفهوم اشتراک آگاهانه وداوطلبانه مردم در همه امور مربوط به معیشت 

وتربیه و تحصیالت عالی واطالعات وفرهنگ  در واقتصادمیباشدبرخوردار گردند. ادارات تعلیم 

راستای با سواد سازی، آگاهی ودانش تخصصی ومسلکی زنان تدابیر جامعه شناسانه ای را به اجرا 

در آورند. جلب زنان در پروسه تولید صنعتی و تکنولوژیک ودر عین زمان تدابیر آگاه سازی یکی از 

ن در اجتماع کمک میکند. تآسیس باشگاه های مهد راه های دیگیریست که به بیداری ومشارکت ز

وقابل دسترس   کودک، شیرخوارگاه ها، ادارات خصوصی نظافت و توسعه شبکه های غذای آماده

برای عموم درسراسر کشور یکی دیگر از راه های رهایی زن از سیطره این مفکوره حاکم که او تنها 

 است، میباشد.     فرد بی بدیل فرزند داری ونظافت خانه وخانواده

استقالل فکری زن جامعه ما از سیطره فرهنگ حاکم موجود همچنان وابسته است به معیشت 

اقتصادی زن که از جانب مرد تآمین میگردد وزنان جامعه ما بنابر وضعیت موجود تنها امید شان به 

این اصل پی ببرند،  مرد نفقه ده است، اگر اصل مشارکت در جامعه تآمین گرددو همه اتباع به ماهیت

زنان کشور ما در سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بحیث عناصر داوطلب، آگاه وهدفمند 

جا داشته باشند و خود را توانمند، مستعد، معاش بگیر و مستقل احساس کنند، آنگاهست که این 

جامعه جایش را فرهنگ جایش را به مشارکت یکسان همه اعضای جامعه میدهد وزن در ساختار 

بحیث انسان کامل الحقوق احراز میکند و رفاه ومعیشت سراسری از این مشارکت حاصل میگردد. 

مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی کشور از یکطرف حقوق شهروندی و 

دیموکراسی را در تمام ساختار های حیات کشور نهادینه وتکمیل کرده واز طرف دیگر متضمن 

 یشرفت واعتالی جامعه بوده وباعث رفاه عمومی وبلند رفتن سطح درآمد خانواده ها میگردد.پ

 

 

 

 

  اعتیاد، تولید و ترافیک موادمخدر 
 

 

 

بحران اعتیاد، تولید  و ترافیک مواد مخدر در کنار بحران های هسته ای، بحران ازدیاد جمعیت 

تنها برای کشور ما بلکه برای تمام کشور وبحران محیط زیست چهارمین بحران جهانی است که نه 

های جهان به یک آفت بزرگ تبدیل شده واین فاجعه بزرگ بشریت را تهدید به نابودی میکند ولبه تیز 

  جامعه میباشد. اهم یعنی نیروی فعال وسازنده گانآن متوجه نسل جوان 

در   روی زمین قدامت داشته به اندازه عمر بشر دردر باره استفاده از مواد مخدر گفته میشود که 

ولی  ،سال قبل از میالد هم آثاری از روغن خاشخاش دیده شده است ۳۸۰۰مومیایی های سومری ها 
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در باره کشت آن کدام تاریخ خاصی ویا در کدام منطقه مشخص جغرافیایی اسنادی در آرشیف های 

پدیده جدید عصر ما نه بلکه  بین المللی وجود ندارد، به این مفهوم که کشت واستفاده مواد مخدر

انگلیس ها که خریدار بسیار بزرگ چای چینی  ۱۸۳۰در سال  پیشینه ایی طوالنی در تاریخ دارد.

بودند وبنابر اینکه کاالی بدیل برای معاوضه چای چینایی نداشتند مجبور بودند از ذخایر بانکی نقره 

د، نیروهای استعماری یقره بریتانیا بیانجامخویش قیمت چای را بپردازند که این امر به کسر ذخایر ن

دهقانان هندی را به کشت تریاک تشویق ومجبور ساختند که  کالونی انگلیس انگلیسی در هندوستان

باعث آن گردید که بسیاری از چینایان معتاد گردند صدور تریاک به چین منحیث کاالی بدیل چای 

نیروی عاطل وباطل جامعه تبدیل گردیده و آفت  چینایی بهوبخش اعظم نیروی فعال کار ودهقانان 

وذخایر تریاک اعتیاد همچنان ادامه داشت تا اینکه حکومت چین واردات تریاک را ممنوع قرار داده 

به این کشور حمله کرده وجنگ  ۱۸۴۰انگلیسی ضبط وحریق گردید تا اینکه انگلیسها در جوالی 

درگرفت که در تاریخ ن تباه کنی را هم در قبال داشت که عواقب آخونین وخانمانسوزی برای چینایان 

 همانا جلب توجه خواننده گان باره  از یادآوری تاریخ در اینهدف به جنگ تریاک معروف است. 

سایل برای وذرایع واز همه  ی آنهااستراتیژیست هاکشور گشایان وبه مسله با اهمیت که  میباشد

در یکه ساندینیستهای انقالبی زمان ۱۹۷۹چنانچه در سال  .برآورده شدن اهداف شان استفاده میکنند

کنترا ها مخالفین حکومت ساندینست ها را   CIAدر دست گرفتند، سازمان سیا  نیکاراگوا حکومت را

کوکائین را مستقیمآ زیر  وقاچاق تشویق کرده و همچنان تولید به توسعه وگسترش مزارع درخت کوکا

تمام دنیا قاچاق  ه به شمول ایاالت متحده امریکا بهه این مواد مخدر کعواید حاصلنظر داشتند تا از 

میشد سالح وتجهیزات نظامی برای کنترا ها تهیه کرده وآنها را بر علیه ساندینست ها تعلیم، تربیه 

صحه  CIAوتجهیز میکردند، که رونالد ریگان ریئس جمهور وقت امریکا به این عملیات سری 

  گذاشته بود.

و مداخالت اتحادجماهیرشوروی وقت در امور افغانستان و سیاست  ۱۹۷۸کودتای ثورسال  بعد از

یالنه گرانه شان در منطقه، ایاالت متحده امریکا یکجا با متحدین غربی و عربی اش به یاری های است

دولت نو تشکیل را در قبال یک ژهمه جانبه متحد منطقویی شان پاکستان پالنهای بزرگ و استراتی

 تنظیم زیر القاب  غانستان رویدست گرفتند که مهمترین بخش آنرا تشکیل سازمانها واحزاب سیاسی اف

 

 

که البته در قرآ وقریه جات افغانستان و ایجاد گروپهای چریکی مسلح  در خاک پاکستان یجهادهای 

که  ISIستان بوسیله اداره استخبارات نظامی پاکتربیه، تعلیم، تجهیز و سوق و اداره این گروپ ها 

بودجه آن از جانب ایاالت متحده امریکا، عربستان سعودی، عده از کشور های اروپای غربی و کشور 

. در جریان این مداخالت اداره استخبارات ، تشکیل میدادهای عربی هم پیمان امریکا تمویل میگردید

و تباه کن کشت تریاک  اداره استخبارات نظامی پاکستان پالن مخرببه همکاری  CIAمرکزی امریکا 

را به قوماندانان جهادی ساحات هم مرزافغانستان با پاکستان وایران مطرح وبه منصه اجرا گذاشت. 

احزاب وگروپ های با تطبیق این پروگرام از یکطرف عواید بدست آمده مصارف نظامی وملکی 

ا ترویج اعتیاد در بین چریکی را که سهم ایاالت متحده امریکا بود تآمین میکرد واز طرف دیگر ب

کمپ های مهاجرین پاکستان وایران، که عالقه به شرکت در فعالیت گروپهای  در جوانان مهاجرافغان

، آنها را به عناصر بی اراده، عاطل و ناتوان تبدیل کردند و چریکی وبه قول خودشان جهاد را نداشتند

تیاد را به یک بحران بسیار بزرگ با به این ترتیب از یکطرف کشت، تولید، قاچاق مواد مخدرو اع

جهانی برای کشور ما تبدیل کردند واز طرف دیگرابعاد جنگ را که از همین مسیر تغذیه  ابعاد وسیع
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در آنها  وسیع تر ساخته وروز تا روز ساحات کشت تریاک وسیع تر ووسیعتر میگردد.میگردد 

که قاچاق مواد مخدر افغانستان به همکاری که با جهانی ساختن شب ان این را بخوبی میدانستندزمهمان

CIA  با انبوه مشکالت که دامنگیر افغانستان میگردد، دولت این کشور در این نزدیکی ها هرگز قادر

به حل این بحران نخواهد بود وآنها ازاین تجارت همچنان سود خواهند برد. موجودیت عریض وطویل 

تحت پروگرام مبارزه علیه الت متحده متحده امریکا ناتو و ده ها هزار نیرو های مسلح ایاقوای 

بدین سو در افغانستان خاصتآ درست در همان کناره های سرحد  ۲۰۰۱تروریزم و مواد مخدراز سال 

و  CIAببعد زیر نظر  ۱۹۸۰همان محالتی که در جریان سالهای  یعنیافغانستان با پاکستان وایران 

ISI بود این نظریه را ثابت میسازد که تا هم اکنون این پروگرام  برای کشت تریاک در نظر گرفته شده

ملل  مبارزه با جرایم ومواد مخدر سازمان گزارش اداره ر اساسزیر نطر آنها همچنان ادامه دارد. ب

هکتار زمین درساحات جنوبی افغانستان  ۸۰۰۰درحدود  ۲۰۰۰( در سال  UNODC)متحد 

تن تریاک  ۸۰۰حدود که کشت تریاک صورت میگرفت مخصوصآ والیات هلمند، ارزگان ونیمروز 

تولید خالص داشت اما بعد از ورود قوای خارجی در افغانستان وآنهم مستقر شدن شان در والیات 

 این تولید ۲۰۰۳تن، در سال  ۲۱۰۰تولید تریاک به  ۲۰۰۲جنوبی هلمند، ارزگان ونیمروز در سال 

ودر سال  تن ۸۲۰۰به  ۲۰۰۷تن، در سال  ۶۱۰۰تولیدات تریاک به  ۲۰۰۶تن، در سال  ۳۶۰۰ به

افزایش یافت، بر اساس گزارش همان سازمان عواید ناشی از صدور  تن ۹۰۰۰این رقم به  ۲۰۱۷

 ۲۰۰میلیارد دالر رسیده است که از آنجمله  ۷۰به  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱وقاچاق تریاک بین سالهای 

لیت دولت افغانستان غرض پیشبرد فعان مسلح میلیون دالر به مخالفی ۲۰میلیون دالر آن یعنی ساالنه 

با تآسف فراوان باید گفت که  داده شده است. آنها در داخل افغانستان به آنها های تخریبی وتروریستی

را که به نحوی از  هموطنان ما میلیون نفر 3,5امروز ارگانهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان رقم 

ار نگران کننده آنها بسیمیلیون نفر ۱.۵کرده است که وضعیت  مواد مخدر استفاده میکنند راجستر

 سال تشکیل میدهند. ۴۰تا  ۱۶بین سنین  را جوانان این آمار وصیف گردیده است، فیصدی درشتت

آخرین آمارمنتشره اداره مبارزه باجرایم و مواد مخدر ملل متحد و ارگانهای مبارزه با مواد مخدر 

هکتار زمین دارد  هزار ۳۲۸حدود  حکایت از کشت کوکناردر   ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷افغانستان از سالهای 

کوکنار کشت میشد، بر  ۲۰۰۱چهاربرابر بیشتر اززمین است که در افغانستان در سال که این رقم 

 ووزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ( UNODCPاساس آمار منتشره اداره مربوط ملل متحد )

هم اکنون از  افغانستان کوکنار کشت میشد،هکتار زمین در  ۸۰۰۰حدود کمتر از  ۲۰۰۱ در سال

برکت موجودیت وحمایت قوت های مسلح خارجی  افغانستان در رآس هالل طالیی کشور های مولد 

مواد مخدر در جهان چون پاکستان، ترکیه، لبنان و سایر کشور های تولید کننده مواد مخدر بزرگترین 

 امریکا وشرکای ایاالت متحده در حالیکه مقامات  اد مخدر در جهان میباشد.تولید کنند وصادر کننده مو

 

 

 

ادعا دارند که ادامه موجودیت قوت هایشان در افغانستان برعالوه مبارزه با غربی شان تا هنوز هم 

 طالبان برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به دولت مواد مخدر )نارکو ستیت( است. 

یک بال ومصیبت جهانی بوده که نه تنها امنیت ملی وبین المللی را تهدید میکند مخدر  به هر حال مواد

  سانهای روی زمین را تهدید میکند.نبلکه سالمت فکری، جسمی و اخالقی همه ا

 ۲۵۰بیش از  ۲۰۱۵ه مربوط سازمان ملل متحد در سال بر اساس آمار های ارائه شده از جانب ادار

با اعتیاد دست وپنجه  میلیون نفر در جهان ۵اد مخدر استفاده کرده و بیش از مو میلیون نفر در جهان

ئنی که در بریتانیا به فروش ی% هیرو ۹۵کابل" به قول خانم مارسیدن سفیر بریتانیا در  نرم میکنند،

نماینده سیاسی کشوری ببینید کی این مسله را عنوان میکند؟  " میرسد تولید شده در افغانستان است.

حدود بیش ازدوصد سال در متن سیاست های افغانستان بگونه مستقیم وغیر مستقیم حضور  که

وساز وبرگ جنگی اش در افغانستان وبویژه در همان داشته ودر این دو دهه اخیر نیروهای مسلح 

% هیروئین تولید شده را کشت وپروسس میکند حضور مستقیم داشته اند.  ۸۵والیاتی که حدود 
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از زیر بار مسئولیت طفره میروند و به جهانیان نقش قربانی را بازی میکنند، در حالیکه  ببینید چطور

 طراح وعملی کننده این توطئه خودشان اند. 

ماری جوانا  و یا حشیش چرس، ، کوکائینکودئین، مورفینتریاک، شیره وسوخته تریاک، هروئین، 

که در  گیاه خشخاشغوزه ریاک از مشهور ترین وشایع ترین مواد مخدر در جهان میباشند، ت

بدست آمده ومنبع اصلی هروئین، مورفین وکودئین هم همین  افغانستان بنام بوته کوکنارشهرت دارد

برگهای درخت کوکا بدست می آید که این درحت تنها در کشور های . کوکائین از تریاک میباشد

ز مواد مخدر بوده که از سرشاخه و چرس یا حشیش  نوع دیگری ا امریکای جنوبی نمو ورشد میکند

، همچنان ماری جوانا از برگ های گیاه شاهدانه یا بته بدست می آیدگیاه شاهدانه یا بوته چرس 

تابلیت های مواد مخدر و تابلیت های شادی بخش چون اکستاسی چرس بدست می آید و سایر انواع 

  دند. دی همه وهمه از همین منبع تریاک تولید میگر –اس  –ویا ال 

مواد مخدر برای کشت، تولید وقاچاق نقش دولت ها و سازمانهای استخبارات شان در استفاده از 

شان در گوشه وکنار جهان خاصتآ درکشور  نظامی وسیاسی پیشبرد اهداف تاکتیکی واستراتیژیک

 آفت یک معضل بزرگهاییکه با معضالت وبحران های درونی و منطقوی درگیر اند در گسترش این 

جهانی را ایجاد کرده است واین جنگهای مخفی تریاک روزانه هزاران قربانی از میان مردم به ویژه 

جوانان گرفته و حکومتهای مافیایی را در این کشور ها به قدرت رسانیده و دنیا را با این فساد تهدید 

ی چینایی وهنک د هاو کالی بوگوتا در کلمبیا وتریا لینکارتلهای افغانستان، مدهم اکنون  میکنند.

که تقریبآ تمام دنیا را زیر پوشش فعالیت های جنایتکارانه وقاچاق مواد مخدر خویش دارند. که  کانگی

نظر سازمانهای  مخفیانه زیر پوشش وتمام این فعالیت ها در راستای منافع کشور های بزرگ و

ر بر عالوه مواد مخدر به تحارت هم اکنون این باند ها وکارتلها تبهکا  آنها فعال اند. استخباراتی

اسلحه هم مصروف بوده واز زیر ساخت های مدرن عصر حاضر چون کمپیوتر، ماهواره یا ستالیت، 

و همه وسایل حمل ونقل  تجهیزات الکترونیک برای ارتباطات وسیع بین المللی، سالح های مدرن

هویت از طریق دارک  فروش مواد مخدر بوسیله فروشنده های ناشناس و بی مجهز میباشند.

( فرصت جدیدی است که به قاچاقچیان  Bit coin( وبا پرداخت دیجیتالی بیت کاین) Darknetنت)

مواد مخدر داده شده تا مردم را با دست باز تر به این آفت مبتال سازند. فروش مواد مخدر از طریق 

ه به شدت دارد % داشته است واین پروس ۵۰افزایش  ۲۰۱۶ – ۲۰۱۳دارک نت بین سالهای 

 توسعه می یابد.

امروزه در جهان بین همه انواع فعالیت های جنایتکارانه، دهشت افگنی، تروریزم، بنیاد گرایی 

خشونت و مواد مخدر رابطه  فحشآ،نا هنجاری های اخالقی و فرهنگی، اسالمی در اشکال مختلف آن،

 قی و سایر انحرافات اخالقی در جوامع حتا در تهاجم و نفوذ فرهنگی، انحطاط اخال وجود دارد مستقیم

 

 

 

 

جهاد و چون یعنی همه این آفت های سازمان یافته مواد مخدر نقش بسیار بزرگی را ایفا میکند. 

اق مواد مخدر، قاچاق انسان در گوشه کشت وقاچجهادیزم، طالب وطالبانیزم، داعش یا دولت اسالمی، 

ور ها، بروز وتشدید جنگهای ذات البینی میان مردمان قاچاق سنگهای قیمتی ومعادن کش وکنار دنیا،

کشور ها تحت عناوین ومحمل های مختلف فرهنگی، مذهبی، قومی، زبانی، تشدید اختالفات کشور ها 

یا مستقیمآ از جانب قدرت های بزرگ ویا  خاصتآ همسایگان وده ها اعمال جنایتکارانه همه وهمه

منافع و استراتیژی های آنان در کشور ها ودر میان مردمانی مالی آنها در راستای تحت نظر وحمایت 

درکی از منافع ملی نداشته  باشنده گان آن سرزمین هابه منصه اجرا در می آید و به ثمر مینشیند که 

وباور به هویت ملی واتحاد مردم در دفاع از منافع عموم وجود نداشته باشد که در نتیجه حکومت 

فاسد، مافیایی، برآورده ساز وتعمیل کننده منافع اجنبیان و در نقظه مقابل نده، های ضعیف، دست نشا

یعنی باز هم بر میگردیم به همان سوال اساسی وتعین کننده، منافع ملی ومنطقویی عرض اندام میکند. 
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و نا توان میباشند؟ فقط کدام مردمان در برابر این بال ها، دهشت و وحشت بیشتر آسیب پذیرو شکننده 

اییکه منافع همگانی مردمان وکشور شان را درک نکرده، در میان خویش اتحاد نداشته به وحدت آنه

ملی معتقد نبوده اند، در پی منافع شخصی بصورت مستقیم وغیر مستقیم نوکر زرخرید بیگانه میشوند 

، قتل، آدم ربایی تولید مواد مخدر، اعتیاد، آتش جنگ، برادر کشی، به عناوین مختلف ودر کشور شان

در گام نخست ضروری است تا  غارت، فساد، بی عدالتی و بی اعتمادی وبی باوری را می افروزند.

که وحدت ملی در جهت دستیابی به منافع ملی از پیش شرط های به این آگاهی برسند کشور مردم

اساسی حل همه معضالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی میباشد، متعاقبآ چالش های ملی 

وبین المللی فراروی مبارزه فیصله کن با کشت وتولید وقاچاق مواد مخدر در کشور ما از جانب تیم 

و  تجارت ،امور امنیتی، اقتصاد، وآبیاری زراعت قانون گزاری،،محالت های متخصصین امور اداره

ه از شناسایی و راه های برون رفت عملی تعین وقوانین سخت گیرانه تر با استفاد امور بانکها 

در گام نخست آنعده از  تجارب کشور هاییکه در این زمینه به موفقیت هایی نایل آمده اند اتخاذ گردد،

پنهان )که در مباحث قبلی از آن نام بردیم( که در کشت، تولید  اراکین دولتی یا اعضای حکومت

دست وتآثیر شان وصدور مواد مخدر مسقیم ویا غیر مستقیم دست دارند به پنجه قانون سپرده شده و

نقش رسانه ها در افشای کانالهای پروسس وترافیک مواد مخدر وپیوند های از این آفت کوتاه گردد، 

بین المللی شان از اهمیت فراوان برخوردار میباشد، همچنان بیدار سازی مردم ورسانیدن آگاهی به 

ات ارگانهای محلی در ادارآنها یک وظیفه مشترک ارگانهای تعلیم وتربیه، اطالعات وفرهنگ، 

و اداره مبارزه با جرایم ومواد  WHO، بهداشت جهانیUNICIFهمکاری مستقیم ادارات یونیسیف 

ملل متحد میباشد تا مردم نه تنها از مضرات مواد مخدر در وجود انسانها آگاهی  UNODCPمخدر

ور نیز با خبر گردند، حاصل کنند بلکه آنها از عواقب تراژیدی این آفت بزرگ در جامعه و اداره کش

رهایی از پدیده شوم مواد مخدر واعتیاد مستقیمآ بستگی به آزادی و مردم باور واعتقاد پیدا کنند که 

، برای از بین برده شودمزارع کوکنار با استفاده از کشت جایگزین به دهقانان  خوش بختی آنها دارد،

معتقد وبا ایمان در راه منافع ملی، سانهای  مبارزه قاطع بر ضد کشت، تولید وصدور مواد مخدر به ان

متخصص، وطن دوست، پاک طینت وفدا کار در چوکات اداره مبارزه با مواد مخدر پولیس ضرورت 

 است، این اداره زیر نظر مستقیم ریئس جمهور ویا یکی از معاونینش اداره گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 خرافاتفقر فرهنگی و
 

 

یکی دیگر از  واعتقادات وباور های خرافی خود شاننگ کشوروندانستن مردم از فرهفقر فرهنگی 

 بارزو کشور ما میباشد که یقینآ در پروسه ملت شدن و آگاهی از منافع ملی نقشفراروی  چالش های

بسیار با اهمیتی دارد. این بی خبری مردم از فرهنگ بومی خود شان را فقر فرهنگی میتوان گفت 

فرهنگی در کشور صورت گرفته و مردم ما را از خود بیگانه سازد و واین امر باعث میگردد تا هجوم 

همه ارزش های مادی ومعنوی خودی یا بومی بی ارزش گردند و مردم با فرهنگ خود بیگانه گردند 

بر شئونات جامعه تآثیر گزار گردد. این همانست که جایش را یا خالیش را فرهنگ بیگانه پر کرده و

مادی را برجامعه ما وارد میکند بلکه مردم را نه تنها با فرهنگ خود شان مسئله نه تنها زیانهای 
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بیگانه میسازد بلکه با وطن وزادگاه شان نیز بیگانه میسازد و از احساس شان برای هویت واحد و 

  یک ملت واحد جلو گیری بعمل می آید.

گی کشور ما وداشته های الزم است تا همه داشته های فرهن بیگانه برای جلوگیری از هجوم فرهنگی

و موسسات تحصیالت  ، کورسهای آموزش سواداین مرز وبوم از طریق کتب درسی مکاتب یتاریخ

منبر مساجد و تکایا و بوسیله مبلغین عالی، بروشور های تبلیغاتی، رادیو، تلویزیون، جراید، مجالت، 

به آگاهی عموم ملت  در قطعات وجزوتامهای ارتش، پولیس وارگانهای امنیتی، قضایی وعدلی

رسانیده شود تا آنها فرهنگ خودی وبیگانه را تشخیص داده بتوانند، به مردم توضیح گردد که 

چه مصیبت هایی را به خودشان وجامعه باعث  و چسپیدن به فرهنگ بیگانه بیگانگی از فرهنگ خود

 میگردد. 

یر عقالنی تحت نام عقاید مذهبی یدانم که خرافات و پدیده های موهوم غدر اینجا قابل یاددهانی م

از  که را در گرو گرفته ما مشکل دیگریست که تا کنون در کشور ما متاسفانه ذهنیت های مردم

از  واز طرف دیگر دل را در میان مردم محدود میسازدیکطرف فضای منطق واستدالل وبحث های مست

مردم  رهنگی جلوگیری بعمل آوردهفو اشتراک فعال مردم در رویداد های سیاسی، اجتماعی، عقیدتی 

وهمه را به این معتقد گشتانده که به هر چه ما را اعم از زن ومرد، پیر وجوان عاطل وباطل ساخته 

داری یا برایت میرسد شکر کن و از تالش برای بهبود زنده گی وآینده ای بهتر صرف نظر کن که این 

 سیاسی، فرهنگی و نظامی باعث عقب مانی امردر تمام ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی،

 . میگردد  عمومی

خرافات چیست؟ یک کمی در این باره توضیح ارائه کنم تا این معضل بصورت درست ومنطقی برای 

ی علمی پایه ا از باور ها واعتقادات مردم است که هیچکدام پاره ایخرافات  همگان قابل درک باشد.

ن آنرا به اثبات نرسانیده است ولی تآثیرات بسیار ناگوار در زنده گی بشر تا کنو و منطقی نداشته وفهم

از زمانه های بسیار دور در زنده خرافات  وارد میکند. وافراد آن اجتماعی، اقتصادی وسیاسی جامعه

مثل زنده گی گی انسانها وجود داشته تا حدی که انسانهای اولیه تمام فعل وانفعاالت غیر عادی 

قدرت  را از جانب وقحطی ، زلزله، آتشفشان، خشکسالی، بیماری های خطرناکسیالب، آب خیزی

نامریی مرموز میدانستند وبرای رفع وجلوگیری آن پیوسته محتاج رمال، تعویذ نویس وجادوگر های 

 ت ها وبال ها شد.وجادو میتوان جلوگیر آف بوده اند و فهم شان این بود که تنها بوسیله رمل، تعویذ

نون علما ودانشمندان علوم اجتماعی وتجربی کدام تعریف معین از خرافات ارائه نکرده اند اساسآ تا ک

ای پیآمد ه و وپدیده های موهوم موجود در اجتماع در وجود مصادیقش برویت خرافات اما همه

شناسایی  ،وبا ذکر مثال های اجتماعی آنرا به معرفی میگیرند اجتماعی آن آنرا به مردم توضیح کرده

 رافات بسیار ساده هم نیست زیرا هیچ آزمایشگاه و البراتواری برای تشخیص خرافات وتفکیک آن خ

 

 

 

و همچنان خرافات وپدیده های موهوم  از دیگر باور ها واعتقادات مردم در دسترس بشر نمی باشد

 .ندی کنیممرزبآنرا از عقاید مردم جدا کرده تا کدام مرز معین با سایرباور ها و اعتقادات مردم ندارد

 چنین میتوان دسته بندی کرد: افات رابا استنباطات جامعه شناسانه وروان شناختی خر

، ارواح خبیث وجادو که به جادوی سیاه خرافات آرمانی، عقیدتی یا جهانبینی مانند باور به خدایان 

 وسفید منقسم گردیده است.

کف بینی، بد شانسی، خوش شانسی،  افات در شیوه وروش زنده گی چون فال بینی، چشم زدن،خر

 سفر، عروسی،  تولد، رفع نحس ها وغیره موهومات.

ض، فاجعه خرافات در باره مسایل ماورآ طبعیت مانند پیشگویی در باره خشکسالی، قحطی، امرا

 ومرگ.
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سعد خرافات در باره اعداد، ارقام، رنگ ها، روز ها و زمان یعنی روز ها واعداد نحس وسعد، اشیای 

رنگ های سعد ونحس وصد های دیگر که هیچکدام پایه واساس منطقی وعقالنی نداشته و ونحس، 

 مردم را از جد وجهد، استنباط آگاهانه از مسایل بدور ساخته وبه موهومات باورمند میسازد.

رشد وشیوع خرافات در کشور های مختلف فرود وفراز های مختلف را تجربه کرده است. گاهی با  

واگر کسی به آن مخالفت کرده جهان بینی مسلط تبدیل شده به  وقادات مذهبی مردم عجین شده اعت

این خرافه  ازشهید در شهر کابل نمونه مستند وبارزخطرات مرگ را بجان خریده است، مثال فرخنده 

پرستی میباشد، پژوهش های جامعه شناسی بما نشان میدهد که خرافات وعقاید خرافی بیشتر در 

اضطراب های اجتماعی  می های اجتماعی،اقعی شیوع پیدا میکند که جامعه با خطرات جنگ، بی نظمو

مهلک که انسانها تفوق بر  ناشی ازخشکسالی، قحطی، شیوع امراض مزمن وخطرناک و پدیده های

. بطور کل باور و اعتقاد به خرافات در یک اجتماع زمانی آنرا در توان خویش نبینند روبرو باشد

شتر میگردد که جای عقل، خرد و استدالل منطقی را جهل، نادانی، بیسوادی و عدم اعتماد به آینده بی

. همان است که به خرافات پناه برده جای استدالل و بگیرد و مردم احساس کنند که در مانده شده اند

ی، رمل رویا پردازی، بخت باز کردن، طالع بینسحر، ومات، تعویض، دنبل، جادو، منطق را موه

 و صد هاو نحس  خوشبختی اعداد و روزها و رنگ های ، احضاراشباح، افسون و اندازی، کف بینی

موهومات ناشایست دیگر که پیامد ها ونتایج بسیار زیانبار  را در جامعه باعث میگردد و مردم را از 

الش برای زنده رسیدن به درک حقیقت وطرق وشیوه های عقالنی تفکر باز میدارد، روحیه مبارزه وت

منفعل ببار می آورد. را مردود ساخته مردم را تن پرور و  وتالش برای حل منطقی پرابلم ها  گی بهتر

در میان مردم جا گرفته وبه بسیار  و به بسیار آسانی بدترین ویژه گی خرافات اینست که بسیار سهل

مان متعصب، اقشار بیسواد و روان شناسان به این نظر اند که مرد مشکل از جامعه زدوده میشود.

و جوامع با سواد و بدون تعصبات کمتر آسیب  نادار اجتماع در برابر خرافات بیشتر آسیب پذیر تر اند

از لحاظ فردی هم  پذیر اند یعنی جاییکه عقل وتفکر علمی حاکم است جایی برای خرافات باقی نمیماند.

را از فعالیت  اور سرنوشتش تلقین میکند تا خرافات انسان را به بی اراده گی و بی نقش بودن د

ولی در جوامع بویژه جوامع عقب نگهداشته شده و   مانع میگردد.اجتماعی برای بهبود زنده گی اش 

آشوب زده هستند فراوان گروه هایی فرصت طلب که از بیسوادی، خوش باوری و ووضعیت ناهنجار 

ضطرب، آنانیکه اعتماد ند و بیشتر افراد ممیپرداز ده و به ترویج خرافاتروحی مردم سوء استفاده کر

در معرض سوء  ، افراد احساسی به نفس ندارند، آنانیکه به دین و آیئن خویش ایمان راسخ ندارند

همچنان استفاده بیشتر این گروه ها قرار گرفته وبدین ترتیب خرافات در جامعه شیوع پیدا میکند. 

ی میرساند که بطور اوسط زنان بیشتر از مردان باور های پژوهش های جامعه شناسی وروان شناخت

وانترنت رند، وسایل ارتباط جمعی بویژه تلویزیون خرافی دارند وبه شیوع خرافات در جامعه نقش دا

هم نقش بسزایی در ترویج خرافات در جامعه دارند که امروزه تقریبآ روان اکثریت آنهاییکه به این 

  خاصتآ تلویزیون وانترنت میباشد.  این وسایل اطالعات جمعی  وسایل دسترسی دارند در گرو

 

 

 

 

 

و متولیان دینی با این پدیده ارگانهای اداره دولت در امور فرهنگی، مذهبی، موسسات تحصیالت عالی 

شوم به مبارزه بی امان برخواسته و واقع بینی وواقع گرایی را در میان مردم ترویج کنند، مردم 

موهومات و خرافات قانونآ  ها داشته باشند و بی مستدل و منطقی از قضایا وطرحریشه یا باییست

نا میمون  یدهدوسایل اطالعات همگانی بویژه تلویزیون با نشر برنامه های مشخص این پ قدغن گردد.
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داشته باشند نرا با تمام ابعاد خطرناک اجتماعی آن به مردم روشن سازد تا مردم نه تنها به آن اعتقاد 

الگوی فرخنده به مثابه لکه ننگ خرافات پرستی در  ،نی گرددبلکه این خرافات مایه نفرت همگا

 کشور بحیث بهترین تکانه تبلیغاتی وآگاهی مردم  برای زدودن این پدیده شوم بازتاب سراسری 

 

 

 

دیده برای خشکاندن ریشه ها وعوامل این پپیداکرده و حکومت برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث 

نویسنده گان ونهاد های آموزشی وتربیتی با نشر آثار علمی برای  نا میمون تدابیر مشخص اتخاذ کند.

الزم است تا ریشه های اصلی  رد خرافات در تربیت اوالد وطن از طریق سیستم آموزشی  و همچنان

حقایق مردم وپخش واشاعه عمومی بوسیله با سواد سازی  خرافات که همان جهل ونادانی است

در جامعه از بین برده شود ودر گامهای بعدی بوسیله ارگانهای فرهنگی ومذهبی وادارات  مستدل

پژوهشی علمی ریشه ها وعوامل  بروز خرافات ریشه یابی شده و راه های برون رفت از آن معین 

گ یعنی تدابیر سراسری غرض نجات جامعه از این بالی مهلک اجتماعی در همکاری تنگاتن .گردد

 تمام ارگانهای ذیربط اتخاذ وعملی گردد.
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 معضل بیکاری واشتغال

 
بیکاری در کشور ما یکی از معضالت بسیار خطرناکی دیگریست که هم امنیت عمومی کشور 

هم اقتصاد و هم روابط اجتماعی شدیدآ از آن متآثر میباشد. با وطف آنکه کدام احصاییه معتبر 

را از مجموع افراد بیکارهزار  ۸۰۰رقم  ادارات احصائیه زمینه وجود ندارد با آنهم اکنون در

از مجموع افراد واجد  بیکاری را%  ۲۳را ارائه میدهند که رقم در کشور  واجد شرایط کار

که بر اساس آمار های منتشره دولت افغانستان ده میلیون تخمین زده شده است  شرایط کار

 موسسات تحصیالت کاتب وم ۱۲نفر از صنف هزار  ۵۰۰حدود ساالنه همچنان  هنشان میدهد ک

 

 

 

 د در حالیکه اداره کار وامور اجتماعی در سالنشده وبه رقم بیکاران افزوده میشو عالی فارغ

هزار محل کار در ادارات دولتی حکایت دارد. اما ادره  ۲۵خالی بودن حدود از  (۲۰۱۶)۱۳۹۵

که در  ی رقم بیکاران در افغانستان را سه میلیون نفر گزارش میدهندملل متحد وبانک جهان

فعال  جامعه قتصاد، اگر زنان در امور اجتماعی وازنان خانه شامل نیستند هردو رقم ارائه شده

که به گزارش ادارات حکومت افغانستان واداره  .دو برابر افزایش پیدا میکند گردند این آمار

بازگشت مهاجرین از کشور های پاکستان وایران به افغانستان  مهاجرت سازمان ملل متحد

گشت ین معضله را به دو فکتور اساسی بردولت اپیوسته به این معضل موثر بوده است. 

از بین رفتن محالت کار در ساحات تحت نفوذ طالبان مهاجرین از کشور های پاکستان وایران و 

، در حالیکه در اثر جنگهای فرسایشی لی میکندبار مسئولیت شانه خا زیر ارتباط داده و از

% هستی کشور به شمول  ۹۲تا  ۸۵چهار دهه اخیربراساس آمار منتشره اداره ملل متحد بین 

که برای اعمار کامآل تخریب شده سنتی ومدرن چراگاه ها، زمین های زراعتی، سیستم آبیاری 

فغانستان به کار گماشته میشد بلکه دو مجدد این همه خرابه ها نه تنهاتمام افراد مستعد نفوس ا

برابر آن به نیروی کار نیازمند میبودیم، اما با تآسف بنابر عدم مدیریت سالم اقتصادی، فهم 

تا سرمایه دار وصاحبان کامآل وارونه و نا درست از سیستم اقتصاد بازار از دولت گرفته 

و ارگانهای امور اقتصاد در عرصه  فابریکه ها ومردم همه وهمه به بیراهه رفتند. اداره دولت

مکلفیت ومسئولیت شان بر طبق مواد قانون اساسی کشور مبنی بر تآمین کار ومعیشت برای 

 .مردم کامآل منفعل شده ودر این عرصه خالی مسئولیت ایجاد گردید

ن در نتیجه همی  ۲۰۱۵ در سالواداره اقتصاد افغانستان  اساس آمار داده شده بانک جهانی بر  .

امور اقتصادی کشور، نبود سیستم منظم ، مدیریت نا سالم پاهین بودن سطح درآمد ها بیکاری،

وبزرگتر شدن روزتا روز  آبرسانی وآبیاری برای زارعین، تفاوت فاحش زنده گی شهری وروستایی

ین ، اداره ملل متحد ا% مردم ما در زیر خط فقر زنده گی میکنند ۳۶اقشاردارا ونادار فاصله میان 
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دالیل بیکاری هرچه باشد  .باشدید روزانه کمتر از یک دالراصطالح را به کسانی ابالع میکند که عوا

یت دارد تا در تفاهم با سرمایه داران ملی، صاحبان کارحانه های تولیدی، مالکین صنایع فدولت مکل

ان وسایر پیشه ورمسئولین اتحادیه های  مدیران امور اقتصاد و زراعت کشور، کوچک وظریف،

د زیرا این معضل اقتصادی، اجتماعی ناصناف محالت کار ایجاد ونرخ بیکاری را در کشور کاهش ده

در  یک جامعه افراد بیکاریقینآ و سیاسی بوده ومستقیمآ امنیت عمومی کشور را تهدید میکند. 

کاری در اذای شرایطی که روحیه وطندوستی ومنافع ملی هم بلنگد بسیار آسیب پذیر بوده و برای هر 

متجاوزین و دشمنان کشور  و سایر آماده میباشند آنهم در وضعیت موجود که همسایگاندریافت پول 

ما که چون گرگان طماع برای تخریب کشور ما در کمین نشسته وبرای تحقق اهداف شان از هر نوع 

 وقشر تحصیل یافته  درمیان جوانان موجودیت نرخ باالی بیکاریامکان بهره برداری میکنند. همچنان 

 

 

 

 

هور از رفت مجی رئیس حت آنهم در کشوری که در گوشه وکنار آن جنگ بیداد میکند،ومتخصص 

وآمد هلیکوپتر های نا شناس در گوشه وکنار کشور شکوه کرده وخود را چون فرد نا توان وبیچاره 

دستگاه تبلیغات  مافیایی ها وجنگ ساالران مردم وهست وبود شانرا می چاپند،جلوه میدهد، 

جوانان دیپلوم بدست در زمزمه میکنند،  را آینده تاریکخارجی در گوش مردم سازمانهای استخبارات 

کشور از افراد متخصص منجر میگردد. این جریان هم بدر دنبال کار میگردند به فرار مغز ها وتخلیه 

ثروت در تربیه وتحصیل و تخصص یکی از اهداف استیال گران میباشد، که از یکطرف میلیارد ها دالر 

واز طرف دیگر قشر آگاه جامعه که از تحصیل فارغ واکنون زمان فرزندان این کشور صرف گردد

واحساس مسئولیت نسبت به وطن پیدا کرده است را از کشور  ، تفکر سالممناسب برای آبادانی کشور

 خار چشم استیال گران بوده  مجبور به فرار گردانند. زیرا افراد آگاه وروشنفکر جامعه همیشه

 

 

 

تآثیرات روانی  ندین بار به تکرار گرفته شده است،تا کنون چدر کشور ما  ومیباشند، این پروسه

بیکاری از همه مهمتر جامعه را تهدید میکند، زیرا افرادی که توانمندی کار را دارند واز آنها کار 

ند مسئولیت های اجتماعی، پدری وفرزندی اش گرفته نمیشود وبیچاره شدن یک فرد توانمند که نتوا

از یکطرف اعتماد به نفس خویش را ازدست داده ودر زیر فشار را به جامعه و خانواده انجام دهد 

روانی به فرد عصبی ومریض تبدیل میگردد و در چنین حالت اختالل روانی برای هر عمل خرابکارانه 

منفی بیکاری عبارت از ضیاع بی بازگشت منابع بسیار گذشته از همه این پیامد های مساعد میگردد، 

کنیم واین را ضرب یک واحد پولی  ضربرا یک فرد قیمت کاره اگر هر ساعت پر ارزش کار میباشد ک

رب در تعداد بیکار میماند وض ویا سایر بیکاران فرد تحصیل یافته در تعداد روز ها وسالهایی که یک

جود دارند کنیم بیبینید چه یک رقم درشتی  از منابع موجود مجموع حقیقی بیکاران که در کشورو

وتحصیل متخصصین  افراد بیکار، در پهلوی آن اگر این میدهیمخویش را رایگان ازدست کشور 

یافتگان مصروف کار تولید واعماردر کشور میبودند، ارزش حقیقی ثمره کار آنها که عبارت از تولید 

زود گردد، آنگاه است که به مفهوم واقعی بیکاری پی خواهید برد که نا خالص ملی میباشد هم به آن اف

صف چه درون مایه وارزش بزرگ ملی را ما داریم از دست میدهیم وهمچنان اگر این بیکاران در 

مخالفین ودشمنان کشور قرار گیرند و در اثر فعالیت خرابکارانه ودهشت افگنانه به اقتصاد ملی 

در حاصل ضرب عدد باال افزود میگردد. کوتاه سخن بیکاری  این عدد هم ضربه وارد کنند حاصل جمع

ا در کشور ما به معنی حقیقی خانه خرابی میباشد. به این سبب خواستم این مسئله با اهمیت را هم ب

  .در میان گذاشته ومکثی در این باب کنیمشما دوستداران افغانستان عزیز
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ده کامل از نیروی کار تعریف میکنند وبیکارراکسی که دارای در مباحث اقتصاد بیکاری را عدم استفا

بیکاری انواع  توانمندی کار بوده و در جستجوی کار هم باشد ولی کار پیدا کرده نتواند معرفی میکند.

که در اوضاع داشته موسمی، ساختاری، ادواری، اصطکاکی و بیکاری مخفی مختلف مانند بیکاری 

ی ومخفی از خطرناکترین نوع بیکاری میباشند. بیکاری ساختاری به کشور ما بیکاری های ساختار

موسسه تعطیل گردد بیکاری گفته میشود که در اثر عدم تقاضا به تولیدات موسسات صنعتی وزراعتی 

در کشور ما متآسفانه بنابر عدم موجودیت حمایت قانونی از صنایع  و افراد شاغل آن بیکار گردند،

د سیل آسای صنایع مصرفی از خارج کشور بویژه کشور های همسایه چون نوپا و ورو مصرفی ملی

ایران وپاکستان صنایع داخلی نمیتوانند در برابر این غول های تولیدی رقابت کنند این امر باعث 

میگردد که فابریکه ها وموسسات صنعتی ما به رکود مواجه شده وکارگران وکارمندانش به سیل 

و بیکاری مخفی به بیکاری اطالق میگردد که عده کثیری از افراد واجد  بیکاران کشور بیافزایند

شرایط کار جامعه در کاری مصروف باشند که با عده بسیارکمتری از شاغلین کار میتوان آنرا انجام 

امر نیروی فعال را به کار گماشته اند و ادارات اقتصادی آنان را از  داد، این نوع بیکاری که در ظاهر

 اران حذف کرده اند در حالیکه حاصل تولید شان صفر میباشد. این نوع بیکاری خطرناک در بیکلست 

 

 

 

 

در سکتور و سکتور دولتی وجود دارد. عده کثیری از مردم  ، اصنافافغانستان در ساحات زراعت

حاصلی از تولید زراعتی ندارند، همچنان  هیچ حالیکهدر  قلمداد میکنند شاغل خود را زراعت

تور های مختلف اصناف در شهر ها هزاران و ده ها هزار نفر در صنف هایی از بازار مشغول سکدر

سکتور دولتی عده بیشماری از منسوبین به کاری  اند که برای امتعه خویش متقاضی ندارند ودر

یعنی بازده کارصد نفر  یتوانند آنرا انجام دهندمصروف اند که تعدادی به مراتب کمتری از شاغلین م

که البته موضوع بحث ما کنکاش حرفویی سکتور اقتصاد نبوده بلکه  معادل بازده کار ده نفر میباشد

نمایاندن گوشه های خطرناک ومخرب امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور بوده تا از 

 و آفت های  های بسیار ریشه دار انداخته سیاه چال بدبختیبه پیامد های مخرب آنها که تا کنون ما را 

 

 

 

بیشماری را دامنگیر مان کرده است پی برده و چاره ای بجوییم تا از این مصیبت خود ومردم خویش 

 را نجات داده و در شاهراه امنیت ورفاه رهنمون گردیم. 

در کشور هاییکه اقتصاد متکی  ای رفع بیکاریتجربه نشان داده است که یکی از بهترین راهکار بر

ومیکانیزه ساختن همانا سرمایه گزاری های بزرگ برای گسترش شبکه آبیاری  ندبه کشاورزی دار

زراعت، توزیع تخم های بذری، سرمایه گزاری در بخش باغداری به شیوه های مدرن، اعمار سرد 

خانه ها با ظرفیت های بزرگ،ایجاد سیستم بسته بندی مناسب برای صدور ورقابت با مارکیت میوه 

کشور متکی به اقتصاد زراعتی بوده و آنجاییکه افغانستان از دیر زمانی ازد، میباشمنطقه وجهان 

بخش بزرگی از مردم ما در این سکتور شاغل بودند وزراعت ومالداری شاهرگ اقتصادی کشور 

چون در اثر جنگها وخشکسالی های ممتد زمین های زراعتی قسمآ ویا کامآل از بین   محسوب میشد.

ماهم واژگون شد بنآ همه شاغلین این سکتور به شهر ها پناه آورده وبه سیل رفته وسیستم آبیاری 

توجه الزم به احیا، تقویت وگسترش سکتور کشاورزی، آبیاری بیکاران افزودند. چون دولت 

از همین ناحیه رو به در کشوربا اضافه ضریب رشد نفوس تعدد بیکاران نکرده است که  ودامداری

خاصتآ کشاورزان ودامداران وباشنده گان قرا ریکه گفته آمدیم همه مردم بنآ همانطو افزایش است.

به رشد وتوسعه کشاورزی و دامداری  آنها را با فشار مضاعف باالی دولت توجه فراوانوقصبات 

مبذول داشته وسرمایه های فراوان در این سکتور مهم اقتصادی کشور برای احیای مجدد تآسیسات 
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توسعه وانکشاف دامداری یا مالداری، توسعه وایجاد م آبرسانی مدرن، زیر بنایی زراعت، سیست

و زمان خشکسالی چراگاه های بزرگ وسیستم تهیه وتولید علوفه وخوراک حیوانات در موسم سرما 

جذب وتشویق  توسعه ماشینری زراعتی، تربیه کادر فنی ومتخصص برای زراعت ومالداری ها،

تور زراعت، ماشینری زراعتی، آبرسانی زراعتی و دامداری گردد. برای سرمایه گزاران در سک

امتیازات قانونی داده شود و این سکتور برای سرمایه گزاری جذاب شده تا سرمایه گزاران به 

 .سرمایه گزاری در این سکتور تشویق گردند

اره یک مسله با اهمیت دیگر در عرصه صنعت تولید تغییر استراتیژی کشور های بزرگ صنعتی در ب

تولید صنعتی میباشد. از تحلیل وضع در کشور های صنعتی پیشرفته بر می آید که این کشور ها هم 

 فروش تکنالوژی میباشند تا تولیدات صنعتی تولید تکنالوژی، ایده های تولیدی واکنون بیشتر بفکر

دارند منتقل واین تولیدات صنعتی و یا فابریکات آهسته آهسته به کشور های که نیروی کار ارزان 

میگردد. این تغییربرای کشور ما فرصت طالیی است، سرمایه گزاران ما در تحت حمایت دولت 

محالت جدید  میتوانند چنین انتقاالت صنعتی را به کشور خویش منتقل سازند وهزاران وده ها هزار

سلکی در سطوح ، که البته پیش شرط اساسی این کار ایجاب سیستم تربیه کادرفنی ومکار ایجاد کنند

مختلف تحصیلی را میکند تا بصورت سیستماتیک ودوامدار کادر مسلکی برای این تولید صنعتی 

  وجود داشته باشد.

 

 

 

 

برای این مامول  هم برای رفع بیکاری  و تربیه کادر فنی ومسلکی  ایجاد وتوسعه صنعت همچنان

ها بوده واین سکتور میتواند بیشترین محور اصلی اقتصاد کشور زیرا صنعت  بسیار با اهمیت میباشد

همچنان رعایت استندرد های قبول شده بین المللی در  افراد جامعه را در خود مشغول گرداند.

زیرکنترول اداره استندرد کشور در همه عرصه های تولیدی، استخراج، صادرات وواردات میتواند 

تغیر داده و در رشد را به نفع صنایع ملی  کیفیت تولید را باال برده و رقابت با امتعه تولیدخارجی

وتوسعه صنایع وفابریکات اثر گذار باشد. دولت مسئولیت دارد تا از یکطرف سیستم اقتصادی کشور 

و برای فابریکات وموسسات تولید صنعتی شرایط کار مساعد، انرژی، سیستم را پالنیزه کرده 

سرمایه گزار و اصناف تحت این ترتیب میشود که  آبرسانی و کانالیزاسیون و امنیت را تآمین کند، به

 اطمینان داشته باشند و برای اینکار  محفوظ بودن سرمایه هایشانبه آرامش خاطر ازحمایت دولت 

 

 

مجبور نباشند به دامان گروپ های مسلح غیر قانونی دست دراز کنند وهمه از کنترول دولت خارج 

 دولت دید نادرست دم موجودیت حس وطندوستی ومنابع ملی،عدر افغانستان متآسفانه بنابرکه گردد، 

از سیستم بازار و نقش ضد ملی خارجی ها مخصوصآ پاکستان وایران بزرگترین فابریکه ها 

فابریکه های نساجی وپشمینه بافی کابل، هرات، قندهار، بلخ، چون کشور وموسسات تولیدی 

سراج، فابریکه های استخراج و تولید ذغال پلخمری، گلبهار، وفابریکه های سمنت غوری وجبل ال

وصد ها فابریکه وموسسه تولیدی  کرکر،آش پشته، دره صوف و سبزک فابریکه قند بغالن سنگ

یر فعال به عناوین مختلف راکد وغ دیگر که ده ها هزار کارگر را در خود مصروف داشته بودند

مترادف با خیانت ملی محسوب  گردیدند که بزرگترین ضربه مهلک بر پیکر اقتصاد کشور ماو

هزار  ۱۵بر اساس گزارش اتاق های تجارت وصنایع کشور در افغانستان بصورت مجموعی  میگردد.

سه تولیدی وجود دارد که بنابر عدم توجه دولت و عواملی که در باال از آن ذکر بعمل فابریکه وموس

در سالهای  تولیدی فعال میباشند  یکه ها وموسساتفابر اینحدود چهار هزارآوردیم هم اکنون صرف 

از فعالیت بازمانده ودر خطر انقراض قرار دارند که فابریکه  ۱۲۰۰در حدود  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴

  کارگران و کارمندان این موسسات به سیل بیکاران کشور افزوده اند.
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ست برای انکشاف صنایع وجذب نیروی کار و متخصص افغان در سکتور صنایع وخانه سازی الزم ا 

 خصوصآ در بخش تحصیالت عالی وکیفیت تحصیل و سیستم تدریس م رفتنبلند  تا تدابیر جدی برای

جایگزین مناسب برای حرفویان، کارمندان مسلکی،  زیرا از این طریق میتوان  اتخاذ گردد حرفویی

 د.واز ورود واستخدام خارجیان در پروژه های فنی جلوگیری بعمل آی پیدا کردومتخصصین خارجی 

فعال بازار کار در بخشهای وارگانهای اداره اقتصادی میتوانند با اتخاذ سیاست های  ، بانگ هادولت

مختلف صنایع کوچک، ساختمان، حفاظت محیط زیست، صحت و صنایع دستی با اعطای قرضه ها، 

  گردانند.یارانه ها و حمایت مستقیم مالی عده فراوان افراد مستعد را شامل پروسه تولید 

له معادن واستخراج آن میباشد که در صورت ایجاد سیستم ئبخش دیگری از سکتور اقتصادی مس

و ایجاد شبکه راه های مواصالتی،  برنامه ایی تحت کنترول دولت باالی معادن واستخراج آن

همان محالتیکه هم اکنون بوسیله  در گام نخستترانسپورت وترانزیت در تمام ساحات معادن 

ده ها هزار برای  ی وبین المللی بصورت غیر قانونی وغیر حرفویی استخراج جریان داردملقاچاقبران 

از فروش وصدور آن منفعت بزرگ اقتصادی نصیب ملت ما ما محالت کار ایجاد شده و  تن از مردم

بخشها بنابر همان مشکل اساسی یعنی نبود فرهنگ میگردد، که متآسفانه این بخش هم مانند سایر

سازمان  کشورما در میان مردم می لنگد. هم اکنون در ساحات معادن تحت استخراج منافع ملی

این نیرو ها مورد حمایت  استخبارات نظامی پاکستان سیطره طالبان را هموار کرده است وبا تمام قوت

ومراقبت آنها قرار دارند تا معادن بصورت غیر قانونی استخراج وبه پاکستان منتقل وبنام پاکستان 

در میگردد. بر اساس گزارشات رسمی نماینده گان ادارات معادن افغانستان هم اکنون قرار دادهای صا

  صدورکه حکایت از عقد گردیده کشور چینکشور های خارجی منجمله  ودولت پاکستان  میان رسمی

 

 

 

 

به پاکستان آن اقالم مواد معدنی دارد که از افغانستان بصورت غیر قانونی استخراج وبه شکل قاچاق 

. اگر دولت ملی در افغانستان حاکم انتقال می یابد و در سراسر پاکستان چنین مواد معدنی وجود ندارد

باشد اثبات این مسله وکشانیدن پای پاکستان به میز محاکمه بین المللی کار مشکلی نیست. هم اکنون 

ارتش بهانه ن موجودیت طالبان، و معادن افغانستان تحت چپاول مستقیم قرار دارد و بهانه اداره معاد

در نبود احساس  تجاوز سازمان یافته حکایت دارد کهو پولیس نبود ظرفیت دفاعی همه وهمه از یک 

 همانطوریکه در عوامل وطندوستی وفرهنگ منافع ملی همه خاموشانه ناظر این تراژیدی بزرگ اند. 

 

 

 

هنگ منافع ملی در میان رهبران، تصمیم نبود روحیه، احساس وفربیکاری در کشور اشاره کردیم 

، کشاورزیگیرنده گان و مجریان اداره دولت درهمه امورمنجمله در سکتور اقتصاد کشور چون 

فرهنگ منافع یه اهل فن وکادر فنی ومسلکی و همچنان نبود ، صنایع، تجارت و تربآبیاری، دامداری

، کشاورزان، دامداران، تاجران و کوتاه ملی در میان دست اندر کاران این سکتور، سرمایه داران

این گوشه زنده گی نیز مخالف منافع ملی کشور ما سخن در میان همه مردم ما باعث گردیده است که 

سیر کرده، کشاورز ما با نداشتن فکر  در جهت منافع بیگانگان بویژه همسایگان مغرض ومتجاوز

زراعت بی حاصل، نا بسامان  بهیکعده مردم  منافع ملی ودیدگاه دور اندیشانه از خیر وصالح همه

 ترغیب قاچاقبران ومافیای داخلی و منطقویی به کشت کوکنار وبی برنامه پرداخته وعده دیگرزیر

روآورده اند، دامداران ومالداران ما همچنان به چوپانان پاکستان بدل شده اند وامروز تقریبآ قسمت 

سرمایه داران  مطابق میل آنها به مارکیت عرضه میگردد،و بوده در اختیار پاکستان ما اعظم مواشی

وبا هزاران ریسک وآسیب پذیری به منافع خود و ما بیشتر سرمایه هایشان را به خارج کشور منتقل 

کشور های شامل حوزه سرمایه گزاری شان می اندیشند، تاجران ما در واردات وصادرات که امروزه 
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ها به منافع کوتاه مدت خودشان می اندیشند و کشور ما را به یک به نازل ترین حد آن رسیده است تن

کشور مصرفی پاکستان، ایران وچین تبدیل کرده اند و این ها همه در سراسر حوزه فعالیت تجارتی 

یعنی پاکستان وایران وچین فعال اند تا شان در ایجاد محالت کار برای کشور های مولد امتعه مصرفی 

انهای اداره اقتصاد بدون در نظرداشت ظرفیت مارکیت، معیار های علمی عرضه افغنستان. دولت وارگ

وتقاضا به هزاران وده ها هزار اصناف در شهر ها جواز کار توزیع میدارند که به اینترتیب عده 

سرمایه های سرمایه گزاری کرده شان در بازار که تقاضا در کثیری از این اصناف با از دست دادن 

روز تا روز وسیع تر وسیع تر شده رفته وبصورت زوده ودامنه فقرد به صف بیکاران افود ندارآن وج

سطح تولید کاهش یافته و قدرت خرید مردم پاهین آمده ودر نتیجه همه جامعه از آن متضرر کل 

ترویج فرهنگ برای برون رفت از همه این بدبختی ها، مصیبت ها و آالم در گام نخست   میگردند.  

ی، حب الوطن من االیمان، آگاهی عموم مردم ازارجحیت منافع ملی و کمک و تالش برای وطن دوست

نهادینه شدن یک حکومت مقتدر که سیطره آن سراسر کشور را پوشش دهد، این حکومت را مردم 

میتوانند با پشتیبانی همه جانبه شان مشروعیت دهند و اعتبار ملی وبین المللی آنرا بلند ببرند تا این 

سرمایه  حافظ منافع مردم بوده دهقان، کارگر،تکیه گاه مطمئین و در عرصه داخلی ومت بتواندحک

تاجر، اصناف، کارمندان اداری و تجارتی در پناه چنین دولت مقتدر از آزادی ها وحقوق ارزشمند  دار،

ما اعم از  همه تولیداتشهروندی برخوردار شده و با پالن گذاری سالم وبا استندرد های بین المللی 

زراعتی و صنعتی و صنایع دستی در بازار داخلی ومارکیت جهانی از اعتبار بزرگ برخوردار گردد. 

جلو مافیا، قاچاقبر، دزد، دهشت افگن، طالب، داعش و همه دشمنان را یک دولت مقتدر که از حمایت 

مالمت را سوی دولتی حق نداریم انگشت بی شایبه مردمش برخوردار باشد گرفته میتواند در غیر آن 

دراز کنیم که از حمایت خویش آنرا محروم داشته ایم ومکلفیت انسانی و وطنی خویش را در قبال اش 

 انجام نمیدهیم. تا هر زمان و به هر پیمانه ایی که ما همه ما مکلفیت های ملی خویش را در راه منافع 

 

 

 

 

انجام ندهیم این بال ها ومصیبت های بیشماری ملی که اهرم آنرا یک دولت مقتدر میتواند حفاظت کند 

 دیگر کشور ومردم ما را تهدید میکند و خواهد کرد. 

 

 

 

 

 

           تعلیم وتربیه یا آموزش وپرورش
 

و تربیه که هردو کلمات عربی بوده وبه زبان دری آنرا میتوان مترادف با آموزش یا آگاهی دادن  تعلیم

پرورش همگام با موجودیت انسان در  کرد. تعلیم وتربیه یا آموزش ومعنی و پروردن یا پرورش دادن 

بیان میداشته است، ولی همه این این جهان ره پیموده و در زمانه های مختلف مفاهیم مختلفی را 

افکار مفاهیم بیشتر متکی به بهبود، رشد وانکشاف سلوک، رفتار، استعداد، فطرت، اخالق، عادات، 

ه در ادوار مختلف تاریخ به شیوه های مختلف وجود داشته است. در زمانه و ذهنیت انسان بوده ک

های بسیار قدیم بزرگان خانواده، محله و قریه مربیان یا آموزگاران مردم بودند ومردم همه جا از آنها 

پیش میبردند، رفته رفته با ازدیاد نفوس، انکشاف عرصه های زنده گی و می آموختند وزنده گی را 

باعث گردید تا دیگر بزرگان یک خانواده ویا یک محله در همه انباشتگی هنر ها وعلوم  معیشت و

 آموزش و تربیت عرصه های زنده گی, علوم متداول وهنر ها نمیتوانستند جوابگوی نیازمندی های
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تعلیمی و تربیتی  مردم باشند همین امر باعث گردید تا کار آموزش و پرورش به عهده مراکز معین

دینی چون عبادت خانه ها، نخستین مراکز آموزش و پرورش مردم هسته های مراکزوداده شود قرار 

بوده که در پهلوی اساسات و نحوه ای اجرای  بت خانه ها، آتشکده ها،کنشت ها، کلیسا ها ومساجد

بوسیله  مبادرت میورزیدند. این کار بیشترمناسک دینی در آگاهی عمومی و تعلیم وتربیه مردم 

عصر در پرتو در اروپا اینکهتا  .و نماینده گان شان پیشبرده میشد ایان دینی و رهبران مذهبیپیشو

تعلیمات مذهبی در تصادم اندیشه های روشنفکرانه که با  در سایر گوشه وکنار جهان بروزو رنسانس

یطره مراکزآموزش وپرورش نیز مانند سایر عرصه های اداره اجتماع از س آهسته آهسته واقع گردید

بیشترینه  مراکز مذهبی خارج و در چهارچوب اداره دولت قرار گرفت و همین امر باعث گردید که

بسرعت انکشاف یافته همه شاخه های علوم اجتماعی وساینس مردم از سواد عمومی برخوردارو

وسیلی از دانشمندان در سرتاسر گیتی پا به عرصه وجود گذاشتند. ودر اثر همین آموزش وپرورش 

ود که مردم برای حل مشکالت شان راه های برون رفت با کمترین ضرر ها وریسک ها را آموختند و ب

و زنده گی را در اثر همین آموزش  و آگاهی مردم بود که آنها تا سطح ملت یگانه شدن توافق کردند 

ر یک دبرای خود و هموطنان شان با رفاهیت بیشتر و آرامش بیشتر از هروقت دیگرممکن ساختند. 

انسان و کردار ، گفتارعلمیت و آگاهی، استعداد، تهذیب، اخالق معرفت،  کلمه تعلیم وتربیت باعث رشد

کانت " تربیت وتآدیب امانویل به قول  ها شده و انسان را به درجه کمال مادی ومعنوی رسانده است.

، جامعه ای که به کرات از متربتی در جامعه آینده استو تعلیم توآم با فرهنگ بوده که در پی کامیابی 

در  ۱۷۷۸ – ۱۷۱۲جامعه کنونی برتر است." همچنان ژان ژاک روسو فیلسوف ومتفکر سویسی 

باره تعلیم وتربیت چنین می اندیشد" تربیت هنر وفنی است که بصورت رهنمایی با حمایت و هدایت 

بیعی و با همکاری نیرو های طبیعی واستعداد های پا برجا ومستحکم وبا رعایت قوانین رشد ط

کوتاه کالم آموزش و پرورش عبارت از راه و روش برای بهترزیستن اش تحقق میپذیرد." شخص 

 هایی برای بیداری، آگاهی، رشد و تکامل توانمندی های جسمی، ذهنی، اجتماعی، روانی، اخالقی، 

 

 

 

آگاهی  یترین مدارجانسان را تا عال شخصیتمعرفتی و مهارت های مسکی وحرفویی  انسانها بوده و

  رهنمون میگردد.

آموزش و  پیشرفت و اعتالی فرهنگی جوامع ترقی، در شرایط موجود جهانی یکی از شرایط اساسی

اخالق از  د ونهیچ جامعه نمیتواند پیشرفت کند تا مردم آن آگاه امور نباش. مردم آن میباشدپرورش 

 واقع گرا و ذهنیت علمی ، تعقلخالق ، استعدادرایجاد گ ، فطرتترقی خواهانه، رفتارپویانیکو، سلوک 

 برخوردار نباشد. 

با آنکه در گذشته های دور مرکز بزرگ فرهنگی بوده وفرهنگیان، علما  واما در افغانستان

تا اوایل دهه هفتاد قرن بیستم  ودانشمندان بیشماری را در خود پرورانده است امادر تاریخ معاصر

از نعمت حد اقل سواد برخوردار نبوده و در سطح بسیار نازل آگاهی میالدی اکثریت اتباع کشور 

صرف در پایتخت تحصیالت عالی وآنهم به تمام کشور  ازاجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار داشتند. 

را ساالنه داشت میسر بود، در سرتاسر افغانستان به  محدود محصلکه ظرفیت چند شکل بسیار محدود

 ۴۶۲۵۸۵که گنجایش  ولیسه مکتب ابتدائیه ۲۲۸۶ت تحصیالت مسلکی، موسسا انگشت شمار تعداد

وجود بود که از عمر ساختن اولین مکتب هم هنوز چیزکی بیشتر از صد سال متعلم را داشتند م

در زمان حکومت  ۱۹۰۷میگذرد، یعنی اولین مکتب ابتداییه بنام مکتب جبیبیه در افغانستان درسال 

در زمان زمامداری شاه امان هللا  ۱۹۲۶مکتب لیسه به نام امانیه  در سال واولین  امیر حبیب هللا خان

متآسفانه هیچ موسسه تحقیقاتی در کشور  که بعدآ بنام استقالل تعیر نام پیدا کرد تآسیس گردید خان

و اعتالی کشور، بنابر پیشرفت ترقی،  مهمترین پایه واساس بود وضعیتاین با تآسف . وجود نداشت

های تعلیم وتربیه، قوانین وسیستم آموزش همگانی اکثریت مردم ما حتی از نعمت سواد نبود نهاد 

از آگاهی بسیار خواندن ونوشتن برخوردار نبودند. همین امر مردم ما را در تاریکی محض نگهداشته 
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تشخیص خیر وشر برایشان و نازل در عرصه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی هم برخوردار نبوده 

بود و همین هم سالح برانی بود در دست اجنبیان که مردم ما را به سمت که خود ویا غالمان  نا ممکن

در حالیکه اگر مردم با سواد  حلقه به گوش شان میخواستند به چپ وراست و افراطیت کشاندند.

میشدند و در عرصه های مختلف حرفه وفنون به تحصیالت مسلکی میپرداختند و رشته های 

معه را هم خود تشخیص میکردند وهم سیستم پالنگذاری اداره دولت برایشان توضیح موردنیاز جا

  میکرد امروز ما به عوض مصروفیت در جنگ و برادر کشی از رفاه همگانی برخوردار میبودیم.

طوری است که انسان را از همان آوان کودکی به فرد اجتماعی آگاه  آموزش وپرورش وسیستم آن

با فراگرفتن دانش در یک اجتماع کودک به شخصیت اجتماعی با هدف تبدیل  تبدیل میکند، یعنی

اگر  وبرای رسیدن به آن کوشا میگردد.میگردد، او از همان آوان فراگیری فردای خود را ترسیم 

بسیار روشن ، آینده ای موانع ایجاد نکند در برابرش موانع سنتی، فرهنگی و رسوم و آدات خرافی

قرار دارد. با گسترش تعلیم و تربیه و آگاه سازی مردم میتوان جامعه را بسوی  وشگوفا در انتظارش

دیموکراسی و آزادی های فردی و شهروندی رهنمون گشت. از طریق همین آموزش و پرورش 

با احراز  است که افراد مربوط به اقشار مختلف جامعه علمی وتکنالوژیکوفراگیری درجات عالی 

سیاست واقتصاد نا برابری های جامعه را کمتر وکمتر ساخته و فاصله های جایگاه بلند در جامعه، 

د. در همین نهاد های آموزش و پرورش است که مردم دسپلین پذیری و نکوتاه میسازرو ثروتمند رایفق

یز از دیگران ن وزند که با پا گذاشتن در جامعه آنهارا می آم واطاعت از قانون انظباط و قانون پذیری

یعنی به گونه ایی همه مردم اداره کننده گان جامعه در  رعایت را مطالبه میکنند لین، اطاعت ودسپ این

 برابر قانون شکنی، تخلفات، خرابکاری و اخالل نظم عامه میگردند. 

تجربه تاریخی درکشور ما افغانستان عزیز و تمام جهان به بسیار وضاحت نشان میدهد آن ملت هایی 

اجتماعی، جنگ های فرسایشی و آماج تعرضات بیگانگان قرار دارند که  در گیر چالشهای بزرگ

 ضعیف  لیم وتربیه همگانی در این کشور هامردمان اش از سواد کافی برخوردار نبوده و سیستم تع

 

 

 

سطح درک میباشد. تحلیل وضعیت جهان حکایت گر این است که ملت هایی بجان هم افتاده اند که 

با استنباط تحلیل های جامعه شناسان اقتصادی نازل است.  –سیاسی  –اجتماعی وآگاهی شان از امور 

 تماعی گریبانگیر آندر باره وضعیت کشور های بحرانی به این نتیجه میرسیم که همه آفت های اج

وانین آگاهی است که مکتب نمیروند، حرفه نمی آموزند، دسپلین پذیر نیستند، از ق ملت ها ومردمانی

بسیار آسیب پذیر میباشند و هر آن این چنین برخوردار بوده و نازل ترین سطح  زنده گی  ندارند، از

به هر کاری زده و نا آگاهانه در خدمت دشمنان  دستمردمی برای سیر ساختن شکم خود وخانواده 

وزمینه ساز مداخالت خارجی در کشور شان میگردند، مردم نا آگاه، کم سواد  قرار گرفتهشان کشور 

یسواد نه منافع خود را ونه منافع ملی را تشخیص داده میتوانند، هرگام و هر حرکت و هر واکنش وب

 مشکل ساز میباشد. بحرانزا وملت نا آگاه و بیسواد ضررباربوده و برای خود، اطرافیان وجامعه 

و بدون حیثیت پیش شرط خوشبختی، اعتال، ترقی وپیشرفت را داشته تعلیم وتربیت برای هر ملتی  بنآ

فرهنگ باسواد سازی  رسیدن به این مامول ابتداآن هیج ملتی به منزل سعادت و رفاه نمیرسد. برای 

ادارات فرهنگی والیات، را در میان همه مردم ترویج باید کرد این کار بوسیله رسانه های همگانی، 

وهمه مردم صورت  امامان مساجد، بزرگان خانواده هاشهرداری ها ولسوالی ها وعالقه داری ها، 

گیرد. از این طریق مردم ترغیب میگردند تا فرزندان شان را بدون استثنآ دختر وپسر شامل مدرسه 

ه افراد وفرزندان شان را در راه کسب دانش وارتقآی توانایی های آنان کمک کنند تا ب ومکتب ساخته

عمار، تجارت، اداره، تحصیل یافته و متخصص پا به عرصه کار وجامعه بگذارند. برای صنعت، ا

سیاست، صحت وهمه عرصه های ترقی و رباه به متخصص معین نیاز دارد. مردم ما خود باید این 

نیازمندی را مرفوع گردانند، نباید منتظر باشیم خارجیان این کار را برای ما انجام دهند. به قول 

ور ما از تنظیف جاده ها گرفته هم اکنون برای همه ام معروف )هیچ گربه ای بنام خدا موش نمیگیرد.(
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تا نصب رئیس جمهور و اراکین دولت در دست واختیار خارجیان قرار دارد، هم اکنون میلیارد ها دالر 

ساختمانی، معادن و اداره  افغانستان برای سروی، تحقیقات و راه اندازی پروژه های راه سازی،

 ازیر میگردد. سازی به جیب کشور های خارجی وموسسات تحقیقاتی آنه سر

اگر ما خود بوسیله متخصصین ملی وموسسات تحقیقاتی خود این توانمندی را پیدا کنیم تا اعمار وطن 

آنگاه است که مردم قدرت تشخیص خوب وبد را خود کرده و  ام دهیمانجمسئوالنه خود را بدست خود 

به این درک میرسند که  ضد وطن ومردم شان را دیگر نمیخورند، آنگاه است که مردمفریب تبلیغات 

اگر یک ملت واحد ویکپارچه باشند در برابر هر تعرض وتجاوزی شکست ناپذیر بوده وبا شهامت 

وسرفرازی از خود دفاع کرده میتوانند، آنگاه است که مردم به این درک میرسند که تا یک حکومت 

هیچ کسی برایشان  ن نکندقانون را تحقق نبخشد و آزادی های آنانرا تضمی در کشور شان ملیمقتدر

این کار را کرده نمیتواند، بنآ در گام نخست همه مردم منحیث یک ملت واحد بدور حکومت تجمع کرده 

حرکت های دیموکراتیک پیشرفت، ترقی وو خود حکومت خویش را با اقتدار ومشروع ساخته وزمینه 

         را در کشور مساعد سازند. 

 در جوامع جریان دارد: ش وپرورش رسمی وغیر رسمیدر شرایط کنونی دو نوع آموز

عبارت است از آموزشی است که از طریق نهاد های  Formal Educationآموزش رسمی 

مکاتب، مدارس، پوهنتون ها، موسسات تحصیالت علمی، مسلکی و  ی چونو پرورش یآموزش

مراحل آغازین یا صنوف تحقیقاتی پیشبرده میشود و دارای سیستم آغاز وانجام میباشد یعنی از 

که شرایط ارتقا به مراحل  ابتدایی شروع وهر مرحله تعلیمی وتربیتی دارای دوره های معین میباشد

و درجات عالی علمی و بزرگ اکادیمیک مراحل تا  بعدی موفقیت دوره قبلی الزامی میباشد

 تکنالوژیک.

ه انسان ها از طریق عبارت از آموزشی است ک  Informal Educationآموزش غیر رسمی 

 رسانه های اجتماعی انترنتی، مطالعات شخصی، اخبار، جراید، مجالت، رادیو، تلویزیون، انترنت، 

 

 

 

 

برخورد های اجتماعی و سیستم تبلیغات بصورت منظم و یا غیر منظم، بشکل دوامدار ویا وقفویی به 

صورت رشی ادارات مربوط ابتکار خود شخص ویا در تحت پروگرامهای انکشافی، آموزشی وپرو

 میپذیرد و مردم به شکل آگاهانه و یا نا خود آگاه از آن بهره میبرند.

از اهمیت فراوان برخوردار بوده و به آگاهی و رشد مردم منجر نوع آموزش و پرورش  وهرد

ن دوره ایی که از آوانباید از نظر دور داشت که تعلیم وتربیه رسمی، سیستماتیک و میگردد، البته 

یگردد برای آگاه سازی وتربیت مردم یک کشور اهمیت فوق العاده بسزایی دارد زیرا کودکی آغاز م

کار مشترک، با هم  آینده سازان یک جامعه از همان آوان کودکی اصول مهم زنده کی اجتماعی چون

، دسیپلین فکر کردن، منافع دیگران را در نظر داشتن یا بهتر بگویم برای منافع عموم کشوراندیشیدن

فرا گیری آزاد  پذیری، قانون پذیری واطاعت از مافوق، کسب دانش مکلفیت و مکلفیت پذیری،

فرا گیری راه های علمی  اندیشی و استقالل فکرو یا ارائه نظر در همه امور علوم اجتماع و ساینس،

آموزد و  توسعه توانایی ها وعالقمندی های شخصی خویش را می و منطقی بهتر زنده گی کردن و

 بحیث یک انسان خردمند با کمال در کار وفعالیت اجتماعی پا میگذارد. 

در طول درازمنه تاریخ زنده گی بشر آموزش و پرورش به منظور تحریک انسان برای تفکر منطقی 

نا بوده اند که دانا بوده اند. آنچه درسیستم تعلیم وخالقیت در نظر بوده است و همه انسانها زمانی توا

رعایت اصل آزادی و فعالیت آزادانه کودک و نوجوان میباشد. ربیه از اهمیت بسیار برخوردار است وت

که  (۱۹۳۲ -۱۸۵۴) آموزگار آلمانی   Georg Kerschensteiner به قول کرشن شتاینر

بنیانگذار تعلیم وتربیه مدرن میباشد و نظریات بسیار ارزشمندی را درباره تعلیم وتربیه و سیستم آن 

دانش آموز را آزاد بگذارید تا در باره رفتار خویش تصمیم بگیرد و در " متعلم یا  رائه داشته است.ا
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هدف تربیت سر انجام ارزشهای فرهنگی یا  بین شرایط مختلف زندگی دست به انتخاب عالقه بزند.

مان تمدنی است است که بصورت ترکیبی در نوع خود بدیع بمیان آورد و این ترکیب در حقیقت ه

هستی معنوی آدمی است." او در جایی دیگر تآکید میکند که" تربیت باید در ماحول رغبتها و عالیق 

و تحول آنها بچرخد و مربی شایسته کسی است که اوآل روح دانش آموز را بصورت درونی کودک 

ثالثآ به  شد است مبتنی سازد ودرک کند، ثانیآ عمل خود را بر محبت نسبت به نو نهالی که در حال ر

تحقق ارزشهای معنوی در ذهن شاگرد یا دانش آموز بپردازد و رابعآ بکوشد تا در ذهن متعلم یا 

 محصل مناسبات تربیتی و عینی بصورت پیوسته وبهم بسته ایی در آید." 

برای فعالیت های فردی و به موجب این اصول هرقدر کودک در سنین طفولیت از آزادی بیشتری 

وردار باشد از تفکر واحساس استقالل  عمل بیشتر برخوردار خواهد شد و در آینده اجتماعی اش برخ

اقتصادی با اعتماد به نفس بیشتر و اطمینان به فردا  وارد اجتماع  –سیاسی  –و زنده گی اجتماعی 

 ایه گذاری میگردد. پ میگردد و از همینجاست که تهداب مستحکم زنده گی فردای یک کشور

فیلسوف امریکایی از پیشتازان دانشمند وJohn Dewey (۱۸۵۹ – ۱۹۵۲  )وی همچنان جان دی

وضع حاضر کودک در گذشته ای او در این باره میگوید "  pragmatism پراگماتیسم عمل گرایی

ریشه دارد، تربیت فعلی او پایه واساس زنده گی آینده اش را تشکیل میدهد. آینده کودک از زمان 

اینکه در آینده بهتر بتواند با مسایل زنده گی کنار آید، باید احتیاجات فعلی  حالش جدا نیست و برای

ش تآمین شود. استعداد هایش بطور مناسب رشد کند تا در آینده که خود ادامه یا محصول زمان حال ا

پس توجه به آینده به هیچ وجه مستلزم چشم پوشی از وضع است بتواند بطور بهتر زنده گی کند. 

هل انگاری نسبت به احتیاجات، استعداد ها، رغبت ها، تمایالت فعلی کودک نیست. اما قبل حاضر و س

از آنکه موقع چیزی فرا رسیده باشد باید مقدمات آنرا تدارک دید، باید بیش از آنکه با کودک به 

 "اساس منطق سخن بگوئیم او را برای درک استدالل و سخن منطقی آماده کنیم.

 

 

 

 

 

ه خرابه های جنگ بائیست اعمار، احیا وبازسازی گردد به انبوه کادر مسلکی وحرفویی در کشور ما ک

بلند بردن مهارت نیازمند میباشد. بهتر خواهد بود تا در سیستم تعلیم وتربیه از همان صنوف ابتدایی 

تحصیالت متوسط  و عالی فنی کشورهای فنی و مسلکی گنجانیده شود و با درنظرداشت مارکیت کار

نظر گرفته شود تا بقدر نیاز جامعه افراد فنی ومسلکی برای اعمار وبازسازی کشور تربیه وآماده  در

   گردد. 

یک مطلب دیگر که در تعلیم وتربیه اهمیت فراوان دارد و اساتید و مدرسین آنرا با دقت بسیار در نظر 

د ومحصل را با کیفیت باالی داشته باشند اینکه اساتید ومدرسین منحیث نماینده اجتماع طفل یا شاگر

چون قانون پذیری، رعایت آداب اجتماعی، احترام به سنن، آدات و رسوم موجود در جامعه، اجتماعی 

احترام به اندیشه ها،  رعایت حقوق فردی وجمعی،احترام به انسان وارزش های واالی انسانی،

وصالح فردی در خیر و  زنده گی اجتماعی جستجوی خیرل زرین صنظریات و عقاید دیگران و ا

. درک این مسله آینده ساز بوده از این طریق منافع ملی آموزش وپرورش دهنددرک صالح کل یعنی 

 تقدیم کنند.به جامعه انسان با کمال وفضیلت  میتوانند
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 نتیجه  گیری 
 

 

فیک مواد مخدر، فقر فرهنگی وخرافات، تولید وترا -آنچه در باال تحت عناوین جوانان، زنان، اعتیاد

در جامعه امروز بحیث اصلی ترین و مهمترین شاخص ها  که تعلیم وتربیهمعضل بیکاری واشتغال و 

افغانی تشخیص داده شده است مورد کاوش، تحلیل  و ارزیابی تا حد توان خودم قرار دادم و پاراوکس 

و سایر چالشهاییکه از آغاز سخن با شما ردم  ها وچالشهای فراروی و درون این شاخص ها را برشم

که فراروی  انداصلی سد ها وموانعی دوستداران افغانستان عزیز طی این نوشتار در میان گذاشتم 

به نحوی از انحا ما را از رفتن به ملت در کشور ما قرار داشته و –دولت وحدت ملت افغان و ایجاد 

تا اینجا آمدیم الزم به یادآوری است که بدون حمایت همه  سر منزل مقصود باز میدارد. با ذکر آنچه

وتآمین حاکمیت دولتی در سراسر  بوسیله پشتیبانی مردم  مردم از دولت وبلند بردن درجه اقتدار دولت

کشور وتا آخرین کناره های سرحدات توفیق حکومت قانون امریست نا ممکن، این را همه مردم باید 

دولت بدست می آورند در شرایط حاکمیت از را در اذای حمایت  یشاناآزادی ه همه درک کنند که

ملوک الطوایف، قوماندان ساالری، موجودیت اغتشاش، جنگ و سرکشی نه عرصه برای تحقق 

آرمانهای دیموکراتیک باقی میماند ونه قدرتی وجود خواهد داشت که ازمصئونیت و آزادی های مردم 

 حمایت وپاسداری کند. 

که حمایت نمیکنیم نباید از او توقع اجرای خواسته ها، آرمانها وآزادی های مان را داشته  حکومتی را

باشیم. این بزرگترین بی انصافی و دور از منطق اجتماعی است به سازمانی با این نابسامانی فضای 
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 تجاوز خارجی، حکومت های موازی، زور گویی قدرتمندان برای حفظمتآثر از جنگ، بی اعتمادی، 

منافع شخصی وتنظیمی شان، فساد ریشه دار و ده ها و صد ها چالش اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

امنیتی به عوض کمک برای برون رفت از این چالشها او را بیشتر به سمت گودال نیستی و زوال 

ا تحت فشار قرار دهیم ودر مسند قضاوت هنوزهم خود را حق به جانب و بری الزمه معرفی داریم. چر

ما بیدار نمیشویم؟ چرا ما همه مسایل ملی و بین المللی را در قبال کشور مان با چشم بصیرت 

نمینگریم؟ چرا ما راه های برون رفت را با نفی و محوء یکدیگرشروع و ختم میکنیم؟ چرا ما توان 

رنامه ها و پذیرش یکدیگر را در فضای اعتماد متقابل نداریم؟ چرا ما این توان را نداریم که برای ب

راهکار های ملی گفتمان های سراسری را در سطح کشور سازمان داده و حمایت مردم را در عمل 

جلب کنیم؟ چرا ما همیشه نا کاره گی و نا توانی های خود را در تمام عرصه های زنده گی سیاسی، 

مادر ؟ چرا اجتماعی، اقتصادی و امنیتی از رئیس جمهور و یکی دو نفر دیگر باز خواست میکنیم

به عوض ارائه عوض جلب حمایت مردم خویش برای هر کاری به دامن خارجی ها پناه میبریم؟ چرا 

پیشنهاد سالم، طرح الیحه، مقرره، طرزالعمل مؤثر ومفیدبرای بهبود زنده گی مردم وطرز کار اداره 

یک افغانستان  در عوض اتحاد همه مردم برای نیل بهدولت در پی تخریب همه سیستم هستیم؟ چرا 

مرفه که ما هم در رفاه اش حیات بسر بریم تالش برای انقطابات وتفرقه های بیشتر وبیشتر اجتماعی، 

  سیاسی و اتنیک هستیم؟

مقدس افغان در یک  یک ملت یک پارچه وواحد تحت نام برای تحقق آرمان اتحاد ملی مردم ما بحیث

، افغانستان یک پارچه، افغانستان بدون رنگ وبوی زمحدوده ای واحد جغرافیایی بنام افغانستان عزی

چند نکته کشوربرای بهبود امور اداره  کردم، همچنان بر عالوه آنچه از آغاز تا اینجا بیان قوم وخیل

 م:دیگر را به حسن اختتام مطرح میکن

 

 

 

 

 

 

 

یل خیانت بوطن و انواع آن برای مردم از طریق وسا خط قرمز الزم است تا در گام نخست -

اطالع رسانی همگانی، ادارات دولتی، مکاتب، پوهنتون ها، مساجد، تکایا، نشست ها 

وکنفرانس ها و لوایح جاده ها، معین و مرتکبین به شدید ترین مجازات بر حکم قانون 

 رسانیده شود. رسانه ای و به اطالع همگانمحکوم و اجرای این احکام 

 

تعریف مشخص وقابل قبول برای مردم افغانستان  موجودیت نیرو های خارجی در افغانستاناز -

وهمسایگان افغانستان ارائه گردد، موجودیت شان در کشور نباید منافع ملی ما را زیانمند 

سازد. این نیرو ها که برحکم منافع ملی کشور های متبوع شان برای تحقق استراتیژی 

که همه مخالفین با شعار بار آنرا هایشان از کشور ما استفاده میکنند باید کفاره وخساره زیان

موجودیت قوای خارجی در افغانستان در تخریب زیر ساخت های ما وتلفات ملکی مشغول 

 در کشور بپردازند.اند،

 

نظام اداری و سیستم حاکمیت هر دولتی بیانگر تفکر واراده مسئولین در تحقق عملی اهداف  -

میباشد، تنها آن نظامی این هنگی مطروحه درعرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفر

اهداف را عملی کرده میتواند که برویت منطق علمی علم اداره ایجاد و کار آمد باشد. بنآ باید 

چنین سیستم اداره در کشور ما در کلیه سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و 
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جامعه ما باشد وهیچنوع  نیاز های ویفرهنگی به شکل کامآل منطقی ایجاد گردد تا جوابگ

گنجانیده نشود. ادارات  سیستم ادارها کار آمد در کاپی کاری والگو سازی های غیر عملی ون

و مدیریت ملی کشور در مسایل کالن ملی  آنچنانی بائیست از این سیستم خارج وحذف گردد.

سی کشور که به یقین مهمترین رکن اداره سیاسیستم همآهنگی ملی در سراسر نظام اداری 

در این عرصه دایمآ فعال باشد تا هر از  و پوهنتون ها  ایجاد گردد و مراجع اکادیمیک میباشد

گاهی جامعه واداره زیر دوربین پژوهش و ارزیابی قرار داشته و برخورد جامع ومنطقی با آن 

 روا دارد.

 

ادی، سیاسی، ارتقای شایسته ساالری در عزل ونصب مدیران ادارات وتمام سطوح اداره اقتص -

یکی دیگر از راه های نیل به تقسیم  اجتماعی، فرهنگی، عدلی وقضایی و امنیتی کشور

عادالنه قدرت میان مردم میباشد ومشروعیت الزم به حکومت را ضمانت میکند، این مسله 

سروصداهای ایجاد شده در این زمینه را که دشمنان ملت از آن سود میجویند مانع گردیده 

تمام ادارات کشورخاصتآ ارگانهای رهبری کننده با اداره سالم را محک میزند.  وفضای شفاف

با اعتماد به  ،وبا تجربه ، توانمندمسلکی متخصص و گزینش شخصیت های ملی، وطندوست،

قاطع وپیگیرو دارای قابلیت سازگاری با هرنوع شرایط نفس و ثابت قدم روی حرف وعمل، 

دیگر به سیستم نصب کادر ها  مورد بازنگری قرار گیرد.  مطابق به موازین شایسته ساالری

بر اساس وفاداری شان به امریکا وکشور های اروپایی منسوخ قرار داده شودو به این حلقه 

یا سایکل بد نامی که  وزیر بد نام وکیل مقرر میگردد، وکیل بدنام والی مقررمیگردد، والی 

وتی که از جلسه بن بنیاد گذاشته شده است و تا بدنام قوماندان مقررمیگردد واین حلقه طاغ

در بست داده  کنون دارد همه هستی کشور را به باد منافع شخصی خود و منافع بیگانگان

 سیستم توزیع مواد مورد ضرورت اولیه خانواده ها از طریق   است نقطه پایان گذاشته شود.

 

 وسکتور خصوصی اداره دولتکوپون با سوبسیدی های دولتی برای مامورین وکارمندان  

احیآ گردد. بلند بردن سطح بازپرس در ادارات دولتی و ترویج اصل مکافات و مجازات میتواند 

 باعث بلند رفتن کیفیت کار وبازده مطلوب گردد.

  

در تمام ستندرد های سیستم آموزش و پرورش و تحصیالت عالی بلند برده شود، این سیستم  -

یا  و مؤسسات تحصیالت مسلکی وحرفویی رس گردانیده شودبرای عموم قابل دستسطوح 

در سرتا سر  با درجات وسطوح مختلف مطابق نیاز های جامعه گسترش داده شود، کاربردی

دوره های کار دانی یا فرا گیری کار سیستم تعلیم وتربیه و تحصیالت عالی ومسلکی سیستم 

زمینداران وباغداران و خصوصی، ارتباط مستقیم با ادارات دولتی، سکتور های عملی در

ایجاد گردد، این ارتباط ارگانیک از یکطرف  و مجموع کار فرمایان سراسر کشور مالداران

 مهیا میگرداند واز طرف دیگر دوره شناخت کمکی اندوره کاردانی را برای دانش آموز

یجاد سیستم ا، میباشد برای کار یابان و کار فرمایان بعد از ختم تحصیل ومراحل کار یابی

معادن، صنعت، نفت سکتور های  و تخصصی   تحقیقاتی وپژوهشی در بخش تحصیالت عالی

وگاز وانرژی،زراعت، آبیاری، تعلیم وتربیه، حمل ونقل، اطالعات و تکنالوژی، ساختمان 

. هم اکنون سرمایه گذاری های کالن جلب گردد وسرکسازی، صحت عامه، فرهنگ وسیاست

به جیب مؤسسات تحقیقاتی و  پژوهش ها این  غرضکشور ما  بیشترین سرمایه های

آن هم اینست که هر کدام این پژوهش های که در خارج بیشترو زیان  پژوهشی خارجی میرود

سیاست های آنکشور ها را نیز با منافع واز افغانستان صورت میگیرد به احتمال بسیار زیاد 
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موسسات اجراییوی آگاهانه ویا نا خود آگاه  و کرده وباز تاب میدهد خود به کشور ما منتقل

 .مجریان منافع خارجی ها در سکتور های مختلف که در باال به آن اشاره کردیم قرار میگیرند

پیشروی مردم وحکومت میباشد، مسئله آب، آبیاری وزراعت در کشور ما مهمترین معضل  -

رصه اهم بسیاری از چالش عبهبودوضع این  ،به آن اشاره هایی داشتم همانطوریکه در متن

توجه دلسوزانه دولت برای های اجتماعی، سیاسی ونظامی کشور را منتفی میگرداند. بنآ 

بهبود، رشد وانکشاف زراعت وآبیاری، جلب سرمایه گذاری های کالن درعرصه زراعت، 

زراعت و آبیاری ومنابع آب و حمایت قانونی کشاورزان و کارکنان ودست اندر کاران عرصه 

 را حل گرداند. حکومت ومردم بیاری میتواند در کوتاه مدت بسیاری از مشکالت فراروی آ

 

و ارگانهای  قوه قضائیه کشور ،و متخلفین ینبمنظور تآمین عدالت، بازپرس و مجازات خائین -

نظارت بر قانون از وجود مفسدین، رشوه خواران، افراد غیر مسلکی پاک گردد، قوه قضائیه 

قضآ و سارنوالی ها به مراجع با اعتبار غیر  یر تنظیمی وغیرسیاسی گردند.وسارنوالی ها غ

سیاسی و بیطرف متشکل از افراد تحصیل یافته متخصص تکمیل گردد. قانون یکسان باالی 

 ملحوظات و مناسبات تطبیق گردد.  مصلحت ها، همه اتباع کشور بدون درنظرداشت

 

نگیزی میان مردم و افتراق و انقطاب در جامعه ما عمال خارجی و داخلی که آگاهانه در فتنه ا -

، چه از طریق تریبیون های سازمان های  سیاسی و به هر نام وعنوان که مشغول اند

اجتماعی وچه از طریق منبر مسجد میان مردم تولید اختالف میکنند و یا به نحوی از انحا 

اساسی و قوانین مربوط به  مطابق به احکام قانون فتنه انگیزی میان مردم دارندسعی بر 

بدون استثنآ بصورت شفاف به آگاهی مردم شدید ترین مجازات محکوم و اجرای حکم شان 

 رسانیده شود.

 

برای دست اندر کاران، تولید کننده گان و قاچاقبران مواد مخدر ومافیای داخلی و خارجی آن  -

تری داده اند قوانین سختگیرانه با استفاده از تجارب کشور هاییکه مؤفقانه این کار را انجام 

 اتخاذ و این جرم بمثابه خیانت بوطن مورد بازپرس قرار گیرد.

 

قاچاقبران و مافیای استخراج و صدور غیر قانونی معادن و سنگهای قیمتی، قطع  و صدور  -

بدون مجوز مخصوصآ در ساحات سرحد  ی و ترانسپورتیبدون مجوز جنگالت، فعالیت انتقاالت

صدور وورود بدون مجوز اموال تجارتی بمثابه خیانت به منافع ملی شامل کود ، با پاکستان

 گردیده و متخلفین به جزا های شدید مجازات گردند. جنایی و اقتصادی های شدید ترین جرایم

شفافیت در امر مجازات متخلفین و رسانه ایی ساختن تطبیق مجازات  این تخلف ها در 

 ت و توسعه وازدیاد شبکه های این تخلفات جلوگیری میکند. جلوگیری از تکرار این تخلفا

 

در جلسات علنی محاکم مفسدین ادارات و سکتور های خصوصی وغاصبین دارایی های عامه  -

تحت پیگرد قانونی وبازپرس قرار گیرند واز مردم در باره جنایات وجرایم شان معلومات 

به همکاری ی غیر وابسته حقیقت یاب این مامول تیم ها برای پیشبرد  ونظر خواهی گردد.

 مردم در سراسر کشور فعال گردند.
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به همکاری سازمان ملل متحد، سازمانهای خیریه بین المللی، ایاالت متحده امریکا، اتحادیه  -

کشور های دوست در گام نخست تدابیر جدی عملی برای بازگشت مهاجرین از پاکستان اروپا و

آویزه  مهاجرین افغان در پاکستان وایران آسیب پذیر ترین و ایران اتخاذ گردد. موجودیت

ایست که پاکستان وایران همچنان هر از گاهی از آنها برعلیه افغانستان بحیث ابزاردر 

پاکستانی هم اکنون  انتخریبکاری وتروریزم استفاده میکنند، بقول پژوهشگران جامعه شناس

زی وداعش سازی در پاکستان از میان حدودبیشترازهشتاد درصد مدرسین مدارس طالب سا

برای اسکان این مهاجرین شهرک های رهایشی در  همین مهاجرین افغان تکمیل میگردد.

ظرفیت نفوس و اشتغال مخصوصآ در ساحاتی که امکان سراسر کشور با درنظرداشت 

 زراعت، مالداری و صنعت میسر باشد، اعمار گردد.

 

توطئه ها ودسایس پاکستان وعمال داخلی عال که در اثر احیای مجدد فابریکات تولیدی غیر ف -

 اش از فعالیت بازمانده و دارند آهسته آهسته به خرابه ها و آوار آهن پاره مبدل گردیده اند و

دولتی، مختلط، سکتور خصوصی و سرمایه گزاری های خارجی جلب سرمایه گزاری های 

 های اقتصادی حکومت قرار گیرد.  برای چرخاندن چرخ تولیدی این فابریکات از الویت 

اعمار فابریکات بزرگ تولیدی برای صنایع مصرفی میتواند برای میلیون ها انسان ما محالت 

سکتور  برای اینکار ،جدید کاررا ضمانت کرده واطمینانی باشد برای مهاجرین عودت کننده

بهترین گزینه  در بدل ضمانت های معتبر بانکی خصوصی با روحیه تمام عیار منافع ملی

میباشد. البته حمایت قانونمند دولت از سکتور خصوصی در برابر مؤلدین خارجی و اموال 

 وارداتی از اهمیت فراوان برخوردار میباشد.

 

تقویت نیروهای پولیس، ارتش واداره امنیت ملی و تجهیز این نیرو ها با تسلیحات وتجهیزات  -

داشته باشد، برای ارتقای امنیت را تجاوز و اخاللدر برابر هر نوع  زمکه توانایی دفاعی ال

بسیار حتمی وضروری  در امر دفاع از نوامیس کشور ومنافع ملی مؤثریت این نیرو ها

بازنگری جدی صورت گرفته واین  ونل این نیرو هاتشکیالت و پرسپنداشته میشود تا روی 

دند. نباید منسوبین این نیرو ها از چنگ تنظیم ها، احزاب سیاسی و جنگ ساالران رها گر

 نیرو ها عضویت سازمانهای سیاسی را داشته باشند.

 

واداره ملی  ها تحت اداره و کنترول دولت افغانستان NGOتمام موسسات خارجی و فعالیت  -

، قبل از پروسیجر مزایده این موسسات ضمانت های معتبر بانکی قرار گیرد نورم واستندرد 

فعالیت این موسسات غیر دولتی که  ک های کشور قابل قبول باشد.ارائه بدهند که از جانب بان

بعضآ موسسات ضد دولتی هم هستند باید تحت کنترول دقیق ارگانهای مالی، عدلی، قضایی و 

تآمین نظم عامه کشور قرار داشته باشند. فعالیت این موسسات دقیقآ بر اساس منافع ملی 

د و ادارات ذیربط  موسسات متخلف را بدون ملی کشور عیار گردکشور وعدم نقض حاکمیت 

درنظرداشت مصلحت ها ومالحظات به جرایم نقدی تا سرحد قطع فعالیت در افغانستان و 

 معرفی به محاکم کشور مورد بازپرس ومجازات قرار دهند.

 

استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، بیطرفی، رعایت منشور سیاست خارجی کشور بر پایه  -

عدم انسالک در پیمانهای نظامی شرق وغرب در پرتو منافع ملی کشور و همکاری ملل متحد، 

های بین المللی طرح ریزی و همانندی که در باال ذکر بعمل آوردم موجودیت قوت های ناتو و 

عساکر خارجی ودالیل اصلی موجودیت آنها در کشور ما با شفافیت تمام به مردم کشور، 
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توضیح گردد تا سو تفاهمات موجود در زمینه هم تعریف و ن همسایگان افغانستان وجهانیا

برای مردم کشور وهم برای همسایگان و جهانیان مرفوع گردد. باییست سیاست خارجی 

کشوربصورت شفاف بازتاب واقعی منافع ملی کشور ما در منطقه وجهان باشد. آنچه در 

ا تآمین صلح در افغانستان سیاست خارجی ما از اهمیت بسیار فراوان برخوردار است همان

ومنطقه میباشد، هیچگاهی صلح جهانی ومنطقوی در موجودیت یک افغانستان پر آشوب 

هیچ کشوری در منطقه از این آشوب بی امان بوده نمیتواند، سیاسیون  متصور نیست،

وسردمداران پاکستان، ایران و کشور های آسیای میانه نیز بوضاحت این را میدانند ولی برای 

اتخاذ و اجرای چنین سیاستی به عناطر وفادار به امر مقدس وطن و منافع ملی در ادارات 

سیاستگذار واجراییوی نیاز است. برای رسانیدن صدای افغانستان به جهانیان به دستگاه 

دیپلوماسی دایمآ فعال، وطندوست، با وقف، متخصص و معتقد به منافع ملی ضرورت است 

برای تحقق منافع ملی کشور شان در سراسر جهان البی هایی را در این دستگاه دیپلوماسی 

تا در مواقع موضعگیری  دستگاه سیاسی واداری دول متحابه بصورت دایمآ فعال داشته باشند

های بین المللی دول متحابه منافع ملی افغانستان ونقش اش در مسایل بین المللی از نظر 

ین دستگاه دیپلوماسی بصورت زنده هر روز در مدیای . افغانستان باییست از طریق همنیافتد

جهان نفس بکشد، به جهانیان باید بصورت راسخ و بدون تزلزل این مطلب رسانیده شود که 

الویت روابط بین المللی ما بر پایه منافع ملی و اراده مردم افغانستان استوار است. ما با همه 

تآمین روابط میکنیم.  در رابطه به اختالف  کشور های جهان با در نظر داشت منافع جانبین

افغانستان با پاکستان روی مسله خط دیورند و با ایران روی مسله آب رود خانه ها با در 

نظرداشت منافع ملی کشور ما تصامیم جسورانه ملی گرفته شود واین زخم ناسور که دارد 

اختصاصی  های  .  )در بخشآهسته آهسته همه کشور را فرا میگیرد از بنیاد ریشه کن گردد

به تفصیل در زمینه توضیح گردیده است(.  دستگاه دیپلوماسی کشور ما رفتار های گوناگونه 

بازیگران بین المللی، خواسته ها، نظریات و اندیشه های ایجاد شده در اندیشکده های 

بصورت ثیر می اندازد آسیاست گذاران بین المللی را که به نحوی از انحا بر کشور ما نیز ت

دقیق تحت نظر داشته و حکومت را از چند وچون مسایل و حاشیه های آن آگاه وبا خبر 

سازند. دستگاه دیپلوماسی ما جهان را  طوری که است ببینند و به حکومت گزارش دهند نه 

.  دستگاه دیپلوماسی افغانستان ویا افرادی درحکومت آنرا میخواهد طوریکه آنها میخواهند

دیپلوماتیک را  یاد بگیرند تا اهداف منافع کشور شان را در مرکز ثقل سیاست  چانه زنی های

های خارجی کشور هایی قرار دهند که منافع دراز مدت و کوتاه مدت شان را در کشور ما 

  میبینند. 

 

 

 

 

 ادامه دارد....
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 :ها گرفته بر و ها مآخذ

 
 

 

 دستان. انتشارات منتشره فرامرزی احمد جمهتر دارک سیدنی نوشته رنسانس" تاریخ " کتاب

 

 سمت انتشارات چاپ کاشانی صبوری منوچهر ترجمه راش مایک  نوشته "وسیاست جامعه" کتاب

 تهران.

 

  ۱۳۸۲ جرگه لویه مصوب افغانستان جدید اساسی قانون

 

 گابریل آبرهام آلموند پاول، بینگهام نوشته  تطبیقی" سیاست بررسی برای نظری "چهارچوب کتاب

 ومدیریت. ریزی برنامه پژوهش و آموزش عالی موسسه منتشره طیب رضا علی ترجمه جی ورابرا

 

 تهران. کویر منتشره انتشارات بازرگانی  النیترجمه بهاء الدین گی "  اروپایی البهایانقکتاب " 

 

  فیروزمند کاظم ترجمه مارسدن پیتر نوشته افغانستان" در نوین ونظام مذهب و جنگ – طالبان " کتاب

 

 ایرانی. شهیر شناس جامعه حسین بشیریه نوشته سیاسی" شناسی جامعه " کتاب

 

 کتاب "جوان ازنظر عقل واحساسات" تآلیف هیئت نشر معارف اسالمي

 تهران -انتشارات توس منتشره  دوریس اوداوم " نوشته سیري دركتاب رشد اجتماعيکتاب "

 جامعه در زنان نقش" باره در ( IPSC ) صلح مطالعات للیالم بین مرکز در طالب معصومه گزارش

 ."افغانی

 

 کتاب " تاریخ افغانستان در عصر تیموریان هند" نوشته عبدالحی حبیبی منتشره انجمن تاریخ.

 

 کتاب " تاریخ مختصر افغانستان" در دو جلد نوشته عبدالحی حبیبی.

 

 یبی. کتاب " افغانستان بعد از اسالم" نوشته عبدالحی حب

  

کتاب " سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه ها" در دو جلد  نوشته اعظم سیستانی  چاپ اول منتشره 

 اکادمی علوم افغانستان.

 

 کتاب " جغرافیای تاریخی سیستان" نوشته اعظم سیستانی منتشره اکادمی علوم افغانستان.

 

نوشته اعظم سیستانی  چاپ پشاور کتاب " قیام های مردم افغانستان در قرن های هشتم تا هژدهم" 

 پاکستان.
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مقاالت متعدد از رویداد های تاریخی افغانستان  نوشته پژوهشگر تاریخ اعظم سیستانی منتشره در 

 سایت های افغان جرمن آنالین ومهر.

 

 

 منتشره مطبعه آریانا کابلکتاب " افغانستان به یک نظر" نوشته میر غالم محمد غبار 

  

 ومردم افغانستان" نوشته مری لوییس ترجمه مرتضی اسعدی. کتاب " سرزمین

 

 کتاب " افغانستان در پنج قرن متآخر" نوشته میر محمد صدیق فرهنگ.

 

 کتاب " سراج التواریخ نوشته فیض محمد کاتب هزاره.

 

 کتاب " افغانستان در مسیر تاریخ"  در دو جلد نوشته میر غالم محمد غبار.

 

 نوشته پاتریک مکروری ترجمه پاینده محمد کوشانی چاپ پشاور پاکستان.کتاب " شیپور تباهی" 

 

 کتاب " سقوط افغانستان" نوشته عبدالصمد غوث.

 

" مقدمه سقوط افغانستان"  در کتاب سقوط افغانستان نوشته تیودور ایل ایلیوت ترجمه مقاله در کتاب 

 عبدالصمد غوث. 

 

 آتش" نوشته عبدالحمید مبارز چاپ پشاور پاکستان.کتاب " آسیای میانه و افغانستان در کنار 

 

کتاب " حقایق پشت پرده تهاجم اتحاد شوروی در افغانستان" نوشته دیگو کوردیویز و سلیک هریسن 

 ترجمه عبدالجبار ثابت.

 

 کتاب " بحران اجتماعی وآسیب های آن" نوشته انتونی روشمن ترجمه الهام آذر. 

 

 ت تاگور وجدان بشر" نوشته رامین جهان بگلو ترجمه خجسته کیا.کتاب " فلسفه های رابیندرنا

 

 کتاب " زایش و خیزش ملت" نوشته دکتور داور شیخاوندی منتشره انتشارات ققنوس.

 

مقاالت " مباحثه در باره روند ملت سازی در افغانستان" نظریات دستگیر خروتی تحلیلگر مسایل 

ویکتور کارگون و جعفر مهدوی کارشناس مسایل سیاسی  اجتماعی، افغانستان شناس مشهور –سیاسی 

 منتشره سایت بی بی سی.

 

مقاله " سخنرانی داکتر مهدی کارشناس مسایل سیاسی در کنفرانس بین المللی بحران افغانستان، سناریو 

که به ابتکار مرکز مطالعات افغانستان معاصردر  2009های ممکن انکشاف که در برج اپریل سال 

 رگزار گردیده بود.  ماسکو ب

 

مقاالت عزیز آریانفر در باره استراتیژی های پاکستان در قبال افغانستان و ریشه های ناکامی ملت 

 از سایت های انترنتی.  سازی در افغانستان
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کتاب " تحوالت سیاسی واجتماعی افغانستان" نوشته فاروق انصاری منتشره مرکز اسناد و تاریخ 

 دیپلوماسی تهران.

 

قاله " بررسی استراتیژی ایاالت متحده امریکا وافغانستان وتآثیر آن برمنطقه" نوشته تمنا و فرامرز م

 منتشره پژوهشکده مطالعات راهبردی وزارت خارجه ایران.

 

ویژه افغانستان پس از طالبان" تدوین وترتیب از جانب سید ابراهیم خاتمی خسرو  – 3کتاب "آسیا 

 شفیعی منتشره موسسه ابرار معاصر تهران.  شاهی به نظارت دکتورنوذر

 

اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای میانه " نوشته احمد رشید با ترجمه  – کتاب " طالبان

 عبدالودوود ظفری منتشره انتشارات میوند.

  

حکومت" نوشته عبدالقیوم سجادی انتشارات  –مذهب  –قوم  –کتاب " جامعه شناسی سیاسی افغانستان 

 لیغات اسالمی.تب

 

کستان" نوشته نادر شریفی منتشره دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور اکتاب " سیاست و حکومت در پ

 خارجه.

 

 کتاب " افغانستان در قرن بیستم" نوشته ظاهر طنین منتشره انتشارات میوند.

 

ره انتشارات کتاب " افغانستان هجوم اتحاد شوروی وسیاستهای غرب" نوشته محمد ظاهر عظیمی منتش

 محقق مشهد.

 

 کتاب "اردو و سیاست در سه دهه اخیر افغانستان" نوشته محمد نبی عظیمی منتشره انتشارات میوند.

 

نژاد گزارش سلطنت کابل" نوشته مونت استوارت الفنستون ترجمه  –فرهنگ  –جای  –کتاب " افغانان 

 محمد آصف فکرت منتشره انتشارات شاه محمد.

 

تان چالش سیاسی افغانستان وپاکستان" نوشته محمد اسحق فیاض منتشره انتشارات کتاب " پشتونس

 معصومین قم. 

    

کتاب " افغانستان جنگ فراموش شده اروپا " نوشته دانیل کورسکی با ترجمه جالل کالنتری منتشره 

 دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه.

 

غانستان" نوشته پیتر مارسدن با ترجمه نجله خندق جنگ مذهب و نظام نوین در اف -کتاب "طالبان 

 متشره انتشارات الکترونیکی.

 

مقاله " استراتیژی ایران در قبال پاکستان" منتشره در نشست تخصصی مرکز پژوهشهای استراتیژیک 

    .SIDاز آرشیف 

  

فصلنامه دفاعی  ۲۸ره مقاله " اقدام نظامی امریکا در افغانستان " نوشته بهادر امینیان بر گرفته ازشما

 .۱۳۸۰وامنیتی سال 
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مقاله " روند بازسازی افغانستان موانع وچالش ها فرا رو" نوشته نوذر شفیعی بر گرفته از شماره 

 فصلنامه نهضت.16

 

نظریات شورای روابط خارجی امریکا تحت عنوان " استراتیژی امریکا در افغانستان" ترجمه اسمعیل 

 فصنامه نهضت. ۱۶ه عبدالهی بر گرفته ازشمار

  

 ۲۵۸و   ۲۵۷مقاله " امریکا وپارادیم قومی در افغانستان " نوشته حسین دهشیارمنتشره شماره های

 ماهنامه سیاسی واقتصادی اطالعات.

 

نوشته پیتر مارسدن منتشره انتشارات  ملت سازی و نظریه روابط بین المللی "  –" دولت سازی کتاب 

 دانشگاه آزاد اسالمی.

 

ب " اسالم سیاسی در افغانستان پس از طالبان " نوشته خلیل هللا سردار نیا منتشره بوستان کتاب.کتا  

 

" نوشته آرش نراقی استاد فلسفه در دانشگاه  روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسیمقاله "

  موراویای پنسلوانیا.

 

 انتشارات منتشره کیا مقدم رضا ترجمه دورانتی الساندرو نوشته شناختی" زبان – شناسی انسان " کتاب

 نی.

 

 سیاسی علوم دانشکده علمی هیت اعضال دار غله ساحره و مقصودی مجتبی پژوهشی مشترک مقاله

 اجتماع. در زنان نقش باره در تهران پوهنتون

 

 دوپری هاتچ نانسی نوشته جهانی" های وسیاست طالبان – طالبان حکومت تحت افغان زنان " کتاب

 ترانه. انتشارات منتشره محقق ترجمه

 

 تهران. آشیان انتشارات چاپ مهاجر فیروزه ترجمه من فرید جین نوشته "فیمینیسم" کتاب

 

 طباطبایی. نسرین ترجمه  آبرامسون پل نوشته سیاسی" "مشارکت کتاب

 

 نانز حقوق مجله منتشره دژبان فریبا نوشته زنان" علیه خشونت با مقابله های استراتیژی " مقاله

 .۱۵ شماره

 

 پژوهش مجله منتشره اگرراوال نوشته  جنسیتی" عدالت برقراری برای زنان وبسیج "سازماندهی مقاله

 .۱۳۸۶ سال دوم شماره زنان

 

 پژوهش مجله منتشره اگرراوال نوشته اجتماعی" های عرصه در ومرد زن حقوق برابری  " مقاله

 .۱۳۸۶ سال دوم شماره زنان

 

 سیاسی فعالیت با زنان اجتماعی – اقتصادی های گی ویژه بررسی باره" در نیا احمد شیرین نظریات

  آوری گرد و کوشش به اسالمی های کشور در زنان سیاسی مشارکت مقاالت مجموعه کتاب در ایشان"

 . پناهی حسین محمد و حبیبی نجفقلی
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 مجموعه کتاب در بریگیته بروک نوشته میشوند" ساخته چگونه ومردان زنان - پذیری جامعه " مقاله

 اعزازی. شهال ها ودیدگاه فیمینیسم باره در مقاالت

 

 کتاب در منتشره چابکی البنیین ام نوشته  زنان" سیاسی مشارکت در شناختی روان عوامل نقش " مقاله

 و حبیبی نجفقلی وگردآوری همکاری به اسالمی های کشور در زنان سیاسی مشارکت مقاالت مجموعه

 پناهی. ینحس محمد

 

 بر زنان فردی های گی ویژه زنان، سیاسی مشارکت افزایش های راهکار باره در متعدد مقاالت

 به اسالمی های کشور در زنان سیاسی مشارکت مقاالت مجموعه کتاب از آنان سیاسی مشارکت

 پناهی. حسین محمد و حبیبی نجفقلی وگردآوری همکاری

 انتشارات منتشره  اگرراوال نوشته محلی" های حکومت طریق از زنان توانمندسازی مدیریت " مقاله

 هند. لکنهو پوهنتون

 

 نوشته نیکاراگوا" کشور سیاسی اداره در شان نقش ایفای برای زنان سازی وتوانمند بازسازی " مقاله

  لندن. میدلسیکس پوهنتون منتشره سارا برادشاو

 

 شهسا احمد ترجمه هاتینگتون سامویل نوشته " بیستم سده پایان در ساالری مردم سوم موج "  کتاب

 تهران. چاپ

 

 نی انتشارات چاپ چلبی مسعود نوشته اجتماعی" نظم نظری وتحلیل تشریح نظم شناسی جامعه " کتاب

 تهران.

 

 انتشارات چاپ الهی جار عذرا ودکتور محسنی منوچهر دکتور نوشته اجتماعی" مشارکت " کتاب

  آرون.

  

كارشناس حقوق و   دکتر وحید ظهوری حسیني" نوشته و معضل جهانی مواد مخدر افغانستانمقاله "

 عضو مؤسس بنیاد فرهنگي كوثر

 

کتاب "اقتصاد کالن )کاربردی( نوشته احمد اخوی منتشره موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی 

 تهران.

 

ژوهش های بازرگانی کتاب " کلیات علم اقتصاد"  نوشته یوسف فرجی منتشره موسسه مطالعات و پ

 تهران.

 
کتاب "مبانی واصول علم اقتصااد"  نوشاته تیماوردادگر و یادهللا رحماانی منتشاره دفتار تبلیغاات اساالمی 

 حوزه علمیه قم. 
 

کتاب "اصول علم اقتصاد" در دو جلد نوشته پل سااموییل سان و ویلیاام ناورد هااوس ترجماه محماد خاان 
 مرتضی منتشره انتشارات علمی وفرهنگی.

 
 منابع و مآخذ های انگلیسی:
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