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 تنها انتقاد یا یافتن راه حل؟
 

بخصوص قلم بدستان کشورم  ،زرا با همه هموطنان عزی لصانهٔ خودنظر خاحیث یک افغان من تامسرت دارم 
 شریک سازم.

در  همین ترتیب ه ب و (Social Media) جراید،  روزنامه ها، وسایل ارتباط جمعی  درین شکی نیست که در 
معلوماتی به نشر میرسد  و سلسله مطالب بسیار سودمند علمی ، یکبرنامه های تلویزیونی داخل و خارج کشور

بر میخوریم که مسایل مربوط به نویسندگانی برخی  قابل تمجید است. اما درین میان به آموزنده و که اکثر آن
که این طرز  یقیناً  د.نخویش میگردسبب تخریش عواطف هموطنان  و نموده را از روی احساسات مطرح وطن

و  فی، افکار من، نفاقنماید؛ بلکه برعکس روحیهٔ بدبینیبرخورد نه دردی را مداوا میکند و نه مشکلی را حل می
  تشنج را در جامعه بوجود می آورد.

رسد ناچار  " هرکه را دردی :میگویند چنانچه و رنج میکشیمدرست است که همهٔ ما بخاطر اوضاع آشفتهٔ وطن  
ضطراب او پر  نه میتوانیم این لحظات درد آور؛ اما اینکه چگو از خود نشان میدهیم گوید وای وای" عکس العملی

موضوع  ،آمیز و درک طرف مقابل حل نماییم مسالمت اطرافیان خود با تحمل پذیری، همزیستی را برای خود و
ه نوبهٔ خود از حالت آشفته مادر وطن دردی داریم، اما ب البته هر کدام ما اساسی این صحبت دوستانه میباشد.

      .شاند نباید بگذاریم که این حالت مارا از هم بپا
به تاریخ ملل جهان نظری بیاندازیم متوجه میشویم که افغانستان اولین مملکتی نیست که با چنین حالت متشنج  اگر

بشر ممالک جهان با کشمکش ها و مشکالت گونا  پنجه نرم میکند، بلکه از بدو تاریخ تحمیلی دست وجنگ  و
 ،غرب دنیا را به جنگهای خانمانسوز سوق داده شرق و چه در گونی روبرو بوده و دولت های مقتدر چه در

و طبقهٔ نادار و عام صورت ه جهان بشریت ب ؛تیجهدر نو را به میدان منازعات خود مبدل ساخته  یادیزممالک 
بسی شاهان  دنیا نیدرمتأسفانه  اند. شدهاعت بطور خاص شدید ترین صدمات جسمی و روحی را متحمل ضب بی
وق حقصاحبان قدرت برای بقای خود با ظلم و استبداد  حکمروایی نموده، ملتها را به خاک و خون کشانیده و  و

  . گردانیده اند بشر را پامال سلطه جویی ها و قدرت طلبی های خویش
 قدرت طلب رژیم های استبدادی کشور ما غرب ، جنوب،  شرق وشمالیعنی افغانستان؛  ممالک همجوار در

 جانهای شرین خود آنها ظلم  در نتیجه حقوق فردی و اجتماعی هزاران شهروند را پامال کرده و ملیونها انسان
که مشوقین بزرگ  اند حکمروایی کردهیانی نیز  اوفرمانر مشرق زمین شاهان و لیکن دررا از دست داده اند. 

  ادب بوده و بشکل عنعنوی عدالت را در کشورهای خود تأمین نموده اند. علم و
ممالک شرقی زمانی ایجاد شد که اکثر جدی در افغانستان و  مشکالت قرن نزدهم به اینطرف از میدانیچنانچه م

یعنی  ”Divide and Rule“ سیاست با ایجاد ی پیشرفته ژاستعماری مجهز با اسلحه و تکنالوکشورهای قدرتمند 
براه انداختند؛ Colonialism در دورهٔ کلونیالیزیم و مذهبی را  نژادی ،منازعات دینی (نداز و حکومت کنتفرقه بی)
این حالت برای مدت ها دوام کرد تا باالخره . گردیدند بردهٔ قدرت های استعماری هزاران انسان همان بود که  و

جنگ سرد »در دورهٔ پس از جنگ دوم جهانی،  .رقابت قدرتهای استعماری منجر به جنگ جهانی اول و دوم شد
 دمیکر تهدیدکه جهان بشریت را افریقایی  آسیایی وممالک دیگر  مانند جنگ ویتنام و «منازعات منطقوی و

 ینامتوجه  «صلح و همبستگی جهانی»فعالین و  متخصصین ،روانشناسان، محققین ،یکتعداد جامعه شناسان
، آغاز کردند تا افکار فاشیستی ات مثبتبرای آوردن تغییررا  خودفعالیتهای  کردها و و کار هگردید بزرگ خطر

تبدیل نموده و جوامع انسانی را بسوی صلح و همزیستی مسالمت سوق مثبت نگری به  و بدبینی را  ،منفی گرایی
متأسفانه   لیکن پیشرفته گردید. این فعالیت های مثبت  سبب آمدن صلح و ثبات در کشور های مترقی وبدهند.  

 ۸00تنها در روندا  مثال طوره . ببا افکار منفی دورهٔ کلونیالیزیم دست و گریبان اند بسی کشورهای جهان هنوز
 .کشته شدند یلویقب یجنگها هزار نفر در ظرف سه ماه در
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 اخیردو قرن در طی در عزیز ما (  افغانستان )ماباید یاد آوری کنم  حالت درین رابطه موضوع مهمی را که 
درین دوره آشوبها و سراسمیگی های مختلفی وجود داشت و اراکین دولت و شاهان آنزمان بی متأسفانه میباشد. 

 حکومت داری وهٔ یشطوریکه میدانیم  اما ،ر شریف افغانستان انجام داده انداقشا عدالتی های را در مقابل اقوام و
 نیاراک وشاهان آن  گانیهمسا وان ممالک  شرقی  مانند افغانستاکثر در  آنوقت درآنزمان با امروز یکسان نبود. 

ً  ،حکومت داری معاصر آگاهی نداشتند از علم و دانش امروزی و طرزدولت  چوکی های مهم دولتی عموما
ابر قدرتهای وقت  یدرپ یپمورد تهاجمات  عصر نیدرافغانستان  گرید یاز سو. میگردید بشکل میراثی تعیین

تمامیت ارضی  حفظ بخاطرمنطقه  ی، بلکه در تمام کشورهاافغانستانها در نت هن دوره آنشاهان  .قرار گرفت
 راز آنها د یاهیتا لکهٔ س، اما آرزوی شان این نبود گرفتندیمبعضاً از ظلم و شکنجه کار  قدرت شینما ومملکت 

د، بلکه میخواستند به حیث یک زمامدار قوی سظالم بشناشاه مردم آنها را بحیث  وبماند  ادگاریبه  خیصفحهٔ تار
تهاجم  عصر نیابزرگترین مشکل  افت،یذکر ت شتریپ کهیطور  بجا بگذارند.شناخته شوند و از خود شهرت نیک 

به مجادله  مجبورآنوقت  پادشاهان نرویااز بود،  ما کشور قدرت های استعماری و ممالک همسایه بر و تجاوز
را از دهان شیر برون کنند. مخصوصاً در روزهای تجاوز انگلیس و روسیهٔ تزاری  بودند تا وطن عزیز خود

را داشتند.  خود زیوطن عزآرزوی بدست آوردن استقالل و تمامیت ارضی  چونقدیم باید بسیار محتاط میبودند 
ها مخالف او میشدند  کمک میخواست انگلیس این موضوع  یک حقیقت روشن است که اگر پادشاهی از روسها

صالحه میکردند روسها با  آنها دشمن میشدند که این حالت مبا غربی ها  عمای افغانستانز و برخالف اگر
دو روی سکه را  بهتر است هر و هبودنهای ما باید کامالً یکجانبه  ینرو قضاوتااز  دوام دارد.تا هنوز متأسفانه 

   ببینیم.

 
 یتزار  هٔ یو روس ایتانیدو ابر قدرت بر انیم خان در یعل ریش ریام

 1۸۷۸، سال لندن مزیمنتشرهٔ تا

، مخصوصاً درین عصر جهانی شدن و انقالب رسانه ئی که تأثیرات رت ما نباید تاریخ را تکرار کنیمهر صوه ب
درین  .ابدیم شیافزالحظه  هر و سرعت آن است؛مهمی را باالی جوامع بشری گذاشته و جهان را باهم وصل نموده 

مانی و  رساندن صدمه به هویت ملی یشنباید کاری انجام دهیم که سبب پ لحظه سهل انگاری کنیم و حالت نباید یک
 استبینیم که ممالکی منحل شده و نام آن از نقشهٔ جهان محو گردیده  ما گردد. امروز در قاره های مختلف جهان می

ما نباید خدای ناخواسته از زمرهٔ  امور آن ممالک بوده و مسئولینسیاسی و  که علت آن نفاق و بی اتحادی رهبران
جهت از تمام قلم بدستان افغانستان دعوت میکنم تا تمام افکار  ممالکی باشیم که از نقشهٔ جهان محو گردیده اند. ازین

 کردناز مالمت  شته ورا در راه وحدت ملی ، تمامیت ارضی )مادر وطن( و نوامیس ملی معطوف دا و توانایی خود
، چون هیچ دردی ی و اقوام شریف وطن خودداری کنیمای سیاسهتحقیر و دادن دشنام به تمام شخصیت  ها ، توهین و

فضای گوارای  از و زندگی با هم غانستان که همه هزاران سالامروز موجودیت تمام اقوام شریف اف کند. را دوا نمی
یرات را با تحوالت و تغی گذاریم و خودبام رت. پس باید به همه احتاستفاده کرده اند یک واقعیت عینی اس نیسرزم نیا

 کریم پیشوی پیشرفت و ترقی به لطف خداوند را از اسارت آزاد کنیم و بس شیخو آماد سازیم تا وطن  شدن جهانی
 برویم.
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