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 ۳۰/۰۵/۲۰۱۹               انویسندګان ملیګر ګروپ از
 

 ینستان در دوران کنوناغرسالت جدید اف
 

و  منطقه جهان اسالم، افغانستان و یکتعداد رجال نامور این سر زمین باستانی در ادوار مختلفه رول بس مهمی را در
  :اند، مثالً  ایفانموده ممالک همجوار

یم که خدمات پرافتخار را تشامحدثین و علمای جیدی بزرګی را د وری اسم مبارک امام ابو حنیفه که بګذریم،آاز یاد 
تغییر بنیادی را  سلم خراسانیم  ابو  فرموده اند، داجتها و اسالمی علوم لیغ اوامر و نهی منکرات، توسعهتب صهرعدر

ثبت  نایامویه وعباس یهانارود  ،بیعدالتی که مقایسه عدالت و بوجود اورد  در ایجاد خالفت اسالمی عادالنه
ه هند توسعه رم را درشمال نیم قاالدین مبارک اس ود غزنویمحدقیقاً یکهزارودوازده سال قبل از امروز م .دان تاریخ
ثبت تاریخ  نوستادیان در هنوسوری ها، غوری ها و غزن  امداریمخاتمه داد، ز را ت پرستی های جاهالنهب  داد و 
 ،بیدل، ابوالکالم آزاد)که جد مبارک شان اهل هرات افغانستان بودند( و مردم هند اکنون نیز به نام ابراهیم لودی اند.

و  توانست بنیان ارزشهای مدنی میرویس خان این شخصیت مدنی و منور فخر می نمایند. سایر چهرهای بزرګ
تمام  بعداً  که بیشترین مزیت آن را مردم فارس نصیب شدند، ،دبوجود بیاور  در منطقه ار دجدی وتجاری یروابط سیاس

ی و مدنی راجتاسیسات ت  ن امروزیارمناطق ای هوتکی ها دست به امور عمرانی برده تا اصفهان، تهران واکثریت
دوره های  در هیچیک از ها عدالت و امورات مدنی هوتکی مثالهای پابرجاست. نوند که آثار شان تااکندارا بنا نه

ف اسالمی، یرتشکیالتی، معا ،مالی   ات و ریفورمهایحمشاهده نمیشود. اصال درمنطقه صفوی، طهماسب و قاجاریه
ن زمان آیر و ترکستان تا مناطق خراسان مو سایر ریفورمها را که احمد شابابا از بلوچستان تا کشامورات نظامی 

زادیخواهی از استعمار کهن بریتاینا از افغانستان نشاًت آ مفکوره دقیقاً صد سال قبل از امروز نمود، کامالً هویدا اند.
ایجاد  اترک ه .مشاهده شد تمام نیم قاره هند ازادیخواهی در قیامهای ۱۹۱۹کرد و بااعالن استقالل در سال 

  .زی میداننداغملهم از افکار وشخصیت سترګ امان هللا خان  انوین ر ترکیه
صلح پسند، مغرور، آزادی دوست،  ،یمردم مستغن در طول تاریخ منت نمی ګذارند. افغانها افغانها به هیچ کس

پنجاب امروزی منوریت شان را به دین  شناسقو مردمان ح، از همین ردان بوده نسخاوتمند و خیررسا بشرخواه،
دین مبارک اسالم به  نانطوریکه خود شاهد بوده ام عوام الهور افغانها را پیامرسا مرهون افغانها میدانند، ؛ماسال

از برکت  یروزی داعیه استقالل شان راپ ن بزرګ هندیو سرزم وافغانها را )صاحب( میګویند، دپدران شان میدانن
  !افغانها میدانند. مرحبا به این افتخارات 

  ؟ زامرو  ولی
امروز  باید دین بزرګی را ادا نماید. دوارن حاضر دوران رفاهیت و پیشرفتهای اقتصادی است. ناامروز نیز افغانست

در  ( یکی از مبرمیتها است.welfare economic ) توسعه تجارت، رونق اقتصادی و ایجاد اقتصاد رفاه
قروض مسلسل، بیکاری،  ی پاکستان امروزی( شدیداً دچار فقر،عومناطق شمال هند دیروزی) جغرافیای مصن حالیکه

سایر پدیده های منافی اخالق میباشد.  ه وفعالیتهای استخباراتی بدنام کنند اقتصاد جرمی و تروریزم، قاچاق ،
متحمل ګردیده است، ولی بنا بررسالت تاریخی  ی عمیق راازخمه باوجودیکه افغانستان از سبب جنګهای چهل ساله

های منطقوی، ایجاد مدنیت، و اعمار یک چهارراهی یرهمکا  که دهدبباید به مردم وحاکمیتهای منطقه پیام روشن  اش
تی را کاهش داد، اررات نظامی واستخباادا میتواند زندګی توده ها رانجات دهد، باید رول  تصاد رفاهوسعه اقتو یندمت

ودر مقابل رول اداره و حاکمیت ملکی را تقویه نمود تا زندګی مردمان بهبود یافته، آرمانهای روشنګرانه مانند 
سایر بدبختی ها جایش را به فرهنګ نوین  و رو تروریزم، وامهای دوامدا اهایی از تفرقه هر دیموکراسی، دایجا

  .انسانی عوض نماید
دوکتور محمد اشرف  و عنقریب و سفر ممکنه ؛تمحب جوان و بااستقام رئیس شورای امنیت افغانستان؛ سفر اخیر

یا ها اروپا و امریکا و استرلنت نیام رابدهد که ایپاین شخصیت اکادمیک جهانی، باید برای حکام پاکستان این  غنی
د، نناوبوده میت های انسانیشهای تخنیکی، حقوق بشری وسایر ارزیاقتصاد، فرهنګ، صلح، نواور  نیست که درای

و  دنننیز میتوارپاکستان،افغانستان و هر کشور اسالمی دیګ سیایی واز ان جملهآکشور رانسان روی زمین و هربلکه ه
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دوباره به اوج   طوالنی اش ند تا در مسیر تاریخررام بګذاآرا  افغانستان د، بایدندزشها ګرررای چنین ااد حق دارند تا
. از تسلیح دنیز میرس وسایرجهان اسالم اً که خیر آن به مردم پاکستاننو یقی دتعالی اقتصادی و مدنی خود قدم بګذار

تحمل رنج میبرند و م خسته شده اند، کشور ومردمان ملکی هرد ،ینیابت یهاګجن ادامه ای تروریستی وههورګ
وزی در رپرورش سالح اتومی، جنګ اف بزرګی شده اند. حلقات نظامی و استخباراتی آنان صرف مصروف یزیانها

قسمت  شاغلی عمران خان تشریف دارند و  کشمیر و افغانستان اند. ولی اداره ملکی که در راس آن بازیکن کرکت
باید  و بازندګی مدنی و رفاه عامه آشنایی دارند، تس)لندن( سپری کرده ا شان والیت مقام زیادی از زندګی اش را در

نماید و انها را  القا پاکستان متوجه جنبه های نوین ګردند. اګر مقامات افغان این پیام روشن را به حکومت ملکی
سان حسال و حتا تا ابد این ا رافیا تاسالهایغنمایند، مردمان این ج در منطقه جنوب آسیا اراهی مدنیتهمتوجه ایجاد چ

را فراموش  یزادیخواهآاسالم ومفکوره  طوریکه احسان توسعه دین مبارکنهما ؛دهند نمواونخ شوما فرار اافغانه
به مثابه قلب پرتپش آسیا رول  نت را دریافته بود که افغانستاققبل این حقی سالها  ،لاقبا ؛رشاعر مشهو .نکرده اند

  .یا را مربوط افغانستان میدانستفساد وهم ګشاد آس مدارد. او ه درمنطقه را  مهم
 

 :اافغانستان قلب آسی

 
 
بازیګران  دیک افغانستان واضح نیست که آیا تا چند ماه دیګر قدرت سیاسی در دست کی خواهد بود؟زینده نآ وضعیت 

ویاهم  فور درفکر حکومت سرپرست،سیاسیون مفسد ومن د یک حکومت موقت،اسیاسی و قدرتهای بزرګ درفکر ایج
و یاهم  ،، ملت درین میان حیراننای کاندیدارردن قدرت به شوپدن قدرت به طلبای کرام، ویا هم سرپدر فکر س

پس قبل ازینکه فرصت موجوده از   ،ددل خوش کنن به انتخابات شاید آن مآپتیم و در حالت نها اند،آترکیب همه ی 
تقویه مفکوره صلح آفرینی درمنطقه، ملکی  زرګترین مسئولیت اش را که عبارت ازافغانستان ب دست برود، باید

ګرایی به عوض نظامیګری، توسعه راههای تجارت و وصل اسیای مرکزی به آسیای جنوبی، ایجاد کوریدور های 
فقط تیم حاکم ، در افکار عامه تزریق نماید. این مامول را تزمینی و هوایی و تقویه دوستی بین مردمان منطقه اس

از لحاظ آګاهی اکادمیک و جهان بینی در موقف عالیتر قرار  هچ ،دفعلی افغانستان میتواند براورده ساز
منطقه   مه یافتهاها ادتخشون ی سیر نماید که باز همفاګر این فرصت از دست برود، ممکن مسیر قضایا بطر  ولی .دارند

سواحل، تاجران  و سایرین از آن طرف  ګ وغولهای سرمایهرزی بدرګیر باقی بماند. کمپنیها در جنګهای طوالنی
ینده مردم و ساکنان منطقه را دچار آیګر و مافیای منطقه از طرف دیګر دسالح و ایدیالوژیهای افراطی از طرف 

 همین اکنون پاکستان بنا بر مجبوریتهایش دست به وامهای بزرګی از صندوق جهانی  .دخواهد نمو وبهای طوالنیشآ
ضعیت واګر  اشد،بقروض هیچګاهی به نفع مردم شان ن ند، که باعث کاهش ارزش پول این کشور شد، ممکن ایز پول

و یا عسکر جنګنده قدرتها رول بازی  جدید ممکن تا دیرزمان پاکستان به مثابه پیاده بازی بزرګ ،دباچنین ادامه ی
صاد بهتر باعث رفاه همګانی خواهد شد. تقویه این ت واقتراجمفکوره صلح آفرینی و ایجاد ت ؛ضولی در عو کند.

، چنانچه رهبر آهنین سینګاپور درهمهمه ی ازسروصداها تمفکوره مسئولیت تاریخی تیم حاکم امروزی افغانستان اس
ره نوین بخشید واکنون مردم آن سرزمین به هچفرصت را از بازیګران بزرګ موفقانه ربود و سینګاپور را 

اشد، ولی بن برای ما موجود دای بازیګران بزرګندر اج شاید چنین پیغام .دنایل آمده ان قالل واقعیو است اقتصادرفاه
این ندای برحق  .ند تا وارد عرصه حیات نوین ګردندرادمنحیث یک عضو خانواده بشریت، مردم این منطقه حق 

البته چهار سال قبل نیز افغانستان این ندای شریفانه و  .افغانستان براورده شود هیئت فعلی شان باید توسط
  .د اینبار ګوش شنوا وجود داشته باشدیمارا به همسایګان ارسال داشت،  بشروستانه
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