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 ی همبستگ  یجامعه شناس
 
 

است،    یجامعه شناس  -یاسیمقوله س  کیبعنوان  international human solidarityبشر      یاصطالح همبستگ
متقابل   ت یاحساس مسئول  یعنی  ،یهمبستگ  گری. به عبارت ددیبشر را افاده منما   انیم  یهمبستگ  وند،ی،پیو از لحاظ لغو

انسانها  نی ب یو برادر یانسان یوندها یشامل پ اشندکهو اراده برخوردار ب یچند گروه است که از آگاه ا ی چند نفر  نیب
دسامبر سال  22در   یاساس مجمع عموم نیآنها باشد. بر ا نیو منافع ب اتی متقابل ح  یوابستگ یحت ا یو  یبه طور کل

افراد در قرن   نیروابط ب  نهیزم دیاعالم کرد که با   یو جهان   یاصل   یاز ارزش ها   ی کیرا به عنوان    یهمبستگ  2005
 ش یقرن  پ  گیبشر بنامند. به    یهمبستگ  ی الملل  ن یهر سال را روز ب  دسامبر  20گرفتند  میباشد. لذا، تصم  کمیو    ستیب

 خبر نداشتند؛  کیجز افراد نزدبه گریکدیمردم از سرنوشت  یبه احتمال قو م،یاگر نگاه کن
از وجود آن مشکل مطلع   زیبه آنان ن کیمنطقه نزد یتا اهال دیکشیطول م یمدت شد،ی مشکل ممنطقه دچار  کی اگر

از سرنوشت    م،یشویمطلع م  مانکانیکه از سرنوشت نزد  یبه همان سرعت  م یتوانیما م  ست،ین  نیامروز چن  یشوند. ول
جهان را هر    تینفر جمع  اردیلیم7است که    یژگیو  ن ی. هممینک  دایپ  زاطالعیناز جهان    یامردمان در هر نقطه  ریسا 

کرده است. بشر به   لیتبد یارزش جهان کیبشر را به  ی همبستگتر و و همبسته  ترک یو نزد  کینزد گریکدیروز به 
  ک یو در    برندی سر مبه   یکشت  کیدر    یو...همگفرهنگ    ن،ید  ت،یمطلق کلمه فراتر از رنگ، نژاد، جنس  یمعنا 
 درحال حرکت هستند.  ا یدر
 یاست. در جوامع سنت  یتشکیل دهنده کل نظام اجتماع یمیان اجزا یهماهنگ یمنظور ازهمبستگ یدر سطح مل یول

و   یشد اما در عصر جدید، نوساز  یجامعه م  یاز قبیله تا مذهب و حکومت موجب همبستگ  یگوناگون  یپیوند ها 
  ی است. از این رو مسئله حفظ همبستگ  وردهبه وجود آ  یمتجانس و همبسته قدیم ناهماهنگ  یمیان اجزا  یتحوالت صنعت
در حال گذار است.   یمورد عالقه در جوامع و نظام ها   یاز موضوعات اصل   ییک  یو مل   یاجتماع  ،یگدر سطح فرهن

گوناگون در    یزانها یاست و نه مطلق و در سطوح و م  ی نسب  یامر  قشیعم  یدر معنائ   ز یقبل از هرچ   یهمبستگ
قابل مشاهده است. وبه فهم    یاجتماع  یو قشرها   یمدن  یو سازمانها   یاسیس  یانها یاشخاص و جر  یو همفکر  یهمگام
 وابسته  گریکدیجامعه، اعضا به   کی  ا یگروه    کیآن در سطح    هیکه بر پا   رساندیرا م یمقوله معن  نیا  ،یشناسجامعه

  ل یبار توسط ام  نیولا  ی( براsocial cohesion)  ی اجتماع  ی. اصطالح همبستگگرندیکدی  ازمندیو به طور متقابل ن
  ی در واقع شاخص   یاجتماع  یمطرح شد. همبستگ  ی(جامعه شناس فرانسو  David Émile Durkheim)    میدورک

  ی اعضا   نیب  یاحساس تعلق و هم سرنوشت  گریوحدت وانسجام سازمان و جامعه است و شکل د  زانیشناخت م  یبرا
 آورندیافراد را به وجود م  نیروابط ب  یها شبکه   ،یان دهد. معلوم است که اجتماع انس  یسازمان و جامعه را نشان م

روزمره و رو در رو در گروهها،   ی. با برخوردها کندیمنسجم متحد م یاجتماع یروابط افراد را در واحدها  نیکه ا
 ی وابستگ  ،یمبادله اجتماع  قی. از طرندینما یرا فراهم م  یمیدا  یاجتماع  تیو حما   شوندیم  ریپذجامعه  دیجد   یاعضا 

آن است که    یبه معنا   یگروه  یهمبستگ  بیترت  نی. به اشوندی ها مفراد عضو همبسته گروه و ا  شودیم  جادی متقابل ا
 یمیدا  عی،توز  می. به قول دور کابدی  ییتطابق و همنوا  شیگروه، وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت بخش خو

 یباور داشت که دو نوع همبستگ  می. دورکآوردیم  دیرا پد  یاجتماع  یگوناگون انسان هاست که همبستگ  یکارها 
ارگان(Mechanical Solidarity )  ی کی،مکانیاجتماع و  انسانOrganic Solidarity)    یکی (  جوامع  در   ی( 

موضوع پرداخته اند، مانند ابن خلدون جامعه   نیبه ا  ،یمتفاوت  نیتحت عناو  گرانیموجود است . گرچه قبل از او، د
 یهمبستگ  یبه نوع  ،یو خون  یدرون  وندیو معنا کردن آن به پ  ت«ی»عصب  هیر، با طرح نظ  یونست  استمداریشناس وس

  ایداشته، آن را محور انسجام، ثبات و    دیتأک  یو نسب  یاز روابط سبب   یناش  یشاوندیخو  یوندها یبر پ  یمبتن   یاجتماع
 داند.   یم یاجتماع یها  یتحوالت و دگرگون

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Momen_b_hambastagy_j.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Momen_b_hambastagy_j.pdf


  

 

 4تر  2 له  :د پاڼو شمیره

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

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

 

جامعه از مناسبات متفاوت   یاعضا   یریپذ  ریتأث  ی( دانشمند فرانسو   Baron de Montesquieu)    ویمونتسک
رسوم، عادات، افکار و    یتالق   ندی جامعه را برآ  یو آداب و رسوم حاکم بر آنها سخن گفته و خاستگاه واقع  یاجتماع

داند.    یم  ی ساس وحدت هر اجتماعملت ها را ا  یخود، روح کل  یاجتماع  یها   لیدر تحل  یآرمان ها دانسته  است.و
 وندیمتفرق آن را به هم پ یپوشش خود قرار داده و اجزا ریاست که کل جامعه را ز یملت، همانند چتر ی» روح کل

  ی مردم شناسان و انسان شناسان م  اتی معادل »فرهنگ« در ادب  و،یمونتسک  اتی در ادب  یمفهوم کل  ن یزده است. ا
  1باشد.
  یی متعهد شده اند که همه استعدادها و توانا   گریکدیبا    ی جامعه به گونه ا  یست: » همة اعضا ژاک روسو، معتقد ا  ژان
و قرارداد    ه یتعهد دو سو  نیا  ن،یبکار بندند. بنابرا  گرانیهمه جانبه از د  تیحما   یخود را برا  یو فرد  یشخص  یها 

   2باشد«. یم یاجتماع  یهمبستگ یو ضامن بقا  جادیعامل ا ،یاجتماع
نقش   یفا ی( ، در ا   Claude Henry de Saint Simon)   یعالم مشهور فرانسو  مونید َسن س   یهانر   کلود
و    یمحافظه کارانه، هماهنگ  یبا مبان  و یهمانند مونتسک  مون،یبر اگوست کنت داشته است. سن س  یراتیتأث  ،یاستاد

 یاو را فراهم م انینیشیاتصال کنت با پ نهی، زمیمبان نیا خود قرار داده و با حفظ شهیرا سرلوح اند یانسجام اجتماع
پهن   یاجتماع  یبر واحدها   شتریکه ب  ،یی، نه بر فردگرا  مونیرو،  اگوست کنت مانند  استادش سن س  نیکند. از ا

کنت توجه او را به »خصلت نظام دار جامعه« کشاند، چون او به    یدامنه و گسترده توجه داشت، بلکه کالن نگر
ساخت طرح موضوع   ریز  یعناصر گوناگون سازنده جامعه بود، که به نوع  انیم  یوندها یال شناخت و کشف پدنب

  ل یام  ییبه کارکردگرا  ،یدر جامعه شناس  یمحافظه کار  انی ادامه جر  بیترت  نیباشد. به ا  یم  یاجتماع  یهمبستگ
 کرد .  یرا شامل بحث جامعه شناس یاست که اصطالح همبستگ یرسد ، او کس یم میدورک
،   کیارگان  گریود  یکیمکان  یهمبستگ  یکیوجود دارد    یبه نظر او  دونوع همبستگ   دیکه در باال ذکز گرد  چنان

و    تیجامعه از نظر کم  یمشترک اعضا   یها   شیمعمول است که افکار و گرا  یدر جامعه ا  یکیمکان   یهمبستگ
رواج دارد که    ییدر جا   یکیمکان  یگرهمبستگید  یباشد. به عبارت  شتریب آن یاعضا   یشخص   قی شدت از افکار و عال

  گر یکدیهمسان  اریبس یهمگان ر یبه غ  یجامعه از نظر دلبستگ  یوجود داشته باشد و اعضا  یفرد یحداقل تفاوت ها 
 باشند . 
  ی جامعه منطبق با وجدان جمع یاعضا   کیکا ی  یکه وجدان فرد  رسدیبه اوج خود م  یاز شباهت، وقت  یناش  یهمبستگ

افراد جامعه بلکه از تفاوت    یها   ینه از همانند  کیارگان  یشود برعکس همبستگ  یکینظر با آن    نی واز ا  ابدیپرورش  
 یشتریجامعه تفاوت ب  کی  ی. هرچه کارکردها استکار    میفراورده تقس  یهمبستگ  نگونهی. اابدی  یپرورش م  شانیها 
 آن فزون تر خواهد شد.   یاعضا   انیتفاوت م ابدی

 نیوجود هم  ی  جهی نت  یتا حد  یبلکه متفاوت اند لزوم استقرار اجماع اجتماع   ستندیهمانند ن  گریهمچو جوامع افراد د  در
با اندام   یاسیافراد وابسته ق یاجتماع  زیبر تما  یمبتن یهمبستگ م یدورک گریعبارت د کیو تفاوت هاست. در  زها یتما 
اما    ستندیدارند، همانند ن  یخاص  ی  فهیاندامها گرچه هرکدام وظ  راینامد ز  یم  یاندام  یستگموجود زنده را همب  یها 

 موجود زنده الزم اند.   اتی ح  یآنها برا یهمگ
از    یاریبس  یوبا ورود به جامعه صنعت  کنند،یم  دایانتقال پ   یبه جوامع صنعت  یمعتقد است که » جوامع سنت  میدورک

  ی اجتماع  یحاصل خواهد شد. همبستگ  زین  یاریارزشمند بس  صیخواهد رفت اما خصا   انیاز م  یسنت  یها   یژگیو
 یهمبستگ  نی. ازدیم  وندیرا به هم پ یجوامع ماقبل صنعت  یاستوار بود که اعضا   یمشترک  یبراساس احساسات اخالق

  ن یکه افراد در چن  ددهینام م  یکیرا مکان  یهمبستگ  نیا  میاساس دورک  نیبر ا   3ها  استوار بود«  بر اساس شباهت 
 یجامعه برخوردار از همبستگ  ی. اما بقا گرندیکدیمتعلق و وابسته به    کیکه بطور اتومات  کنندیاحساس م  یجوامع
  ی ایها و مقدسات جمعارزش ها،تیبرفراز آنها، ممنوع ا ی آن است که خارج از قلمرو قراردادها به  ستهب ،یک یارگان

 . شوندیم یاشخاص با کل اجتماع وندیوجود دارند که عامل پ
  ی همبستگ  تی( ،» عامل تقو    Talcott Parsonsاستاد دانشگاه هاروارد تالکوت پارسونز)    ییکا یشناس آمر  جامعه
ا  یم  ط یمشترک با مح   یها، باورها و ارزش ها   ده یا  انیم  یرا در تعادل و هماهنگ  یاجتماع ارزشها و   نیداند. 

را با خود   طیکه مح   نیکنند، مگر ا  نیرا تأم  امعهافراد ج   انیم  یتوانند همبستگ  یخود نم  یمشترک به خود  یجارها هن
  4سازگار کنند«.

افراد   یو مشارکت عموم یاجتماع  یدر پرتو همبستگ یهر نظام اجتماع یدر نظر داشت مطالب فوق رشد و تعال  با 
  ی از عوامل   یجامعه را ناش  یو مشارکت عموم  یاجتماع  یهمبستگ  دجا ی. جامعه شناسان ا  گرددیآن جامعه ممکن م

مخالفت انسانها   یو عامل اصل  دانندیم  ارزشها باورها و    انیم  یچون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگ
در هر   یاجتماع   هیعامل سرما   نیاعتماد مهم تر  انیم   نی.  در ا کنندیم  یتلق  یو کمبود امکانات ماد  زیرا جدال و ست

  ی همبستگ  ،یمشارکت عموم  ،یهمدل  ،یبه توسعه، دل بستگ  یابیدست    ردیکه اعتماد شکل نگ  یجامعه است تا زمان
بودن مشارکت   فی ضع  یبرا  یاساس  یعامل  یرفتن اعتماد عموم  نینخواهد شد. از ب  ری ره امکان پذیو غ  یاجتماع
در    گانهیب  یکشورها   یو رسانه ا  یفرهنگ  غاتیتبل  ر ی ت . عالوه بر تاثدر جامعه ماس  یاجتماع  یو همبستگ  یعموم

مسووالن در خصوص   رمردم از رفتا   اتیدر جامعه ما، مشاهدات و تجرب  یاعتماد عموم  یها   شهیسست شدن ر
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  ی رفتن اعتماد عموم  نیاز ب  لیدل  نیتر   یخود اصل  ره یالمال و غ  تیفساد، غارت ب  ،یشکن  مانیعملکرد نادرست، پ
در رفع  یسع  یغن  زدنتیسست شده است که اگر چه دولت پر ی به اندازه ا یاعتماد  یب  نیا کهیجامعه است، بطور

 یدر صدر آن جناب  کرز   نیبجا مانده از حکومت مجاهد  راثیم  یاز معضالت فساد که به نوع  یاریآن و حل بس
قراردارند  وتوان    ی، مردم هنوز در سردر گم  رانگریو   یرون یوب  یدرون  غاتیاست ، داشته است اما نظر به تبل

 است!  دهیشان دشوار گرد یبرا  دیوسف اهیس صیتشخص
دشوار خود را دارد ،  جوامع که از   یها   بینشان داه است که مراحل گذار جوامع فراز ونش  یجوامع بشر  تجارب

 ینوع  میبه مدرن هستند به قول دورک  یکه در حال گذار از جامعه سنت  یجوامع ا یو   کنندیحالت جنگ به صلح گذار م
اصول   ریوغ  یاصول  یرفتار  یقواعد و الگوها   رزم یدهد و بعبارت  یرخ م  یاجتماع  ینابسامان  ا ی(  Anomie)یانوم

  تیو کاهش مسئول  یاعتراض  یها   ،جنبشیانحراف   یگسترش رفتارها   نهیامر زم  نیو هم  ستیدر جامعه کامال مشخص ن
  ی اجتماع یبحران و عدم تعادل در زندگ ینشده،نوع یگذار سپر ن یکه ا ی و تا زمان دینما  ی فراهم م  یاجتماع  یریپذ

 یفرد  -یمنافع آن  شند،فقطیندیب  گرانیو د  یبه منافع جمع  نکهیا  یجامعه به جا   یاعضا   جهیشود و در نت  یمشاهده م
 میشود. در تصم  یجامعه در بلند مدت وارد م  -به فرد  یجد  یها   بیآن آس  جهیدهند که در نت  یمورد توجه قرار م

 شود   یداده م حیترج  یبر سود عموم ینفع شخص یاجتماع  یها  یریگ
در طول    یجامعه افغان  یجتماعاست، در واقع رفتار ا  فیدر جامعه ا ما ضع  کیارگان  یهمبستگ  میدورک  لیقول  ام  به

در    ی و اجتماع  یها به ندرت نفع عموم  یریگ  میبوده است و در تصم  ینفع شخص  یاز رو  یرفتار  ر،یچند دهه اخ 
 شود.  ینظر گرفته م

است،   یدر سطح بین الملل  یو مناسبات سیاس  یزندگ  یبه مفهوم مدرن واحد اصل  یکه ملت و دولت مل  یشرایط  در
 شرط تقویت موضع دولت ها در آن مناسبات است.       یمل یتقویت همبستگ

همبستگ  ییک مشکالت  همبستگ  یمل  یاز  و  هویت  گرفتن  نادیده  نوع  یمل  یدرافغانستان   مقابل   یهمبستگ  یدر 
  د یبا   یملت ساز   یایدئولوژیک بود که در شرایط موجود در جهان قابل پیشرفت نبود. بر اساس علم جامعه شناس

از طریق   یفرهنگ  ییکسان ساز  -2  ین؛مع  یاستقرار قدرت دولت در حدود سرزمین  -1:    دینما  یرا سپر لیمراحل ذ
از طریق سیاست   یمل  یتقویت هویت و همبستگ  -4در سیاست و    یترویج مشارکت عموم  -3  ؛یآموزش  یدستگاه ها 

 یگسترش اقتدار عموم  -یکیمعنا دو بعد دارد:    در این  یفراموش کرد که ملت ساز  دی. اما نبا یتوزیع خدمات رفاه
به عنوان مالک   ی شهروندان. مفهوم شهروند و شهروند یگسترش حقوق مدن - دولت در تمام قلمرو خود است و دوم 

مهمترین مفهوم در این میان است و به عناصر پراکنده و متفاوت    یمل یو واحد هویت در چارچوب ملت و همبستگ
م اید  یوحدت  واسطه عالئق  به  افغانستان  در  مفهوم  این  گرد  الوژیکیبخشد،اما  ا  دهیمتضرر  از  قبل   .   جاد ی است 

ور کش  یبعد جهاد  یرو  شتر یشد اما بعد از آن ب  یم   دیتأک   تیافغان بودن وافغان  یبر رو  شتریطالبان  ب   -نیمجاهد
آنرا به پرابلم    گانگانیکم رنگ شده رفته است ، وامروز عناصر  فرصت طالب و افزار ب  تیشد و بًعد افغان  دیتاک
 رانیتن چند بدستور ا  یشد وحت   یضد افغان   غاتیبسترساز تبل  ضوعمو  نیمبدل ساخته  روان است. هم  یلویوقب  یقوم

کنند  تیمردم را تقو تیبعد افغان دیبا  یواحزاب فرا قوم نید یسوال بردند . علما  ریوپاکستان افغان وافغانستان را ز 
نگاه کرد.   یلم هیسرما  کینگاه داشت و به آن به عنوان  دیشود را با   یم یهمبستگ نیا تیکه باعث تقو یزیو هر چ 

وجود ندارد که ساکنین آن مربوط به یک ملیت واحد باشند، در اکثر این کشور ها    یدر جهان امروز هیچ کشور
که مطرح هم است تنها و تنها با ایجاد نظام دموکراتیک و با استفاده از   یاصالً مطرح نیست و در آنهای  یمسألهء مل
  ی بیست و یکم و پیشرفت ها   دموکراتیک به حل موفقانهء آن دست یافته اند، در افغانستان در آغاز قرن  یشیوه ها 

بسته شده    یقرون وسطای   یشان با زنجیر ها   ی« که دست و پا   یعلم و فن متاسفانه هستند » روشنفکران  یمعجزه آسا 
توانند یک پارچه و متحد اصل انسانیت    یبینند و نم  یم  یبه زندگ  یو مذهب  یو ملیت  یقبیلو  ،یقوم  یو از مغاره ها 

خود را واالتر از اختالفات    یوح و جان خود مسلط گردانند و با فرهنگ بلند سیاسو هموطن وافغان بودن را بر ر
 بدانند.  یعقب مانده جوامع بدو

ها در جامعه ما هستند وخود شان در »    تیعصب  دیتشد یامروز چند به اصطالح » نخبه« ما که هر روز در پ دینیبب
. مگر فراموش   کنندی، وحکم  اغتشاش وافتراق صادر م  شان در خارج از کشور نشسته اند  تی« با اهل ب  ری خ   یغند

که ما ارزش   ندیگویکردند ، وم  شهیرا پ   یشرم  یکردنددر خمار قدرت شان چها کردند!!! امروز چگونه فرهنگ ب
شان     یبار به عقب خود نگاه کنند !! که چه گند در قپا   کی! بهتر است    میکنیرا عوض م  ی جامعه افغان  یکنون  یها 

که چند    کیرا به آب داداند !! به هر حال قوم بزرگ تاج   یبودند وچه گل ها   ها ی ک  روزیاست ! د  ی»پنگ « شده گ
  نیونه هم  هم  ستندین  گانهیما ب  یبرا  سازندیوانمود م  گرید  ضیکه چند مر  یقوم پشتون طور  ا ی  ندیگویم   ا ی خولیمال
مطابق    کنندیم  یکه در افغانستان زندگ  گریشکل اقوام د  نی! به هم  تواندیدو قوم بزرگ شده م  نی مفتن رهبر ا  ضانیرم

  یومذهب فرق دارند ول  تیوقوم تیجنس لحاظافغان هستند . بدون شک که از  یمل ت یهو یکشور دارا یقانون اساس
افغان  هستند   یمل تیهو  ینباشد همه دارا  ا یتفاوت ندارند ، با همه تفاوت ها  کس خواسته باشد و  چیه   یازلحاظ مل

 بود !!!!!   میوخواه
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

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

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

 

در   یسراسر تیومصون تیدر صورت امن یاسـت ،ول ی قابل نقد  وباز نگر زیعالوه نمود که همه چ   دیرا هم با  نیا
  ی ا ی انشمندان وطندوست از اقوام مختلف ساکن در جغرافبا شرکت د یاجماع مل کی ودر  یکشور  وخلع سالح عموم

و    ا ی دیمختلف در م  یکه امروز به بهانه ها   ل«افغانستان  است،نه با چند شعار دهنده » چهارتکه نمبر بد  یامروز
 !!!  گذارندیم شیگوناگون خودرا  به نما  ینشستها  ها 

اقشار،بواسطه اشتراک ضرورت ها و تراکم خواست   گروه ها و یها ما به رغم تفاوت ها و تنوعات در خواسته  ملت
ها از درون سنگالخ  رانهیگیپ  یکوشش ها و مبارزات ی، راهش را در پ  کیخواهانه و دموکرات  یها و مطالبات آزاد

بود تا مکتب رفتگان ما بر اساس اشتراکات و   واهدنموده و خواهد نمود. لذا درست خ و هموار    دایسدها پ  یو ورا
مدرن و ارائه  ییها  دگاهیموجود، با طرح د یمردم و بر اساس امکانات و تشکل ها  یقشرها و گروه ها  یتفاوت ها 
 ی شعور تجرب   ادی در جامعه را بر بن  یمل   یگانگی  نیشهروندان افغان و تام  یهمبستگ  ندی فرا  دیکارا و جد  یپروژه ها 

مهم   یهم مانند سطح مل   یالملل  ن یدر سطح ب  یشکل همبستگ  نیور مان مورد مطالعه قرار دهند.به همکش  یخ ی و تار
 تیرا در جهان با مل  یو اجتماع یاست؛ سازمان ملل متحد به صورت همزمان صلح، حقوق بشر، و توسعه اقتصاد

آن شکل گرفته  است.    یعضا ا  نیب  یو هارمون  یکپارچگی. سازمان بر اساس  دهدیمتفاوت مورد توجه قرار م  یها 
نگهداشتن حفظ صلح   کپارچهیاعضا به منظور  یهمبستگ یبه معنا  ،یجمع ت یملل متحد، مفهوم امن یاعضا  انیدر م
 ، یاجتماع   ،یاقتصاد  یالملل  نیمفهوم، بر مشارکت در حل مسائل ب  نی ا  نی. همچنگرددیم  ف یتعر  یالملل  نیب  تیو امن

 دارد.   دیتاک  یتگو روح همبس یانسان ا ی ،یفرهنگ
و رفع فقر و    دار یگردد. توسعه پا   ن یشان تام  هیاز حقوق اول  ی که حداقل  رد یپذ  ی تحقق م  یبشر به شرط  یهمبستگ

عادالنه   یوگوگفت  یبر مبنا   ی به توافقات  دنیرس  زین  یالملل نیتحقق آن است. در سطح ب  ی برا  هیاز لوازم اول   ضیتبع
احترام به    یهمبستگ  ن یا  یاست. رکن اساس  یهمبستگ نی ا  یبنا م  یالملل نیجنگ و ملتزم بودن به تعهدات باز    زیو پره

  ی فرهنگ و تمدن زندگ  کی  لیاز آحاد بشر در ذ  کیهر    میریبپذ  نکهیتنوع است. ا  نیشناختن ا  تیتنوع بشر و به رسم
 . د ها محترمشمرده شوفرهنگ نیهمه ا دیو بزرگ شده و با  کرده
  ن یناقض ا  یرفتارها   نیتر از بزرگ  یکیحداقل    ا ی  نی ترامروز بزرگ  م،یبشر نگاه کن  یمنظر به همبستگ  نیاز ا  اگر

بشر را که حل مسائل   یرکن همبستگ  نیاقدام نخست  نی با دولت  افغانستان  است. ا  کا یامر  هیبرخورد دو رو  ،یهمبستگ
 یحرکت ها  نیکشور ما محصول چن   یفعل  تیاست. وضع  هجانبه است نقض کردچندمنصفانه و    یوگوگفت  قیاز طر

 . مشکل شد   کا یمسوالنه امر ری با حرکات غ یسال شکل گرفت، ول ۲۰ یبود که ط
 وه یش  نیاست. ا  داریبه توسعه پا   دنیحق آنان رس  زی ناقض حقوق ملل در رفع فقر و ن  گریجهت د  کیاقدام از    نیا

. دهندیم  رانیبوده است که افغانستان را دست بسته در چنگ گرگان  چون پاکستان و ا  سابقهیب  خی تاردر     برخورد
مي تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعي امنیت    هاست ک  یادیاصل بن  ک ی  یمبرهن است که   همبستگي جامعه بشر

ي و تعهد به ارزش هاي جهان شمول بشري نظیر  جمعي و صلح پایداررهنمون شود و این جز از طریق توسعه اخالق
مقابله با ظلم، نفي سلطه جویي و سلطه پذیري، عدالت خواهي و پذیرفتن حقوق انسان ها فارغ از هر نوع نژاد،  

 تحقق نخواهد یافت.   لیتفرهنگ و م
باشد و گشودن   ا یسر دنآرزوي جهاني که در آن نقطه عزم وجزم تمامي ملت ها مبارزه با فقر، ظلم و فساد در سرا با 

بگیرد، امروز را که مصادف با روز بین    یوجهان  ی باب گفتگو مجال جنگ را براي همیشه از جنگ ساالران وطن 
 المللي همسبتگي بشریت است، گرامي مي داریم. 

    گانگانیبسا دو ترک چون ب یبسا هندو  و ترک هم  زبان       ا  یا                      
 بهتر است  یاز هم زبان یاست       هم دل گریخود د یپس زبان محرم                       
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