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 ٢٠٠۵ميرعنايت اهللا سادات                                                                                            کاليفورنيا،  نوامبر 
 
 

 تحقق وحدت ملی پيش شرط همۀ آرمانهای 
 

 ملی ماست
 

 چگونه ميتوان به آن نايل شد؟ 
 

 علی الرغم واقعيت های دردناک سه دهۀ گذشته، هنوز هم در صحبت       انگيزۀ اين نبشته، تشويش از حرفهايی است که  
اين اظهارات و نوشته  . های راديويی و يا مضامين بعضی منورين در نشرات افغانهای بيرون ازکشور، انعکاس ميابد

ه طور القيدانه  ها در دفاع از اين گروه و يا عليۀ آن گروه ای ديگر استقامت يافته و بی اعتناء به حفظ  وحدت ملی،  ب   
گردانندگان اين رسانه ها متوجه نميشوند که اگر وحدت ملی استحکام نيابد،  بار ديگر تمام      . ابراز و منتشر ميشوند 

اميد ها برباد خواهند رفت و بار ديگر بازار تعصبات گرم خواهد شد و کشور جنگزدۀ ما مکررآ به ميدان تصفيۀ          
 .                                                                                                       د گشت حسابهای گروه ها و فرقه ها مبدل خواه 

انتقاد از ديگران باری را به منزل نميبرد، که اگر هم زمان با آن، انسان از خود انتقاد ننمايد و هم چنان خودش انتقاد      
های که فوقآ به آن اشاره شد و مايۀ تشويش نگارنده گرديده اند،  ازين سجايا تهی         نوشته ها و ابراز نظر    .  پذير نباشد
ازين نوشته ها و ابراز نظرها چنين برميايد که اين هموطنان ما در برابر حل مسلۀ وحدت ملی کوتاه آمده،           . ميباشند

                                                         .                       راه و روشی  جهت مخالف وحدت ملی را طی طريق مينمايند 

متاسفانه از البالی نوشته های که ياد آوری شد، حتی اشخاصی قلم فرسايی نموده اند که بر پايۀ شناخت نگارنده،  
ا تا اين چطور شد که آنه .  ذهنيت شان روی مسلۀ وحدت ملی در گذشته، بر اصول تفکر وسيع البنياد ملی استوار بود 

ولی طوريکه استنباط .  حد سقوط کرده اند؟  شايد آنها باطنآ هنوز هم به همان طرز تفکر گذشتۀ خويش معتقد باشند 
بناًء به رسالت خود در حفظ   .  ميشود، ايشان تنها يک هدف دارند و آن اين است که متاع شان را به نرخ روز بفروشند 

به هر صورت بر می گرديم  .   ای پر صدا درين آشفته بازار ظاهر شده اند وحدت  ملی پشت پا زده و منحيث فروشنده
 .                                                                                         به مباحثه روی موضوعی که درين نبشته عنوان شده است  

 

 وحدت ملی را از کدام زاويه بايد به بررسی گرفت؟
 

آن هم    .  ت ملی را بايد از زاويۀ منافع همگانی مطرح ساخت، نه اينکه از ديدگاه يک گروه اجتماعی و يا قومی     وحد
پنجاه و پنچ  گروپ )  کارول  جی  ريپن بورگ.   (به شيوه يی که صرفآ تخطی های گروه ديگر بر شمرده شود

 ٢۵(،  تاجيکها   %)٣٨(پشتونها  :  (ا ازين قراراندرا در افغانستان بر ميشمارد که بزرگترين آنه" تباری " ايتنيکی 
  اين گروپها در طول تاريخ در )١(.)ميشوند %) ١٢(و ساير گروپها شامل   %) ۶(، ازبکها   %)١٩(، هزاره ها %)

آميزش و سرگذشت های همه با هم، تاريخ،  وطن و فرهنگ به آنها هويت مشترک داده       .   کنارهم زندگی کرده اند
         .   است

در مورد بروز معضلۀ اختالف ملی داليل متعدد و گوناگونی از سوی جناح های مختلف ارائه ميشود که اکثر آنها باز 
بعضآ چنين استدالل ميشود که گويا آن طرف اين کرد و آن نکرد،  لذا         .  هم وسيله ای است، جهت کوبيدن جانب مقابل  

شاجرات لفظی که بيشتر به سفسطه شباهت دارد،  جناح های مذکور خود را   با اين م.  من حق دارم اين کنم و آن نکنم 
يعنی توضيحات به غرض نيل به وحدت ملی نبوده،  بلکه .  در مسير حرکات ُدور ازمدار وحدت ملی قرار ميدهند

درجهت توجيه موضعگيری خصمانۀ خود آنها عليه همديگر شان و در نهايت به ضرر وحدت ملی به کار گرفته     
 .            ميشود

 
و يا ملفوف در  " جهان وطنی"،  "بين المللی"وحدت ملی را بايد بدون هر نوع تعلق و وابستگی به کدام ايدولوژی    

اين وابستگی ها چنانکه در کشور بال کشيدۀ افغانستان تجربه گرديد،  در چند      . مطرح ساخت" اخوت اسالمی "پوشش  
در حاالتی  که منافع قدرتهای .  لمجموع به منافع قدرتهای مختلف بيرونی گره زدمرحله منافع  ملی افغانها را فی ا

بيرونی با منافع ملی افغانستان هماهنگی نداشت،  تشنج داخلی متبارز گرديده و شاخص های ايدولوژيک، گروه های      
 بودند و راه برگشت در     آنها در جادۀ يک طرفه قرار گرفته .   سياسی و اجتماعی را به مقابل همديگر شان قرارداد

در چنين حالت گروه     .   تنها کاری که ميتوانستند، همانا مقابلۀ نا محدود عليه همديگر شان بود   .   اختيار آنها قرار نداشت
      :                                                         های مذکور قدرت رفع تشنج در مناسبات اجتماعی را از دست دادند، زيرا 
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اوآل ناممکن بود که آنها از درون شرايط بحرانی و جنگ بتوانند به منافع ملی خود بيانديشند و از يک ديدگاه همگانی       
ثانيآ قضاوتهای آنها از واقعيت .  تنها در برگيرندۀ منافع ملت افغانستان ميبود، به چهرۀ رقبای خود نظر بياندازندکه 

از بيرون، آنها را به  پيروی و دفاع يکی از سه جريان " تحميل"و " اجبار"امل های وطن آبائی منشاء نگرفته و ع
با پشت سر گذاشتن اين تجربيات تلخ اگر هنوز هم گروه های مشاراليۀ به يک قضاوت  .  متذکره بين المللی ميکشاند  

ته در عمران وطن و تآمين ملی و سر تا سری روی منافع همگانی نايل نميشوند، چطور شده ميتواند که آنها سهم شايس 
 .                                                                                       وحدت ملی داشته و يا الاقل گامی موثری در آن راستا بردارند 

اب نيايد،  طبيعی   همين طور تا وقتی که حفظ منافع ملی برای هر افغان،  باالتر از هر وظيفه و منفعت گروهی به حس
است که عملکرد و طرز ديد او نيزمحدود مانده و هيچگاه چنين فرد نميتواند که فراتر از عاليق گروهی اش، با يک       

به همچو افراد که جوالنگاه فکر و سير انديشۀ خود   .  روحيۀ سراسری و ملی در جهت تآمين وحدت ملی قرار بگيرد
تعصب، قلعه بند نموده اند،  بيمورد نخواهد بود اگر اين اندرز     را در پشت حصاری از خودنگری گروهی و 

 : ابوالمعانی بيدل به ياد شان آورده شود  
 

 رمـزعيــان نهان مانـد از بـــی تميـــــزی ما
                             گـردون گــره نـدارد ما چشــم اگرگشـــائيم

 بر موج و قطره جزء نام فرقی نميتوان بست
                         ای غافالن دوئی چيست ما هم همين شمائيم    

 

 کدام عوامل وحدت ملی را به مخاطره مياندازد؟
 

اختالفات و تعصبات قومی، لسانی و مذهبی معضلۀ نيست که گويا صرفآ ما افغانها به آن مواج شده ايم و در جوامع       
متاسفانه جوامع که درين آتش خانمانسوز سوخته اند و يا  .  استديگر به وقوع نپيوسته و يا سابقۀ تاريخی نداشته 

ُبروز اين اختالفات به عالوه ای تفرقه افگنی های اجانب،   .  هنوز هم خطر سوزش آن ها راتهديد مينمايد، کم نيستند    
 .از عقب ماندگی تاريخی جامعه و عدم رشد متوازن مناطق در داخل يک کشور نشآت مينمايد  

ت ضد وحدت ملی و علت تعصبات قومی، لسانی و مذهبی را می بايست در مناسبات تنگاتنگ با عملکرد بناًء گرايشا
موُِجز اينکه معضله .  های تاريخی و با شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم در گذشته و حال جستجو کرد

 : هد بودمذکور عوامل متعدد دارد که اگر عمده ترين آنها را برشماريم، ازين قرارخوا   
 
:  تاخير در تشکيل قدرت مرکزی و تآسيس يک دولت مدرن در افغانستان عامل نضج نيافتن وحدت ملی ميباشد   -١

با آنکه افغانها درين سال   .    منحيث يک واحد مستقل بوجود آمد  ١٧٣٧افغانستان با تآسيس کنفدراسيون قبايل در سال   
تا اواخر قرن هجدهم دولت نيرومند و قلمرو های وسيعی را در         به تآسيس دولت و هويت مستقل شان نايل آمدند و     

اختيار داشتند، اما خود کامه گی های سران قبايل سبب شد که دولت افغانستان قلمرو های زيادی را از دست داده و          
 . دوباره در محدودۀ همان کنفدراسيون محصور شود    

مانتی به غرض حفظ و استحکام آن در مستقبل     وحدت ملی درين کنفدراسيون همواره معروض خطربود و هيچ ض     
ُبروز اختالف ميان اخالف تيمور شاه و سردارپاينده خان مانع از آن شد که قدرت مرکزی استحکام     .    وجود نداشت 

همين اختالف سبب شد که افغانستان در کشاکش   .  يابد و يا نو آوری ها در سيستم اداره و نظام روی دست گرفته شود 
در قرن نزدهم يعنی طی صد سال،  نود جنگ قبايلی در افغانستان به وقوع پيوست،  تا  .  لی درگير بماندجنگهای قباي

شان در افغانستان به موافقه رسيده و افغانستان را به حيث     » جيوسترتيژيک«آنکه روسها و انگليسها پيرامون منافع    
امير بنای يک دولت مطلق العنان   .   سپردندبه او) ١٨٨٠(يک دولت حايل در تحت ادارۀ اميرعبدالرحمن خان 

در پرتو اين لقب او .  مرکزی را گذاشت و به کمک روحانيون وفادار به خودش، خود را ضياء الملت والدين لقب داد 
خود را در  مقام رهبر جامعه و مفسر اسالم جا زده و منحيث فرد واجب االحترام حق سرکوب مخالفين را برای خود     

او چهل قيام و شورش را به وسيلۀ اردوی منظم و مليشای قبايلی  .    قدرت امير حدود قانونی نداشت.محفوظ ساخت
نيز ياد کرده اند، توانست که   » امير آهنين« امير عبدالرحمن خان که برخی به توصيف،  از او بنام   ) ٢(.سرکوب کرد

   ) ٣( .  مستقل از قبايل و روسای آن به وجود آيد تا دولت به حيث مرکز اتوريته و قدرت.  قدرت قبايل را در هم شکند
در .   ولی درين راستا او به همان روش مطلقه ای آسيايی عمل کرد و مرتکب جرايم نابخشودنی در برابر ملت گرديد         

بعضی موارد مثآل در سرکوب هزاره ها،  انگيزۀ قوم گرايی و مذهبی او نيز نقش داشت که موجب افتراق ملی           
 .گفته پيداست که جنگ های موفقانۀ امير،  قدرت دولت را در برابر قبايل يکه تاز ساخت اما نا.  گرديد

 
اما نتوانست که آنرا از حالت عنعنوی به    .   در نتيجۀ اين اقدامات و عمليات، امير به  تآسيس دولت مرکزی نايل آمد   

تان در دوران حاکميت او همچنان  اجتماعی جامعۀ افغانس–يعنی ساختار اقتصادی .  يک دولت مدرن ارتقاء بدهد
به عبارت ديگر آن چنانی که پيدايش دولت های ملی در اروپا موجب شکست فيوداليزم  و  .  دست نخورده باقی ماند
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.  رونق يافتن بازار و بازاری ها گرديد و نظام کهنۀ فکری را بر هم زد،  در زمان امير عبدالرحمن خان چنين نشد
 .تغيرات در نظام اقتصادی و اجتماعی استحکام يافت يعنی دولت مرکزی بدون 

 
پس از مرگ او اصالحات همه جانبه و استرداد استقالل افغانستان در زمان حاکميت امير حبيب اهللا خان، از جانب         
جنبش مشروطيت مطرح گرديد ولی امير مانع اين خواسته ها ميشد،  تا آنکه پس از مرگ او در تحت  زعامت شاه       

اين وقت است که حقوق اتباع مساوی    .    های استوار به منظور برآورده شدن اين مآمول برداشته شد        گامامان اهللا
 تسجيل   ١٩٢۴شناخته شده و به خاطر مشروعيت قدرت دولتی،  مفهوم حاکميت مردم برای باراول در قانون اساسی      

ارات سران قبايل و رهبران مذهبی به عبارت ديگر مشروعيت قدرت،  تنها در محدودۀ اختي   .  قانونی کسب کرد
طی دورۀ ده سالۀ      .  محصور نمانده، بلکه در نظر گرفته شد تا مردم هم از طريق قوانين در قدرت سهيم گردند     

در همين دوران بود که تالش صورت    .  حکومت امانی قريب هفتاد قانون به خاطر تنظيم امور دولت و جامعه نافذ شد 
 . يک دولت  مدرن در عرصه های اداره، اقتصاد و فرهنگ آشنا گردند    ميگرفت تا مردم با مقوالت 

 
اما طوريکه همه   .  به بيان روشن ترکار انتقال دولت عنعنوی به يک دولت مدرن وملی در دستور روز قرار گرفت     

ل انگليس ها به شوراندن قباي.  آگاهی دارند، سياست مستقالنۀ دولت امانی کينه توزی استعمار را برانگيخت
 . وتحريکات مذهبی عليه دولت افغانستان متوسل شدند 

چون سهيم شدن مردم درحاکميت دولتی، قدرت دولتی را ازانحصار سران مذهبی وروسای قبايل بيرون ميکرد، لذا         
اصالحات را مخالف اسالم و    .  آنها به سادگی در مدار ضديت با کار تآسيس دولت ملی ومدرن افغانستان قرار گرفتند        

آنها قوانين وضع شده را به مثابۀ بدعت نفی کرده و به  مردم     .   ندگان آنرا به حيث کافر در جامعه معرفی نمودند گردان
مومن، اما بی خبر از فتنه های عقب پردۀ سياست هوشيار باش دادند که دين شما در خطر بوده ودولت ميخواهد           

به اين ترتيب در هر گوشه و کنار،  .  ود دفاع کنيمبسازد،  ما بايد از مذهب خ"  شريعت"را جانشين  " قانون"
در پرتو اين    .  روحانيون در کار تکفير دولت امانی مسابقه کرده و تالش نمودند تا از همديگر شان سبقت بجويند     

مسابقات جای حکومت مرکزی را،  انارشی فرقه ها گرفت و سرنوشت مدنيت نو بنياد به عقب مانده ترين فورم های  
 . ُبروز اين وضع پيامد های ناگواری را بر پيکر وحدت ملی افغانستان تحميل کرد .   سپرده شدقبايلی

 
اشتباۀ آشکاری بود که از جانب حکومات سابق "  مليت"   رديف بندی اتباع افغانستان به قوم، قبيله و يا  - ٢

نگيزۀ به ميان آوردن اين رديف بندی ها      ا.  افغانستان در سطوح و لهجه های جداگانه ولی همگون به کار گرفته ميشد      
غالبآ ذهنيت و شعور انسان های قوم پرست،  قبيله گرا و يا تجزيه طلب در روی کار .  تا هنوز کامآل روشن نيست

همينطور مداخالت استعمار و مداخالت همسايه ها در زنده ساختن اين تفاوتها         .  آوردن اين سياست نقش داشته است     
مروز در تمام کشورهای که مردم شان به شعور سراسری ملی دست يافته و درک شان از سطح قوم و       ا.  بی اثر نبود

 .قبيله فراتر رفته است،  شناسايی اتباع صرفآ بر اساس نام، مکان تولد، تاريخ تولد و محل سکونت صورت ميگيرد  
 قوميت يک تبعه از زمرۀ سوالهای   متاسفانه در تمام سالهای موجوديت رژيم شاهی در افغانستان، سوال مربوط به   

از جمله .  شاخصی بود که بايد جواب آن از جانب تمام اتباع افغان در وقت صدور اسناد به شعبات دولتی سپرده ميشد   
را به گونۀ مثال ذکر کرد که در صفحۀ اول آن،  افغان ها به تفريق قوم شناسايی شده و       " تذکرۀ تابعيت "ميتوان  

 .  يک تبعۀ افغانستان شمرده ميشدمعرف هويت" قوميت"
 

گروه کار و     (مخصوصآ پس از پيوستن دو گروه جدا شده از حزب       . ) ا .  خ . د . ح (همينطور در زمان حاکميت  
عوضی گرفته شده و بازار مليت سازی به قيمت تضعيف " قوم"با " مليت"افغانستان،  .) د . ج (به دولت ) سازا

د مقامات باالئی حزب در آنوقت، عواقب و پی آمد های مضر که از بکارگيری اين شاي.  استحکام ملی گرم گرديد
يا اينکه باالثرعملکرد قوتهای ذيدخل آنوقت،  .  اصطالح در جامعۀ افغانی پديدار شد، نميتوانستند پيش بينی کنند  

 ايجاد کنند که در گذشته ميخواستند از طريق بکار برد اين اصطالح،  ديالوگی را با سرکردگان آن گروه های قومی  
 . در افغانستان بوده و بعدآ بنا بر حکم زمان لباس جهاد به تن کرده بودند   " استبداد ملی  "معتقد به فرضيۀ وجود  

همينطور در سالهای اعالن مشی مصالحۀ ملی به گونۀ ديگری کوشش ميشد تا بر مبنای قوم و نژاد،  روابط تعدادی        
در همين وقت است که بسياری ازين  .   و دولت با تنظيم های مقابل برقرار شود از چهره های شناخته شدۀ حزبی

را کنار گذاشته و در نهايت ناباوری   "  ديد انترناسيوناليستی "چهره ها آنقدر با گروه های قومی خود نزديک شدند که     
 . به آيندۀ رژيم در محفظه های قومی،  لسانی و مذهبی خود پنهان گرديدند

 
، تنظيم های مستقر "مليت ها "افغانستان در رابطه به رديف بندی اتباع افغانستان به     .)   د .  ج (ست ناموجۀ  مشابه سيا

در ايران و پاکستان نيز عمآل در پرتوی رهنمايی و تشويق هر دو کشور ميزبان،  به فرقه های جداگانۀ قومی، مذهبی       
رات جبران ناپذيری را به وحدت ملی افغانها به جا گذاشته و     پيامد اين انشعابات،  خسا.   و لسانی منشعب شده بودند 

جنگهای فرقه ای سالهای نود در کابل گويای روشنی از بی اعتنايی .  تلفات سنگين مالی و انسانی را به بار آورد
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ا قومی و  که يک مفهوم فر) غزو مسلمانان با کافران(اگر آنها واقعآ به جهاد  .  تنظيم های مذکور به وحدت ملی بود
فرا مليتی است، معتقد ميبودند،  ضرورتی نداشت که به فرقه های متعدد و مختلف تقسيم شده وعليه همديگر اعالن      

اشتباهات،  تنگ نظری ها،  نازل بودن درک و شعور ملی که منجر به وقايع تراژيديک در افغانستان    .  جهاد بدهند
 ساخته است که جمع آوری و نابودکردن آن ،  محتاج کار و پيکار         شد،  تخمه های نفاق ملی را به هر طرف پراگنده   

 .فرزندان آگاه و معتقد به وحدت ملی افغانستان ميباشد 
 

 ساز عمر رفته جز افسوس آهنگی نداشت
                                 زآن همه خوابی که من ديدم همين افسانه ماند

 
ن و مبتال شدن عدۀ از آنها به اين آفت،  پديدۀ است که در هرجامعه    شيوع مرض قوم گرايی در روشنفکرا- ٣

حوادث گذشته در جهان نشان داد که اين ذهنيت اکثرآ وقتی که رخوت اقتصادی و        .  ميتواند باالثر شرايط ُبروز کند
به دنبال    در همين وقت است که برخی از روشنفکران  .  بحران های بيکاری دامنگير يک جامعه شود،  قوت ميابد

  رفته و به خاطر انحراف دادن ذهنيت قوم و تبار خودشان،  علت خرابی اوضاع اقتصادی را به          )۴("تصوير دشمن "
در يکنيم دهۀ گذشته ما شاهد  .  نسبت ميدهند،  تا موجوديت و نقش خود را توجيه کرده بتوانند ) دشمن ساخته شده(

ران اقتصادی از اروپای شرقی مستقيمآ بهانۀ را به دست گروپهای  بوديم که چگونه خرابی بازار کار و افزايش مهاج
همانطوريکه بحران  .  در غرب اروپا داد،  تا صفوف شان را تقويت نمايند  »  فاشيست های جديد«نو پيدا بنام  

ی   زمينۀ مهمی در جهت پيدايش و قوت يافتن فاشيزم در اذهان بخشی از روشنفکران آلمان طی سالها     ١٩٣١اقتصادی 
منتها اين باز اکثريت اروپايی ها،  بالخصوص آنهايی که خانواده های شان فاجعۀ  .  قبل از جنگ جهانی دوم شده بود

 .فاشيزم را قبآل با گوشت و پوست خود احساس کرده بودند، از آنها دوری جستند    
 

اين     .  ونمندی ها تصور نمودرا درافغانستان نميتوان مستثنی از چنين قان"  دشمن سازی"ميالن های قوم گرايی و 
ميالن ها در بطن جامعه نهفته بود اما شرايط جنگ و از گردش افتادن چرخهای اقتصادی،  سبب شد که ميالن های     

 . مذکور از قوه به فعل بدل شوند 
قوم گرايی و روحيۀ دشمن سازی در وطن ما، نه تنها از بيرون تحريک و تقويه ميشود، بلکه موجوديت لشکر وسيع           
جوانان بيکار که متاسفانه در سطح نازل آگاهی و سواد قراردارند،  هيزمی اند که شعله های قوم گرايی را افروخته     

چنگ زدن اين روشنفکران به قوم گرايی موجب افتراق ملی شده، نفرت قوم خود را در برابر قوم ديگر         .  نگهميدارد
قوم ديگر مبدل " دشمن"آ با اين شيوه،  قوم خود را به      که به حيث دشمن تراشيده شده است،  جلب کرده و نتيجت     

اساس فکری و پايۀ سياست بازی های اين دسته از   " دشمن تراشی"و " دشمن سازی"به عبارت ديگر .  ميکنند
 .روشنفکران را ميسازد

 
 شد چوعالمگير غفلت،  جاهل و دانا يکيست

  بينا و نابينا يکيست                                خانه چون تاريک شد، 
 

حوادث ناگواری که در گذشته اتفاق افتاده است،  به طور طبعيی در حافظۀ انسانها جا گرفته و خود به خود      - ۴
با اين  .  موجب قضاوت های پيش داورانه در ذهن افراد و يا  ذهنيت گروه های اجتماعی به مقابل همديگر شان ميشود 

قول و وطنپرستانه صورت نگيرد،  مجرای خروج آن از ذهن انسانی به وجود         قضاوت های قبلی اگر برخورد مع 
آتشی که هر وقت امکان شعله ور شدن آن وجود دارد      .  نيامده و کمافی السابق مانند آتش زير خاکستر باقی ميماند 

را در جهت نيل به زيرا چنين وضع انگيزۀ درونی انسانها     .  مگر آن که به چاره و راه حل دائمی و مطمين نايل آمد   
 .وحدت ملی خنثی ميسازد

 
از هرکس که داری رنجشی اظهار کن" صائب"  

                                       کينــه چون در دل بماند تخم کلفـت ميشود
 

و مشترک به غرض تبادلۀ   ) افغانستان شمول(عقب ماندگی تاريخی جامعه و نبود بازار های سراسری    - ۵
 تمام گروه های اجتماعی در گذشته و حال باعث شده است که منافع مشترک گروه های اجتماعی در محصوالت

حتی اقتصاد بعضی مناطق به خاطر صدور قاچاقی محصوالت    .  سيستم اقتصادی جامعۀ افغانی کمتر انعکاس بيابد
بناًء تفاهم ميان .  سايه وابسته ميباشدبيشتر از اينکه به اقتصاد ملی خود ما گره خورده باشد، از اقتصاد کشور های هم

افراد منسوب به گروه های مختلف اجتماعی که ميبايست مستقيمآ در پرتو داد و ستد ميان آنها به وجود ميامد، تآمين      
 . نشده است

 
داشته های فرهنگی گروه های مختلف قومی و مذهبی در انزوا کشانيده شده و در يک سطح متعادل و قابل     - ۶

همينطور مناطق مسکونی برخی اقوام و قبايل که از انکشاف طبعيی بدور مانده .  رسی همگانی قرار نداشتدست
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بودند، در يک روند متعادل اقتصادی با مناطق نسبتآ رشد يافته قرار داده نشده و درين جهت فرو گذاشت صورت  
 مانند مناطق مرکزی،  شمال شرق و     همين فرو گذاری ها سبب شد که تا هنوز برخی حصص افغانستان  .  ميگرفت

 . قسمت های از جنوب و جنوب شرق به کدام شاهراه مواصالتی اتصال نداشته باشد  
به عبارت ديگر  .  تا هنوز در اين مناطق سيستم تعليمی بی نهايت ضعيف و خدمات صحی خيلی ناچيز عرضه ميشود 

 .شايش نيافته استراه بيرون رفت آنها از انزوا به سوی شرکت در يک سطح ملی گ 
 
در گذشته اين شيوه برای  :     توجه خاص به بعضی قبايل و اقوام و يا فرو گذاشت عمدی در برابر برخی ديگر - ٧

.   با اين شيوه تالش ميشد تا تفاوتها، ايجاد و يا دامن زده شود      .   دولت های خود کامۀ افغانستان يک سياست معمول بود  
رسايه و مرحمت دولت قرار ميگرفت و به کمک آن طرف خواسته های دولت   در نتيجه يک طرف اختالف در زي

يک نظر به حوادث دو قرن گذشته روشن ميسازد که حاکمان وطن ما چطور با اين       .  برجانب مقابل تحميل ميشد
 های رژيم شيوه و روش پيوسته تالش نموده اند تا ازين يا آن گروهی قومی و لسانی و يا مذهبی به خاطراستحکام پايه      

 .شان،  مدافعانی را بيابند
دودمان  محمد زائی را باالتر از قبايل غلزائی و درانی برگزيده و به "روی همين ملحوظ امير عبدالرحمن خان   

آنها بيشتر مرفه بوده و زندگی آنها نسبت به ساير مردم آرامتر باشد،  تصميم گرفته شد که هر مرد ساالنه    خاطريکه
 عواقب و پی آمد های همين سياست نتايج شومی را     ) ۵(" و هر زن ساالنه سه صد روپيه دريافت نمايند   چهار صد روپيه 

.    برای نسل های بعدی به وجود آورد و تا هنوز انتباهات منفی در اذهان فرزندان و يا نواسه های آنها باقی مانده است     
تفرقه  ( آموزش معروف و منسوب به آن مبنی بر در اتخاذ چنين سياست های ضد ملی، تاثير استعمار و پيروی از

 .را نبايد فراموش کرد) بيانداز و حکومت کن 
 
در دوران جنگ تمام تعصبات و سوءظن های گروه های قومی، نژادی و مذهبی از :  اثرات باز ماندۀ جنگ   - ٨

اکنون که اين   .  نگی گرديده استحالت بالقوه به بالفعل در آمده و موجب ُبروز يک سلسله جنايات منجمله جنايات ج 
گرچه شعله های  .  گروه ها در حالت رويارويی و جنگ قرار ندارند،  اثرات آن دوران هنوز هم به مالحظه ميرسد    

جنگ به خاکستر مبدل شده است، اما گرمی اين خاکستر موجب ميگردد که بازار سياست باز های قومی، نژادی و        
رايط که باز مانده های زمان جنگ اثرگذاراند،  هويت های فوق الذکر نيز سياست زيرا درين ش.  مذهبی سرد نگردد

همين وضع سبب ميشود که متاسفانه احزاب وسيع البنياد سياسی با مرامهای همگانی خود،  اجبارآ در          .  ساز ميباشند
 .حاشيه قرار بگيرند

 
سرمايه اجتماعی يا ساختن هويت شخصی برای تالش منورين غير مًسول و يا سياست بازان به خاطر تدارک    - ٩

منورينی شامل اين دسته، از نهايت درماندگی به مسايل قومی، لسانی و منطقوی پناه برده و ازين تفاوتها  :  خودشان 
اينها به عوض آن که طرح های عام المنفعه ای را به خاطر ترقی و تعالی   . به حيث متکای خود استفاده مينمايند 

ۀ افغانی ارائه بدارند و يا پيشنهاد های مشخص در مورد رشد و انکشاف منطقۀ خود داشته باشند،  صرفآ     سراسر جامع
با اين روش مغرضانه،  اين ها تالش       .  در صدد تدارک پايگاه و پشتوانۀ اجتماعی برای شخص خود شان ميباشند        

سازمانها و احزابی که به وسيلۀ اين افراد پايه      .  ميورزند تا جامعۀ افغانی را به محور های زبانی و قومی تقسيم نمايند
در روند اين تب و تالش ها، سياست بازان       .   گذاری و رهبری ميشوند،  بوی و خصلت قومی، زبانی و مذهبی دارند   

مذکور متوجه نمی شوند که چه ضربۀ مهلکی به وحدت ملی افغانها زده و چگونه خود را از دريا بيرون کشيده و در       
نگارنده ميخواست با اين منورين که در باال به مقاصد و شيوه های کارشان اشاره شد، .  آب بازی ميکنندجويچه 

حرفی در ميان بگذارد، تا از ايجاد تشنج به خاطر نفع شخصی خويش دست بردارند و جامعۀ خود را منحيث يک           
 نمی توان پيامی به آن ) ۶(و معروف حميد مصدقولی بهتر از اين چند بيت از پارچه شعر مقبول .  بپذيرند"  کل واحد"

 :ها داشت
 

چه کسی ميخواهد،.....   
نشويم    " ما"من و تو   

!خانه اش ويران باد  
نشوم، تنهايم" ما"من اگر   
نشوی، خويشتنی" ما"تو اگر   

 از کجا که من و تو،
 مشت رسوايان را،  وانکنيم

 
ن کشور را در محراق رقابت ها و کشاکش قدرتهای درجه يک جهان          موقعيت جيوپوليتيک افغانستان هميشه اي- ١٠

اين فضا جامعۀ افغانی   .   فضای جنگ سرد کمتر از رقابت های استعماری ميان روس و انگليس نبود   .   قرار داده است  
افتادن را به انقطاب کشيد و ختم جنگ سرد ميان شرق و غرب هم به حال ملت افغان مفيد واقع نشد،  زيرا با پائين 
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بناًء اختتام آن عصر پر تشنج .  اتحاد شوروی سابق از مقام ابرقدرت رقيب، عالقۀ غرب هم به افغانستان فروکش کرد
در نتيجه همانطوريکه افغانستان قربانی جنگ سرد  .  سبب شد که قدرت های منطقوی در جوار وطن ما قامت افرازند

 .زگرديدشد، با ختم آن، عصر مثله کردن اين قربانی آغا
اين مداخالت جهت .  مداخالت کشور های همجوار در وجود گروه های منطقوی، قومی، مذهبی و لسانی وسعت يافت

نيل به اهداف ملی هر يک ازين کشور های همسايه و يا به خاطرخنثی ساختن مداخالت همسايه ای ديگر در دستور    
 رسانيده شده، بی اعتنا به وحدت ملی افغانها،  منحيث درين کشمکش آقايون تازه به دوران.  روز آنها قرار گرفت

 .وسيله و ابزار مداخله عمل نمودند   
 

چون منافع و عالقه مندی کشور های همجوار در افغانستان نه تنها با همديگر شان هماهنگ نيست،  بلکه اکثرآ در    
 تآثير نمانده و صراحتآ موجب تشنج لذا کشمکش آنها در جامعۀ افغانی بی.  جهت نفی منفعت همديگر قرار ميگيرند

به شمار نمی آيد،  لذا تالش   " منافع مشروع"از آنجائيکه منافع اين کشور ها در زمرۀ . در روابط گروپهای افغانی شد
کشور های همسايه،  اکثرآ در .  به خاطر نيل به آن نيز رسمآ مطرح نشده و هميشه در خفا به جلو رانده ميشود 

روه های اجتماعی مورد عالقۀ شان مستقيمآ در افغانستان روابط قايم نموده و دولت مرکزی       مناسبات خود با گ
کشور های مذکور همين اکنون توانسته اند که به کمک گروه های مرتبط به خود     .  افغانستان را در حاشيه قرار ميدهند

در حاليکه ميتوانست همين  .    بدست آورند امتياز تآسيسات پر درآمد و يا پروژه های پر منفعت را در داخل افغانستان  
همين اکنون ده ها هزار تخنيکر و انجينر  .  پروژه ها و تآسيسات در اختيار افغان های واجد شرايط قرار بگيرد 

پاکستانی در پروژه های عمرانی که از جانب موسسات بين المللی و سازمانهای خارجی به پيش برده ميشود،  شامل   
در حاليکه هزاران تن افغان تعليم يافته و واجد شرايط استخدام    . اشات بلند دالری استخدام شده اندکار بوده و به مع

 .هنوز هم بعد از آن همه خانه به دوشی در کوچه های کابل تاکسی رانی مينمايند 
 

ه قرن گذشته  وقتی که رژيم شاهی افغانستان  بعد از سالها سکوت در دهۀ پنجا:     ميراث استعمار در منطقه- ١١
سوال ملی و وطنی افغانها را در رابطه به خط تحميلی ديورند مطرح کرد،  سياستمداران پاکستانی از قوی شدن يک    

مخصوصآ که دو دهه بعد  . موج جديد آزاديخواهی در هر دو واليت پشتون و بلوچ نشين کشور شان به هراس افتادند 
 قيام مبدل شد، از سلطۀ پنجابی ها آزاد شده و دولت مستقل بنگله   تر بنگالی ها در جريان آزادی خواهی که به يک

پس از اين حادثه هراس زمامداران پاکستانی پيش از پيش شدت يافت و مترصد بودند تا در صدد             .  ديش را بنا نهادند 
 .مدافعه و اگر موقع مساعد شود به تعرض متقابل بپردازند  

 
پهلوی سرکوب خشن اين موج آزادی خواهی، تعرض مقابل و دوامدار را      ديری نگذشت که رژيم های اسالم آباد در 

اين سياست عبارت بود از جانشين ساختن  .  بوسيلۀ تفتين ميان گروه های اجتماعی در داخل افغانستان در پيش گرفتند  
هضت آزادی با اين تدبير آنها ن.  به عوض طرح سوال ملی و وطنی در برابر ميراث استعمار" وحدت اسالمی"شعار 

قلمداد کرده و بالوسيلۀ همين تاکتيک سياسی،  ذهن       "  برادری اسالمی "خواهی در برابر بقايای استعمار را ناقض   
گروه های معين را تا آن حد تغير دادند که نه تنها به اين خواست ملی و وطنی افغانها عالقه نگيرند،  بلکه هر کسی          

 .يث دشمن اسالم مورد مخاصمت واقع ميشدديگری که به آن عالقه ميگرفت فورآ منح
 

 همينکه تنظيم های مورد حمايت پاکستان در ادارۀ دولت مرکزی افغانستان دست باال پيدا کرده و         ١٩٩٢در سال  
هواداران پاکستان و حتی بلند پايه ترين مقام های پاکستانی علنآ شعار مدغم شدن     اردوی ملی را منحل کردند،   

  همين خواسته ها پس از چهار سال    )٧(.ت پوشش مفاهيم فدريشن و کنفدرايشن با پاکستان بلند کردند افغانستان را در تح
  ١٩٩۶زمينه سازی ها که بوسيلۀ جنگ های بين التنظيمی دنبال شد،  بالخره از جانب گروه نام نهاد طالبان در سال  

کنار گذاشته شده و محتوی سياست پاکستان     اگر ظواهر قضايايی که يادآوری شد، برای لحظۀ  . سر آغاز تطبق يافت 
 انگليس ها است  )٨()سياست پيشروی(در برابر افغانستان به بررسی گرفته شود،  فی الواقع اين سياست ادامۀ همان   

 .که به خاطر تحقق آن بايد وحدت ملی افغانها برهم زده ميشد  
 

 اتحاد شمال و طالبان برميآيد،  جانبين روی    طوريکه همين اکنون از نشرات و تبليغات جناح های مربوط- ١٢
برخالف آنها ميکوشند تا    .   اعمال و نقش جانب مقابل در آشفته ساختن اوضاع افغانستان کمتر روشنی می اندازند   

بخاطر استحکام مواضع شان، از اختالف واقعی ميان دو طرف طفره رفته و آنرا نشآت يافته از تضاد های خود      
در حاليکه هر دو طرف قوانين ديموکراتيک و آزاديهای مربوط به آنرا نفی نموده         .    وانمود کنند  جوش لسانی و قومی  

 . و هوادار تشکيل يک دولت عنعنوی در زير سلطۀ شخصی رهبران قومی و مذهبی ميباشند  
 

 رژيم    ظهور مکاتب جديد مذهبی بخصوص وهابيت پديدۀ است که صرفآ در جريان مداخالت خارجی از جانب - ١٣
اين مکتب در تحت شعاع اختالف فی مابين رژيم های حاکم در عربستان و    .  آل سعود در افغانستان شيوع يافته است  

اختالفات هر دو گروه وابسته به کشور های ياد شده طی    .  ايران به شديد ترين وجهه،  مخالف مذهب شيعه ميباشد 
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رد آورد و باعث صحنه های دلخراش به خصوص در غرب         ضربۀ مهلکی را به پيکروحدت ملی ما وا  ١٩٩٠سالهای 
در حاليکه تاريخ گواه است که مخاصمت های خونين ميان فرقه های مذهبی در افغانستان هيچگاه سابقه  .  کابل گرديد
پس عامل اين خشونت ها همانا وارد ساختن اجباری مکاتب جديد مذهبی در جامعۀ افغانی است که .  نداشته است
 .الفات در ميان ملت افغانستان شده است موجب اخت

 
ترجمه ميشود از سال های هشتاد قرن گذشته به اين    "  جهانی شدن"  که در زبان دری به   )٩(   گلوباليزيشن -  ١۴

مقصود جهانی شدن را اگر به طور ساده افاده کرده بتوانيم، جهانی ساختن  . طرف مورد استعمال قرار گرفته است
از جانب دانشمندان     " جهانی شدن"در برابر . ن گوشه و کنار جهان به يک مارکيت جهانی ميباشد  مارکيت ها و پيوست

 : جوامع مختلف برخورد های متفاوت وجود دارد که عمدتآ در سه رديف ذيل تصنيف ميشوند  
 

 انکشاف را يک جريان مثبت و کليدی برای" جهانی شدن"مدافعان اين برخورد، :  » برخورد خوش بينانه  «–الف 
از نظر اينها جهانی  .  به نظر آنها اين جريان برگشت ناپذير و غيرقابل اجتناب ميباشد. آيندۀ اقتصاد جهانی ميدانند 

بعضی کشور ها وقت تر به آن می پيوندند و برخی ديگر       .   شدن، انکشاف واقعی و جهان شمول را به وجود ميآورد    
آنهايی که وقت تر پيوسته اند،   .   يکسان در جهان تطبيق نميشوداز همين جهت است که جهانی شدن، .  ناوقت تر

کشور های که سطح زندگی شان از نگاه اقتصادی رشد کرده است،  در عرصه های مهم از    .   وقت تر رشد کرده اند
 .قبيل ديموکراسی، محيط زيست و نورمهای کار نيز پيشرفت هايی نصيب آنها شده است 

 
آنها معتقداند که  .  ميبينند"  جهانی شدن"رهروان اين طرز ديد،  همواره با هراس به     :  » برخورد بد بينانه  «-ب 

جهانی شدن تفاوتها را بيشتر ميسازد و زياد تر متوجه نقاط نظر اقتصادی بوده،  جهات انسانی را به فراموشی  
ت ها هم در درون يک کشور و هم در    از نظر اينها تفاو .  ميسپارد و به مقابل طبعيت بدون رعايت بر خورد مينمايد

بين ممالک افزايش يافته،  سطح استخدام و سطح زندگی مورد تهديد قرار ميگيرد و باالخره پيشرفت اجتماعی  
دانشمندانی ازين رديف به بحرانات اقتصادی اشاره کرده و استدالل ميکنند که جهانی شدن بدون   .  جلوگيری ميشود

اقتصادی دامنگير يک کشور نيرومند اقتصادی شد،  کشور های وابسته به آنرا نيز فرا   وقتی که بحران .  خطر نيست
.    ميگيرد،  چنانی که چند سال قبل چند کشور جنوب شرق آسيا به دنبال جاپان دستخوش بحران های اقتصادی شدند      

قويه کرده و نگذارند که ميان    اينها نظر ميدهند که بايد کشور های پيشرفتۀ صنعتی، اقتصاد ممالک رو به انکشاف را ت   
به اين منظور بايد يک سيستم پولی جهانی ايجاد گردد تا رشد سريع را بوجود      .  هر دو دسته کشور ها تفاوت زياد شود   

 . آورده و فقر را کاهش دهد 
 

ده و معتقد   اين رديف از دانشمندان جهات نفی و اثبات را در هر دو طرز ديد سراغ نمو    :  » برخورد واقع بينانه   «-ج 
بناًء بايد .  ،  هم امکانات و هم خطرات يا خساراتی را به بار ميآورد که بايست مواظب آن بود"جهانی شدن"اند که  

 واقع بينانه به آن نگريست يعنی جهات مفيد آنرا تقويه و جهات مضر آنرا نفی کرد
 تا اندازه يی از ورای ابراز نظرعلما که به   اينکه جهانی شدن به وحدت ملی در افغانستان چه ارتباط خواهد داشت، 

از نظرنگارنده اگر کمکهای جهانی بطور درست و وطن     .  طور فشرده تا اينجا بيان شد،  شايد روشن گرديده باشد   
دوستانه مديريت نشود، اين کمک ها مانند چهار سالی که گذشت يا از طريق موسسات غير حکومتی خارجی بنام   

يا اينکه به دسترس دولتی که ترکيب آن از جنگساالران  و تاجران    .  ج کشور انتقال می يابدمعاش و مصرف به خار
در آن صورت طبعيی است که ثروتمندانء چپاولگر ثروتمندتر و اهالی    .  مواد مخدر به وجود آمده باشد، قرارميگيرد   

مناطق عقب نگهداشته متمرکز همين طور اگر اين کمک ها مطابق مشی تنظيم شده به .  غريب، غريب ترميشوند
نشده و صرفآ مطابق ملحوظات اقتصادی در عرصه های غير توليدی و صرفآ به منظور استهالک در شهر ها     

اين تفاوتها موجب خدشه دار شدن باز هم بيشتر وحدت  .  مصرف شود،  به يقين تفاوتهای جديدی را به ميان ميآورد
 .  راستا مًسوالنه و خردمندانه انديشيد بايد درين .  ملی در افغانستان خواهد شد 

 
اکنون که مردم افغانستان وکالی شانرا برای ولسی و مشرانو جرگه انتخاب کرده اند،  استفادۀ معقول از کمکهای   
خارجی به نفع اقتصاد ملی و وحدت ملی افغانستان،  منوط و مربوط به پارلمان و چگونگی ترکيب حکومت آيندۀ     

رلمان افغانستان بايد با وضع مقررات معقول،  حکومت را مکلف بسازد که سرمايداران ملی را پا.  افغانستان است
هکذا خود دولت بايد پروژه های انکشافی را درين   .  بخاطر سرمايگذاری در مناطق کم رشد،  تشويق و حمايت کند

و سرمايه های ملی را در رقابت پارلمان جديد حکومت را موظف بسازد تا قوای کار داخلی .  مناطق رويدست بگيرد
نبايد اقتصاد و فرهنگ افغانها در برابر وزش باد های تخريبی از     .  با قوای کار و سرمايه از خارج محافظت کند 

 . به نابودی سپرده شود "  جهانی شدن"خارج،  زير نام  
 

مردم ما دارای  .  اطره ميسازد   مقاومت در برابر تجدد خواهی، راه نيل به وحدت ملی را دشوار و پر از مخ  - ١۵
سجايا و عنعنات ترقيخواهانه و پسنديده هستند که حساب اين اوصاف خوب از رسم و رواج های منحط و عنعنات     
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اگر از عينک تعصب ديده نشود، تنگ نظری ها و معامله گريها کنار بماند، به آسانی ميتوان   .  عقبگرا جدا ميباشد
ام يک دولت مدرن در افغانستان همواره با مقاومت نيرو های عنعنوی مواجه شده    دريافت که مسلۀ تآسيس و استحک

صرف نظر از اينکه در جناح تجدد خواهی کدام نوع رژيم قرارداشت و يا اختالفات به چگونه و تحت کدام .  است
فغانستان تشکيل شعار ها تبارز کرده اند، همين تضاد هميشه مضمون اصلی تمام کشمکش ها را طی قرن بيستم در ا 

مقاومت کنندگان بخاطر توجيه و مشروعيت موقف خود، خود را در مقام مدافع اسالم قرار داده و طرفداران        .  ميداد
معرفی "   دشمن اسالم "و اينک در قرن بيست و يکم   " کمونيست"، زمانی "التی"استحکام دولت مدرن را گاهی   

 مرکزی قرارگرفته اند و نگذاشتند که عرصه های مختلف اقتصادی،      آنها با شعار مذهب در برابر قدرت  .  مينمايند
. مقاومت آنها موجب از هم پاشيدن دولت مرکزی شد .  سياسی و اجتماعی جامعۀ افغانی به وسيلۀ قانون تنظيم گردد

 . زيرا همۀ زمينه ها برای تطبيق شعار و خواست ظاهری آنها مساعد بود 
 

آنها   .  از جامعۀ خود نداشته و می خواستند که تجدد را با شتاب و عجله تطبيق کنند      همچنان تجدد خواهان شناخت کافی   
به واقعيت های اجتماعی و ذهنی جامعه کم بها داده و روش اراده گرايی را در پيش گرفتند و معتقد بودند که جامعه             

 و بوسيلۀ فشار نه تنها موثر نبود،   تحميل پروگرامهای اصالحی از باال)١٠(.مطابق اراده و فرمان آنها، تغيرمينمايد 
اگر اعمار زير بنای اقتصادی و   .  بلکه به خودی خود زمينه ساز مقاومت و برانگيخته شدن مردم عليه دولت گرديد

.    توسعۀ معارف همزمان و مرتبط با هم عملی ميشد، به يقين که مردم قدم به قدم آمادۀ پذيرش اصالحات ميشدند   
 در هر دو مرحلۀ آغاز و انجام قرن بيستم مقاومت گران ظاهرآ تپ و تالش خود را به خاطر    متاسفانه چنين نشد و

تشکيل يک دولت اسالمی براه انداختند، اما در عوض يک دولت متمرکز اسالمی، تسلط شخصی و گروهی خود را    
 و فراز، جهانيان شاهداند    متاسفانه بعد از گذشت يک قرن پر از نشيب   .   برجان، مال و ناموس مردم بر قرار نمودند  

آنها در تبانی با همسايه های افغانستان، اردوی ملی و دولت مرکزی   " مذهبی"که چگونه قدرت های قبايلی و رهبران 
 . را ساقط نموده و به عوض آن يک دولت عنعنوی را در قالب حاکميت تنظيمی و طالبی رويکار آوردند   

 

د؟چگونه ميتوان به تحقق وحدت ملی نايل آم  
 

پس از يک دورۀ متالتم و آن همه مخاصمت ها، اگر واقعآ نيات وحدت طلبانۀ همه جوانب ذی دخل اجتماعی به  
در غيرآن اگر مسير .  منصۀ عمل قرار بگيرد،  خوشبختانه کشور ما از ساحل نجات و آرامش بعيد به نظر نميخورد

محور خود بچرخند و به ندای مادر وطن گوش فرا      حرکت همگان به سوب وفاق ملی استقامت نيافته و هر کدام دور     
 . ندهند، اين کشتی طوفان زده مسير ساحل نجات را در پيش نگرفته،  بلکه باز هم در قعر طوفانها کشانيده خواهد شد  

بزرگترين اميدی که وحدت ملی ما را به ما باز برميگرداند،  شکل گيری سيستم دولتی افغانستان و استحکام درونی  
دولتی که حاکميت ملی را تمثيل نموده، عدالت اجتماعی را تطبيق و  .  سطح يک دولت ملی و مدرن ميباشدآن به

يعنی خواستی که در اوايل قرن بيستم از جانب جنبش مشروطيت طرح شد و      .  آزادی های  فردی را محترم بشمارد
به عبارت   .  بانی ها و خسارت مالی گرديددر سراسر قرن گذشته، ملت افغانستان به خاطر برآورده شدن آن متحمل قر     
 .ديگر يک قرن به هدر رفت و ما هنوز هم در آستانۀ آغاز اين قرار داريم

 
فرا رفتن از سطح قوميت و قرار گرفتن در محور وحدت ملی، معيار روشنفکری، وطن دوستی و انسان دوستی           

لذا نميتوان بدور آن حصار های بلندی     .  می شناسددوستی و صميميت با انسان و هموطن سرحد و حدود را ن    .  ميباشد
همانطوريکه روشنفکران در گوشه و کنار .  از تنگ نظری های قبيلوی، قومی و يا تعصبات مذهبی را بوجود آورد

جهان و در خم و پيچ تاريخ بشری عليه هرگونه تبعيض قرار گرفته و به مقابل ائتالف حقوق انسانها به پاه خواسته        
روشنفکر افغان به هيچوجه از آنها عقب نخواهد     .  ر کشور ما نيز چنين بوده و در آينده هم چنين خواهد بود       اند،  د
فضای بعد از آن همه عقب گرايی و تنگ نظری که بطور طبعيی بايد مکدر و ناشفاف باشد،  جای خود را به  .  ماند

به شرطی آنکه ارادۀ مردم بطور  .  گذاشت يک فضای روشنی از حسن تفاهم، وسعت نظر و واقعيت نگری خواهد 
 . آزادانه و بدون هر نوع تهديد و فشار ابراز شده بتواند     

تشکيل يک دولت انتخاب شده که مشارکت افراد مربوط به تمام گروه های قومی و مذهبی در آن،  صرفآ به اساس   
نده از جانب گروه ها، گروگان گرفته نشده،     معيار شايستگی و لياقت بوجود آيد، نويد آنرا ميدهد که سياست دولت در آي

 . بلکه بر مدار وفاق اجتماعی سير خواهد کرد
 

اگر دولت از طريق شرکت داوطلبانۀ مردم و رای آزاد آنها تشکيل شود، در آنصورت ساختار دولت،  انعکاس دهندۀ       
آورده ميشود که در آن صورت  خواسته های همگانی بوده،  تقاضا ها و حوايج مردمان مربوط به مناطق مختلف بر 

در غيرآن درد های کهنه بدون مداوا خواهد ماند و خطر    .  انگيزه يی برای جدال های بين االقوامی باقی نمی ماند
زيست باهمی ميان تمام گروه های قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان ميتواند با    . عودت آن هر لحظه متصور ميباشد 

دولتی که همين اکنون عهده دار وظيفۀ تطبيق   .   کشور،  تنها بوسيلۀ قانون تضمين گردددر نظر داشت منافع عليای
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.  قانون در افغانستان است، بايد قادر باشد که شرايط و عوامل رشد متوازن اقتصادی را در مناطق مختلف فراهم سازد 
يم و تربيه در دور افتاده ترين مناطق    گوشه و کنار کشور بايد بوسيلۀ شاهراه ها و سرکها اتصال بيابند و سيستم تعل   

بايست پروژه    )  چگونگی زمين، آب و هوا (در مناطق کم رشد مطابق استعداد های طبيعی     .  افغانستان گسترش يابد
با اين شيوه   .  هايی به مصارف دولت اعمار گردد که تآثير مستقيم بر استخدام نيروی کار از همان محل داشته باشند

 .ناطق فرصت داده ميشود تا در سيستم اقتصاد ملی افغانستان موقعيت خود را احراز نمايند   به باشندگان آن م
 

وقتی که افغان ها در پروژه های عام المنفعه  و مفيد به اقتصاد ملی ما مصروف کار شده بتوانند، وابستگی اقتصادی   
 دولت نتواند، امنيت افراد و خانواده های شان      اما اگر هنوز هم .  آنها از جنگساالران و مافيای مواد مخدر تقليل ميابد  

را تضمين کند، باز هم آنها از گروههای قومی و مذهبی وابسته مانده و امنيت خود را در پناه آنها جستجو خواهند     
يعنی هر وقت که دولت بتواند امنيت افراد و خانواده ها را تضمين نمايد، مردم از چتر امنيتی گروه ها به زير   . نمود

سايۀ دولت ملی شان رو آورده و با آرامش خاطر در پرتو نظم و قانون در پروسۀ تآمين وحدت ملی سهيم شده،      
 .رسالت ملی و تاريخی شان را به عهده ميگيرند

درين برهۀ حساس تاريخ وطن ما ضرور است،  تا گردانندگان و مديران وسايل اطالعات جمعی افغانی در داخل و    
صيقل دهی فرهنگ اصيل مردم افغانستان همت گماشته و فرهنگ به عاريت گرفته شدۀ دشنام،  خارج کشور در جهت 

ملت افغانستان به طور طبيعی پا به پای ساختار های جديد دولتی و ريشه گرفتن       .  طعنه و توهين را کنار بگذارند   
ط با داشته های معنوی جامعۀ ما اين فرهنگ نبايد بی ارتبا.  سيستم اقتصادی، صاحب فرهنگ نوين سياسی نيز ميشود

درغير آن، رسوخ فرهنگ بيگانه، خود به خود موجب از خود بيگانگی گرديده و در نهايت سبب ضعف      .   رشد کند
 . روحيه و وحدت ملی ميشود 

 
.   پس از فروپاشی اتحاد شوروی، همسايه ها ايران و پاکستان، دو کشوری اند که دست های درازی در افغانستان دارند      

از کار افتادن .  ست درازی آنها انقطاب جامعۀ افغانی را تشديد کرد و اوضاع خراب اقتصادی را خراب تر ساخت   د
نهاد های توليدی، بی امنيتی و نبود يک قدرت مرکزی،  توانمندی های اقتصادی وتخنيکی ما را در مقايسه با اين دو 

برعکس، بحران افغانستان از ابتدا سبب شد که اين دو کشور   اما .  همسايۀ نيرومند به فواصل زياد عقب انداخته است
همين فضا موجب گرديد که علی الرغم ستيزه جويی های جمهوری اسالمی ايران  .  طرف توجه جهانی قرار بگيرند

همين طور   . در دهۀ هشتاد، جهان غرب در رآس اياالت متحدۀ امريکا با اين کشور از رعايت و مدارا کار بگيرد        
ن نيز زير نام جهاد، کمک های فوق العاده يی از امريکا و کشور های عربی  دريافت کرد و رژيم کودتای آن  پاکستا

 . کشور مورد پذيرش داعيان آزادی و ديموکراسی در غرب قرار گرفت    
 

خالصه اينکه هر دو کشور ازين فرصت هم به خاطر تقويۀ اقتصاد و هم به خاطر پرورش دادن يک روحيۀ   
حکومت ايران زير همين شعار هزاران افغان خانه     . يستی در زير پوشش اسالم جهادی استفادۀ اعظمی نمودند    ناسيونال

 عراق فرستاد، که برنگشتند و هزاران ديگر را در جنگ های بين التنظيمی        –بدوش را به جنگ ناسيوناليستی ايران    
م،  تاريخ و فرهنگ ما را به زعم خودشان و      وابستگان اين رژي  .  در داخل افغانستان مصروف و يا قربانی ساخت   
پاکستان که تا پايان جنگ جهانی دوم به روی نقشۀ جهان وجود    .  برمدار منافع همين ناسيوناليزم افراطی رقم ميزنند

نداشت و هيچگونه راه تکامل تاريخی را در جهت هويت ملی خود نپيموده بود، به يکبارگی بنابرخواست استعمار از     
اين کشور که پيدايش آن به طور طبيعی حادث نشده بود،       .  قه های مذهبی در آستانۀ آزادی هند سر بلند کرد ميان تفر

ضرورت داشت،  تا گروه های قومی و سياسی تحت سلطۀ خود را         ) تصوير دشمن (بيش از هر کشور ديگر به يک    
 . به انقياد وادارد 

تمايالت و ضرورت های امريکائی ها را در منطقه به موقع درک نظاميان پاکستانی در طول پنجاه سال توانستند که «
با تعقيب چنين برخورد، اسالم آباد توانست که سالحهای تهاجمی از اياالت متحدۀ    .  کرده و به خواست آنها عمل نمايند 

   )١١( ». داخل نبرد شود  ١٩٧١ و ١٩۶۵،  ١٩۴٨ – ١٩۴٧امريکا بدست آورد و سه بار با هند در سال های    
 

و بالخره مداخلۀ نظامی شوروی در افغانستان همه  ) ا. خ . د . ح (حکومت چپگرای محمد داود خان، بقدرت رسيدن   
وهمه برای اسالم آباد به منزلۀ تحفه های بودند که در قبال آن دولت پاکستان توانست، خطر کمونيزم را مطرح ساخته 

در جنگهای بين .  ی به مردم از هم متفرق خود ارائه بدارد  و بخاطر توجيه ناسيوناليزم تجاوزکارانۀ خود، منطق
التنظيمی، فرستادن اعراب افراطی، سازماندهی کودتاها، فلج ساختن اقتصاد و از بين بردن آثار تاريخی در  

پاکستان ابتدا از طريق جنگهای تنظيمی و سپس بوسيلۀ طالبان        .  افغانستان، کارنامۀ پاکستان اظهر من الشمس است   
 .د داشت تا سرزمين تاريخی ما را در خود مدغم سازد  قص

 
خالصه اينکه ملت افغانستان همين اکنون با تآثيرات ويران کن ناسيوناليزم دو همسايه در داخل وطن خود سر و کار      

اين اثرات وقتی خنثی شده ميتواند که افغان ها به صورت متحد و يکپارچه از وطن و منافع ملی شان دفاع        .  دارد
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هم چنانکه نياکان ما در اواخر قرن هفدهم و در شروع قرن هجدهم، پس از دونيم قرن آشوب و تجزيه در       . ايندنم
 . برابر قدرت های صفوی و مغلی وارد ميدان شدند  

در همين سال ها بود که مفکورۀ تآسيس يک دولت مرکزی و دفاع از سرزمين مشترک افغانها در سرلوحۀ جنبش 
 در     )   ١٢(اهداف هوتکی ها در غرب عليه دولت صفوی ايران و از روشانی ها     .  ا قرار گرفتملی و آزادی خواهی م  

سرزمين مشترک و قدرت  «متمرکز روی دفاع از " گرف ماير"شرق به مقابل دولت مغلی هند به گفتۀ دانشمند آلمانی    
ادۀ افغانستان منحيث معرف دولت و   به اين ترتيب يک نوع ناسيوناليزم افغانی بوجود آمد که مميزۀ آن، اف. واحد بود 

 ) ١٣(».سرزمين ميباشد

 
امروز اگر مشابه با سه قرن قبل با هويت ملی، استقالل ملی و وحدت ملی خود برخورد مًسوالنه نمايم، ميراث بزرگ     

ر تالش  در غير آن اگ.  و تاريخی ما حفظ گرديده و دست آورد هايی با ارزشی را به نسل آينده به ارث خواهيم گذاشت   
وطن خواهان به جائی نرسيده و ملت افغان يک پارچه و متحد سرنوشت کشور شان را بدست نگيرند، بعيد به نظر       
نمی خورد که بازهم با اندکی تغير در سياست جهانی، کشور ما بار ديگر در معرض تاخت وتاز هر دو همسايۀ 

 . گذشته تکرار شودنيرومند قرار گرفته و تاريخ اين بار به گونۀ رقتبارتر از 
 

وضع موجود از چيز فهمان افغان می طلبد تا متوجه وخامت اوضاع شده و در جهت يکپارچه ساختن ملت افغان با      
بعضی منورين قومگرا تصور مينمايند که وحدت ملی را در تحت رهبری قوم خود شان و از .  قدم و قلم اقدام بدارند

آنها ختی در فتح سراسر افغانستان به دست طالبان،  خواب يکپارچه شده     .  طريق فشار از باال عملی ساخته ميتوانند
منورينی ازين قماش قبول نميتوانند که اگر طالبان به پيروزی نهايی دست ميافتند،  سلطۀ کامل .  افغانها را ميديدند

 .پنجابی ها در افغانستان تآمين ميشد نه حاکميت ملی افغانها
 

ه کمک تجاوزکاران و يا از طريق سلطۀ يک قوم و يا از طريق جنگهای قبايلی بالوسيلۀ     وحدت ملی را نمی توان ب
استبداد بوجود آورد، بلکه آنطوريکه درين تبشته مطرح شد، ميتوان باالثر رشد سراسری اقتصاد،  همگانی ساختن         

 . ان ها به آن نايل آمدمعارف و خدمات صحی،  در اتکا با تاريخ غرور آفرين و فرهنگ خجسته و مشترک همۀ افغ
هيچ قوم و گروه مذهبی يا سياسی نميتواند به تنهايی ترقی و خوشبختی را به مردم افغانستان پيشکش کند،  مگر آنکه    

 .تمام اقوام و گروه های سياسی افغانستان همه با هم راه ترقی وتعالی وطن مشترک شانرا در پيش گيرند 
 

  نه به ته يی او نه زه يـم–ه زه يـم  او زه وايم چ–که ته وای چه زه يم 
  هم به ته يی او هم زه يم– او زه وايم چه ته يی –که ته وايی چه ته يم 
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 و ١۶٩٠ – ١۶١٣"  خوشحال خان ختک"  قيام های آزاديخواهی در شرق وطن ما از جانب شاعر حماسه آفرين )١٢(
اين .  بانهای پشتو و دری بوده و اثر معروف او خيراالبيان است رهبری ميشدپير روشان که مولف آثار خجسته به ز

 هوتکی ها به زعامت ميرويس ١٧٠٩مقاومت عليه صفويها با قيام .  جنبش در تاريخ بنام روشانی ها شهرت يافته است
.خان آغاز يافت که سرانجام سبب سقوط صفوی ها و حاکميت هوتکی ها بر ايران امروزی شد  
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