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 :بنام خداوند مهربان و عادل

اكادمي علوم افغانستان  طريق  اين نوشتار برای مجتمع ملي و اسالمي ميثاق از

 ارسال گرديده است.

 

 زيست ملي مردم ما حيات جاويدان وحدت ملي و اخوت اسالمي

 

 نويسنده : دولت محمد "جوشن "

 ازپامير بدخشان

 

 

 

 

 ۱۹۲۱ سنبله ۹۲: شغنانسیمای  تاریخ نشر در

 

 

                                                ……………………………………………………………………………………………… 

نوت:اداره محترم )مجتمع ملی واسالمی ميثاق (به وسيله اعالميه ازدانشمندان وفرهنگيان کشور خواسته بود آثار خودرا  

به اداره آن مجتمع ارسال بدارند . تا بتوانند در 1931ثور مرقوم داشته تا آخر ماه  را جع به وحدت ملی واخوت اسالمی 

 محفل که مجتمع در سال جاری داير مينما يد شرکت نموده باشند .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 آيۀ مباركه                                               

 َوعَتِصمو ِبَحبِل هللاِ جمعاً والَ َتَفَر قو  

 وند و بپرهيزئيد از تفرقهابه رسن خدچنگ بزنيد 

 مد ــــــــهال باغ توحيدي تو هللا  الصـاي ن       ت ق ل ه وهللا  احد ـــــــفات ذات پاكـــــــــــاي ص       

 ميوه اش چون لم يكن مغزش له  كفواً احد       گلم َيليِد بيخ است و لم يولد ورا شاخ است و بر      

                                          ... ............................. 

 لوات ـــص "ص"محمد"ع"و هارون "ع"برموسي                     صلوات "ص" خ گلگون محمدراي بر    

 (1لوات )ـــــــــــــص "ص" برچهرۀ پرخون محمد                 "رض" ــمزهحــيك بار ديگر بروح پاك      

                ا زسروده های مذهبی پاميريان()                                                                  

                                                                                                

 بنام خداوند يكتا و مهربان

 اخوت اسالمي حياتوحدت ملي و 

 جاويدان زيست ملي مردم ما

به اجازۀ دانشمندان ، بزرگان ،برادران ، خواهران و جوانان حاضرر دريرن محفرل باشركوه اسرالم علريكم و 

اثرر عاجزانره در يرن محفرل برا شركوه شرركت نمروده از  يرنرحمت هللا بركاته  ! خوشبختم از ينكه با ارائيره ا

 باهمه وطندوستان مسلمان ومتدين همصدا ميگردم . آن در صداي وحدت و اخوتطريق 

اتي براي جامعۀ ما يوهمچنان از آن عده برادران دانشمند و كسانيكه  دربرگذاري اين محفل باشكوه و ح   

 ان ابراز داشته با معذرت يا آورميشوم كه :چون تنزحمت كشيده اند و اقدام كرده اند جهان سپاس و ام

 س و استفادۀ مطالعاتي از كتابخانجغرافيايي كشور زندگي نموده و از تما  اينجانب در دور ترين گوشۀ

 هاي مراكز فرهنگي ،جرايد وغيره  نهاد هاي مطبوعاتي محروم ميباشم ، لذا نتوانستم اثر موجود خويشرا

                                                                                                                                          

كره كرار عصرا حضررت و خنردق احد  -های بدراست كه در جنگ پيغمبرمطلب از موسي وهارون عبارت از همان ذولفقار-1

 مينمود ع(باضربه بازوان علی)را)ع ( موسي 
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مستند به شكل مونوگرافيك حضور بزرگران بر اصول و موازين اكادميك و استفاده از موخذات تاريخي و 

 و حضار گرامي تقديم نموده باشم .

اما برگذاري چنرين يرك محافرل حيراتي درجهرت آگراهي اجتمراعي مرردم و عشرق بره ايرن مرادر كهرن سرال     

وادار كرده تا با وجود آن مشكالت را سرزمين نياكان غيور،خانۀ مشترك )افغانستان( تاريخي و اسالمي م

وت باور بره فرهنرگ غنري و مرتجالي ايرن مريهن قلرم برداشرته و راجر  بره وحردت ملري و اخر پرتوفوق در 

ل ،حاكميرت ملري ، اعرتالو سرربلندي كشرور اسرالمي مرا ۀ جوهر حياتي و نهادينۀ حفر  اسرتقالاسالمي بمثاب

 صفحات چندي را رنگين نمايم .

را در روشرنائي ايرن  ارشراد مبرارك )حرب  وطندوسرتانه، ايمراني و اسرالمي  خرود دين ،تا به اندازۀ توان   

دورترين گوشۀ كشور در جهت تقويه و تحكيم الوطن من اااليمان (ادا نموده و فرياد وحدت خواهي را از 

 هم ميهنانم بلندكره باشم .پيوندهاي ملي تقرب اسالمي ، عدالت و برادري و تنوير اذهان  

ت لربه دانشمندان بزرگوار وطنم مبرهن ميباشد كه افغانستان عزيز از نگاه )اتنوگرافي( كشرور كثيرر الم   

ميباشد . وبنابه شواهدات و تحقيقات و ثبوت هاي مورخان در مريهن باسرتاني مرا زنردگي انسران طري دوره 

طرر  هنردوكش ميزيسرته هاي گوناگون حيات حتي از دوران انسان "اندرتيال" حكايت گرديرده كره در دو 

 اند.

چناچه )ليود پري( محقق نامدار امريكايي گفته است كه او آثار اينگونه انسرانهاي اولري را در غارهراي    

. بهرصورت مطابق به ارشرادات در قررآن ع ريم شران  و احاديرم پيغمبرر (1)ورده است آقره كمر بدست 

ز گرديد كه خداوند يكتا و الشريك بواسۀ  دميدن بزرگوار اسالم  زنده گي اصلي بشريت عاقل آنگاهي آغا

روح برجسم خاكي آدم و بري بري حروا ، آدم را بره اشرر  محلوقرات مبردل گردانيرد كره درتراريخ بنرام دورۀ 

مختل  را از سرگزرانيده كه درتاريخ تمدن انسان "مايكرون" يا عاقل ياد ميشود .انسان عاقل دوران هاي 

در سررزمين مرا افغانسرتان ان دورآغاز گرديده اسرت . ايرن  يقل سنگوص گبشري از تمدن  ابتدائي و سن

امروزي عمر درازي داشته وبا ديگر قوافل وشيب و فراز تمدن بشري راه خود را پيموده است .مطلبم از 

ابراز اين سخن ها واضر  ميباشرد يعنري هريه گراه سررزمين كهرن سرال مرا از فعاليرت وترالش قبايرل انسراني 

 مدن بشري خالي نبوده است .تو نقش آفريني دردرجهت زندگي 

در آگراهي و تقويره بيشرتر شرعور اجتمراعي ملرت مرا از ملرت سرازي   و اين تمدن آهسته ويا گراهي سرري   

ثر افتراده كره بعرداً در ورۀ قبيلوي ، منطقوي و براالخره مركرزي مراگرفته تا ساختن ن ام دولتي و تشكيل اد

 دولت هاي آنها و كشورشان تجلي نمود.سيماي شاهان آريايي نژاد و 

                                                                               _ 

 دركتبابهاي تاريخي يادآ وري كرده اند.دانشمدانيكه باتاريخ سرو كاردارند ازگفتهاي فوق) ليودپري ((:1)
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رميان خرويش بره ايرن مسرلۀ مبررم حيراتي يعنري وحردت و يكپرارچگي ملري برراي قبايل گوناگون آريايي د   

تحكيم استقالل و حف  حاكميت ملي ، در زيرلواي دولت هراي مركرزي متوجره گرديرده و از طريرق عملري 

نمررودن آن صررل  و اخرروت ، عرردالت و كررار درهمرره عرصرره هرراي حيررات اجتمرراعي ، اقتصررادي ،فرهنگرري 

 ورت منطقي و نهادينه انتخاب نمودند.،سياسي و غيره را همچون ضر

درنوشررتار ايررن اثررر راجرر  برره مزايرراي گونرراگون آن و نبررود و مشرركالت آن درذيررل صررحبت خررواهم كرررد    

:كشور كهن سال و پرافتخرار مرا افغانسرتان عزيرز در عرصرۀ شريب و فرراز طويرل تراريخ بمثابرۀ دروازۀ 1

 تمدن مشرقزمين و مغرب محسوب ميگردد.

آن طوري واق  شده كه كوچه راه هراي ابريشرم از ميران آن گذشرته ممالرك  پوليتيکی(جيو)يت زيرا موقع   

 آسياي غربي و اروپا را با چين ، آسياي ميانه و هندوستان وصل مي نمود ومينمايد .

كه قرن ها قبل از ميالد وبعد از ميالد مسي  اين راه تجارتي باعرم عبرور و مررور كاروانهراي مشررق برا 

گرديده ، درممزوجيت تمدن مشرق با مغرب نقش خرود را ايفرا نمروده برا عرم هرچره بيشرتر تكامرل مغرب 

 تمدن بشري در قارۀ آسيا بوده است .

در اكثر عرصه هاي حيرات باداشرتن در ياهراي  (استراتيژيكيجيو ):و از سوي ديگر همچون موقعيت2   

سرسربز و پرر از پريه و ، ره هراي شراداب خروشان كوهستان سربفلك و پرر از برر  ، غنري از معرادن ، د

تاب خود مانند يك دژ استوار كوهستاني يا سنگر مستحكم بوده كه با بدست آوردن آن بر اكثر نقاط كشور 

ن حفر  آن رامي ، سياسري و اقتصرادي را برا اسرتفاده از شرجاعت مرردم دليرر  يهاي همجوار ميتروان برترر

 ستقر گرديده افزود .من اميكه برآن كرده و برعمر و بقاي حاكميت هاي دولتي و 

زيرررا دربطررن ايررن سررنگر اسررتوار مررردمش نيررز چررون كوهسررتان سررربلند زادگرراه خررويش درهمررت مناعررت ، 

شررجاعت و پررايمردي ، آزاده گرري و تمرردن پررروري و غيررره خصررلت هرراي مثبررت بررا فرهنررگ و كلتررور عررالي 

 ميرام حف  نموده زيست مي نمايند.بشري پرورش يافته ، نسل به نسل اين سيكولوژي بلند را بطور 

راه كمك به وي دريغ نداشته و با اين  دربا هركه دوست شدند چنان دوست كه سروجان و مال خود را    

كمك خود او را تا به سرمنزل مقصرود يراري ميرسرانند . و بررعكس برا كسرانيكه دشرمن گرديدنرد ، مردانره 

  ي ننشستند.دشمني كردند تا اورا به زانو نياوردند از پا

تابرااين مرردم متحرد  مقردوني ميباشد )اسركندر(  دكه نمونه هاي اين گونه خصايل ملت ما درتاريخ مشهو   

 نگرديد نتوانست ازين معبر بگذرد و مناطق ديگر را فت  نمايد .

)امام ابراهيم( سركردۀ خانوادۀ عباسي در مبارزۀ قردرت برا خانردان امروي بره  راويانبنابه نوشته يكي از  

 شررما برره خراسرران برويررد آن مررردم را بردوسررتي وپشررتيباني مررا وخررويش متعهررد »داعيررانش دسررتوار داد كرره

 «.گردانيد 

          و بررره قررردرت فقرررط خراسرررانيان ميتواننرررد مرررارا موفرررق نمررروده از چنگرررال دشرررمن پرقررردرت نجرررات داده   

هنگرام  ازيرا خراسانيان قلب هاي پاك و عاري از فساد را داشرته ، دهرن كرالن و وحشرت آور آنهر؛برسانند
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آنهرا قرد و قامرت  ميدان جنگ را دگر گون سراخته دشرمنانرا از پراي مياندازنرد .،نعره زدن و حمله برخصم

ي را كره قبرول كررده انرد در بلند و  زيبا دارند ،داراي فرهنگ عالي محبت و دوستي انساني  هسرتند .كيشر

« ص»راهش مردانه جان نثراري خواهنرد كررد ،وطرن آنهرا دژ استواريسرت كره از اهرل و بيرت رسرول هللا 

  حكايات ابومسلم نامه ().«دفاع خواهد كرد و به آن خدمت خواهند نمود 

شراعران  مسرلمانان كشرور مرايكي ازوقهرمران ، وطرن پررور  انه ملتشجاعت مندهمچنان دربارۀ سجاياي 

 <1>ط ايالت سكيانگ كشور چين گفته هاي دارد.)ياركند (مربوتركي زبان از شهر

از طريرق راه پرامير بره واليرت بدخشران سرفر نمروده بعرد از بازگشرت بره  11اين شراعر چينرائي در قررن ع

خروي و خرواص مرردم كشرور مرا اشرعار سرروده كره راويران ترجمره آنررا وطنش راج  به مهمان نروازي ، 

 ر حكايت  مي نمايد.اينطو

مردم افغانستان در مهمان نوازي و عزت مسافران سرآمد آفاق و درپنراه دادن بره پنراه گرزين در خانرۀ »   

 خويش جان خو را هم اگر ضرورت افتد براي دفاع وي نثار ميكنند .

 ولي آن پناه گزين را به دشمنش تسليم نمي كنند.

ين است ، آنگاهيكه دشمن مشترك آنها برر آزادي و سررزمين شران وبه ادامه مي افزايد : خوبي ديگر آنها ا

قررومي ،  را از فرقييررتبررحملرره نمايررد، ايررن مررردم دليررر از تمررام دره و كوهسررار ،شررهر و دهررات عرراري و م

از روزگرار دشرمن متعررض  رمرا دمنطقوي ،مذهبي ،سمتي و امتيازات دريرك صر  واحرد قررار گرفتره و 

حكايرت كردنرد سرپاه كشرور انگلريس )فرنرگ( بره .همچنانكه بررايم مرردم بدخشرا ن ومتجاوز برخواهند آورد

زير گرديد تا در آنجا مستقر شود و آنجا را خراج ده و مستعمره خويش سازد، ولي همه بعد از  كابل سرا

 مدتي در آنجانابود گرديدند . تو گوئي حتي كوه هرا ، دره هرا ، درياهرا ، اشرجار و نباترات و جرنگالتش هرم

هريك شمشيري درك  داشته و بر سر دشمن فرود مياورند. دليرمردان آن در جنگهاي تن به ترن و حملره 

شررايد ايررن حكايررت  .« سرران اسررتهرراي ناگهرراني )شرربيخون( چررون برراد و برقنررد كرره شررب يررا روز نررزد آنهررا يك

ن آنررا شرنيده ازطر  شاعر چينائي مربوط به نبردهراي اول و دوم افغانهرا برا انگلريس باشرد كره در بدخشرا

 ه اند.ردباشد و برايش حكايت ك

غررا وشريواي اسرتاد خليرل هللا "خليلري" كره زمراني در برارۀ حرر  هراي  سررودهاين حكايت مارا بياد آن    

كره 1482 در سرال  (آخررين سروار )تحت عنوان  داكتر) برايدن ( فرد نيمه جان از لشكر تباه شده انگليس

 "سيل" رساند و حكايت تباهي يارانش را توسط شيرمردان آزاديخواه وجالل آباد نزد جنرال خود را به 

 وطندوست اين سرزمين به وي گوشزد نمود مياندازد كه سروده بود !  

                                                                     _ 

نگارنرده درمکترب محرزون ولسروالی بشرم بدخشران معلرم برود م.يکری از شخصريت هرای معررو  فرهنگری  1531 :در سال1

 )آغای سيدمحمد دهقان بشمی(اين روايت را برايم نقل نموده است..ملی.سياسی .اجتماعی بشور 
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 ندـشاد" بلــــگشت ازقلۀ "شم           ياهــــــــــابر آشفتۀ ارغند س                      

 ه سراپاي "سپين" غر افگند ـب          و ــشام هم پردۀ تاريك مخ                      

 كرد ــمست مي آمد و بازي مي         وج ـــــتۀ مـــــباد با طرۀ آشف                     

 يكردـبي جهت دست درازي م         رو آزاد ـــــــگاه با گيسوي س                     

 دين(راـالالــــبرج وباروي )ج    (      گرفتـــ)شام لرزيده رسيدوب                    

 والدين راــــــــعه پــــدرآن قل         هند   ــــ)سيل(فرمودكه تاقفل ن                    

 نالۀ از دل صحراه برخواست            ياه ــــناگهان درپي آن شام س                    

 جا برخواست  چون سپنديشد از       زين ــــح سيل زان نالۀ جانكاه                    

 اب ــدست رفته زعنان پا ز رك        ت ـــديد كز دور سواري پيداس                   

 روي كه گريزد ز عقاب ذ چون ت         يزد ـــگاه مي آفتد و گاه مي خ                   

 خسته و زارو ضعي  و رنجور          ود ـپ "برايدن " بــــــاس سربر                  

 چون يكي مرده برون جسته زگور            شب  بيروح وي اندر  لمات                   

 ي بينم ـــنون مــــــــــدرتو آثار ج           گو  ـگفت اي واي چه افتاده ب                  

 بينم ــــــــبخون مي هملگي غرقــــج             سر تا پاــجامه و اسپ ترا                   

 گاهــــــــــــمنفعل وار به اطرا  ن کشود )برايدن(  وبرد          چشم ب                  

 هاـــــــــپــسرو رايت وسردارـــافستند بخون اغوشتند             گفت بش                  

 ـندـــت كردـــــشهام و يرمرديــش            جنگجويان دليرافــــــــــغان                  

 ت كردندــــيامـــــــچــه بگويم چوق  گ(          ــبرسرچشم كبودان)فرنـ                 

 يزــــيرت خــــــخاك اين مرزبود غ       لك بود آتـــــــشزا     ـــآب اين م                

 ــــــيزـــــبكروزستــــــــــبادباشند س ـــــبات           كوه باشندگران وقت ث                

                                       . ..........................                                                     

واين بدان معنانيست كه ما در خصايل خويش به جنگ وخشونت افتخار نموده و آنرا در همه موارد مجاز 

معناسرت كره درطرول ترراريخ آنهرا ئيكره خواسرتند از طريرق غيررر يرا غيرر مجراز بكرار مري بنررديم . بلكره بردان 
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و پرغرور ما  زاد ۀ آزور وخشونت برملت ما حاكم و برخان مناف  علياي ملي ما باعادالنه در مخالفت با 

تجاوز كرده  اهدا  استعماري خود را برما تحميل نمايند، ملت مرا برا ايرن خصرلت هراي شرجاعانه خرويش 

زور را با زور  ايمان وطندوستي اخوت و تقرب اسرالمي جرواب داده از سررزمين خرويش حراسرت كررده 

بررا ضرعيفان و سرتمديده گرران ، انرد .وگرنره در طرول ترراريخ تمردن بشرري  ملرت مررردم مرا همرواره در جهران 

مسافران و سياحان ديگر كشورها كه يا از مردم ما طالب كمك گرديده ويا به اين سرزمين سياحت و سفر 

 كرده اند يارو ياور بوده است ، كه نمونه هاي آن در تاريخ كم نيستند .

ملت در هنگام دشواري هاي سرنوشت سراز و نقرش آنهرا در   ملي ايناين خصايل عالي يعني وحدت   :5 

منطقه در زير لواي اتحاد ، اخروت كره در براال ترذكر يافرت ، بنابره روايرت تراريخ از هرزاران سرال قبرل از 

ريرايي پيشرداديان آوچره درزمران پادشراهي و تمردن  "ه آبرامر"ميالد چون زمان اوج ايجاد حكومت ودولرت )

ورشررن" خانرردان اسررپه "لهراسررپه "  "ا نيرران "يمررا" يررا "جمشرريد" ، كيقبرراد و كرريكيا"فريرردون پسررر آبتررين " 

تا دارا ، يونانو باختر ، اشكانيان ، كوشانيان ،ساسانيان ، ست ( د  و"گشتاسپه" هخامنشيان  ارد شير دراز 

مت يفتلي ها وغيره يكي از خصيصه هاي متبارز و متجالي اين ملت بوده زيرا تشكيل اين دولت ها وحكو

در دو طررر  سرراحل اكسرروس و هنرردوكش تمرررام نقرراط آريانرراي ترراريخي را از هلمنرررد يررا سيسررتان تررا بلرررخ  

 ابلستان و هريوا تا باميان وپروان ،پشاور ، غزنه تا گرديز ،زوكابلستان ، بدخشان وتخارستان ، 

 ئي را در بربلورستان ، ننگرهار تا بخارا و خجند ، ميمنه خالصخ همه سرزمن هاي استراتيژيك آريا

نها را در پرتو وحدت و يكدلي درمقابرل تجراوز و گرفته ، خصلت فرمانروايي وفرمان پذيري را درميان آ

 تقويه كرده است 

همينگونه آنگاهيكه بعد از  هور دين مقدس اسالم خالفت هاي اسالمي ايجاد گرديد و به تسخير كشرور  8

ه مردم ما با جان و دل دين مقدس اسالم راپذيرفتنرد ايرن ها دست يازيد و كشور مانام خراسانرا بخود گرفت

 (1)خصيصه ملي در پرتو دين الهي محكم و استوار تر دوام يافت .

بايد يا آورشد كره پرذيرش يرا اسرالمي شردن كرل ايرن سررزمين نيرز بيشرتر بنابره دعروت پادشراهان مسرلمان   

سرامانيان ، ،غزنويران وغيرره صرورت اهريران ،صرفاريان ، طمربوط به خود شان چون نهضت ابومسرلم ،

گرفته زيرا در اثر خصيصرۀ ملري بيگانره سرتيزي  ديگرران نميتوانسرتند قلرب و روح يرا معنويرت ايرن ملرت 

آزاده را زير تاثير افكار و اقتردار خرويش در آورنرد . لرذا هرر عملري را كره انجرام ميدانرد بره ناكرامي منجرر 

 ميگرديد .

 ـ                                                                                

ملت ما بعد هاحکومات احکام عرب وسرلطه دولتری آنهرارا بخراطر حفر  اسرتقالل وسرنن باافتخرار ملری خرويش نپرذ يرفتره (1)

ختند)نهضرت ابومسرلم ط طاهريانطصرفاريان باحف  دين مقدس اسالم وعقيده صادقانه به آن اين سرلطه را ازبشرور خرود براندا

 وغيره(.
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همچنانيكه سرداران نامي مسلمان عرب نيز با آن مواجه گشته نتوانستند برتمام اين سنگر كوهسرتاني و    

گرديررده دسررت يابنررد .تررا اينكرره از ميرران خررود شرران مررردم شررجاع آن ازطريررق زور و لشرركر خررويش موفررق 

خرود را در روشرنايي آفتراب ديرن مقردس اسرالم قررار داده و داعري  پادشاهان و سرداراني برخاسرتند وملرت

 ملت خويش گشتند .

ملت ما بعد از پذيرش اين دين الهي خود به مجاهد جران نثرار  و درجره يرك  اعرتالي ،تقويره و تكامرل و    

نشر و اشاعه آن درمشرق زمين گرديده بر همه عرصه هاي حيات اجتماعي ، اقتصادي ،سياسي ، ن امي 

 ايجاد حكومات اسالمي در كشور هاي همجوار موثر واق  گشته اند. كه باوضاحت ميتوان و  ، فرهنگي 

 كارنامه هايشان را در البالي اوراق زرين تاريخ ملت هاي ديگر تماشا نموده وبه اين سيكولوژي افتخار

 آفرين اجتماعي ملي ، تاريخي نياكان سربلند و آزادۀ خويش باليد و ارج نهاد .

ولي بايد در ن ر داشت كه اگر از يكسو مرردم مرا برا آن خصيصرۀ ملري عجرين شرده برروح و روانرش  3   

 گرديرردشرره در جهررت موجوديررت مسررتقل ملرري خررويش رزميررده اسررت از سرروي ديگررر چنانچرره قرربالً اشرراره يهم

موقعيرررت جغرافيرررايي ، اسرررتراتيژيكي ، عوايرررد گونررراگون  اقتصرررادي ،تجرررارتي ، محكرررم برررودن ايرررن سرررنگر 

آب و آفتاب ، ذكاوت و استعداد ،شرجاعت وتمردن آفرينري ايرن ملرت ،كوهستاني ، معادن درياها ، جنگالت 

ش جهرت بارها چشم حريص حسرودان كشوركشرايان ،منفعرت طلبران و اسرتعمار گرران برين المللري را بسروي

 يا عبور از آن جلب نموده است.بدست آوردن اين منطقه استراتيژي 

 اليق نا ولت هايعدم رهبري يا دوچه بساكه اين چشم حريص با استفاده از اوضاع نابسامان داخلي )   

 هدا  خود دست يافته يا حكومت نمايداشغال وبرا را ميا ن اقو ام  توانسته مملكت رقهتف (مركزي 

 دراثر مقابله ها باغارت وخون آنرا ترك گويد. در حقيقت بيگانه گان مقصد واال آنگاهي براين خانۀ 

شجاعان ، قافله داران تمدن مشرق زمين به مقصد موقتي ويا دوامدارتر رسيده اند ، كه بنابه نبود وحدت  

و آگاه از اوضاع عصرر و  اسالمي همچنانيكه تذكر يافت فاقد يك مركزيت سالم ملي ، دلسوز ملي واخوت

زمان بوده در چنگال چندين قدرت باهم مخال  يا رقيب داخلي دست و پرا ميرزده اسرت .وايرن قردرت هراي 

مخال  داخلي از هيچگونه عمل جايز و ناجرايز منفعرت طلبري ،معاملره هراي گونراگون عليره يكرديگر دريرغ 

ملره حبسري  نماينرد .مرثالً :از  ام مراردمرر نمي توانستند در اهدا  مشرترك ملري هرم برا يكرديگر وهرم ه،نكرد

،حكرام اعرراب ، چنگيزخران ،تيمرور وغيرره اسكندر مقدوني گرفته ترا حمرالت كشرورهاي آسريايي همجروار 

.وبعد از آن حمالت استعمار گران انگليس و روس تزاري بر آسيا و از جمله كشور مرا اگرر بره دقرت براز 

برراي هراي كاميرابي آنهرا مقاصرد و اهردا  اسرتعماري شران نگري گردد حال برهمين منوال بوده كه علرت 

 .(1)است  مدتي دركشورما مبين اين حقيقت 

 ـ                                                                              

 اعراب بشورما فاقد  حکومت ودولت نيرومند مربزی بود.اسكندروهنگام حمله ( 1نوت:)
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تاثير مداخالت بيگانه گان بشكل آشكار وپنهاني يا بصورت مستقيم وياغير مستقيم ادامه يافت تا اينكه در   

 عصر حاضر منجر به جنگهاي تحميلي بركشور ما گرديد.

افغانسررتان در گرمرراگرم و اوج جنررگ سرررد ميرران كشررورهاي ابرقرردرت جهرران روس و امريكررا برره ميرردان    

بت سياست هاي گوناگون ابرقدرت شرق و غرب مبدل گشت .كه اين رقابت و سياست ها بعرداً كشرور ارق

   مررا را برره عرصرره و ميرردان جنررگ هرراي تحميلرري داخلرري و مررداخالت كشررورهاي همسررايه و ديگررران مواجرره 

 نمود ،كه درنتيجه آن لشكر هاي اتحاد شوري داخل خاك مقدس ما گرديده و يا به عباره

 س ها به خاطر حف  مناف  سياسي، ن امي ،اقتصادي ، سرحدي و رقابت هاي جهاني خويش درديگر رو 

تحت نام كمك به كشور دوست افغانسرتان كشرور مرارا اشرغال نمودنرد ايش بمقابله با نقشه ها ومداخالت رق 

گ و .كه مملكت كهن سال و تراريخي مرا عرذاب فرراوان را متحمرل گرديرد متاسرفانه بيشرتر از سره دهره جنر

كشررورمارا برره  بااسررتعمارنوين قرررن  خشررونت از اثررر مررداخالت بيگانرره گرران بخصرروص كشررورهاي همسررايه

ويرانه مبدل كرده ، استقالل ،حاكميت ملي ، نهادهاي مدني ، دولتي ، ن امي ، وحدت ملري ، عردالت همره 

كرديگر مبردل نمروده درزيرسوال قرار گرفته خدشه دارگرديد.تعصبات و نفاق را به دشمني مليت ها عليه ي

حتي تاسرحد تجزيۀ كشور كارنمايند. ولي خوشبختانه تا كنون به ايرن هرد  شروم مطرابق بره ميرل دشرمنان 

موفق نگرديده انرد و هربرار ايرن نقشرۀ شروم  برا ارادۀ ملرت شرري  « تجزيه »)موجوديت افغانستان( يعني 

كشور بواسطۀ وطندوستان و اجماع ملي عدۀ از مردان آگاه اينوطن نقش برآب گرديده و  ع،مسلمان وشجا

سرررافگنده  خجالررت از معركرره تجريررد گشررته انررد نقشررۀ كنفدراسرريون خررواهي جنرروب و شررمال بخرراك  دشررمنان

 يكسان گشته است. 

 بيگانه ولي جنگ و خشونت هنوزهم در اثر تجاوز ومداخالت استعماريون ونوكران آنها و ديگر

 طن ما و گان ، تجزيه طلبان همسايه هاي معلوم دركشور ما جريان دارد وآب به آسياب دشمنان 

بدسرت مياورنرد. برا وجرود اينهمره جنرگ و  ت،وعدۀ هم از اين آب خيط ماهي هاي كرالن منفعرميريزد      

صيصۀ ملري شران يعنري بي عدالتي و نفاق اندازي ها روحيه مردم ما باآن خ برادركشي ، مداخله و تجاوز

وحدت ملي ، اخوت اسالمي پيوند خرود را حفر  نمروده ، هريچكس نمري خواهرد ترا ايرن كشرور كهرن سرال و 

 تاريخي فاقد استقالل و حاكميت ملي به چنگ بيگانه گان باشد .

بايد دانست كه حمالت بيگانه گان در كشور مرا هيچگراهي بري جرواب و بردون مقابلره مرردم درمقابرل آن    

ت نگرفته است. مردم ما هنگام اينگونه حمالت بيگانه گان حتي با وجود نداشتن يرك دولرت نيرومنرد صور

مركزي در بسا مواق  به شركل خرود جروش تحرت رهبرري بزرگران منراطق شران بره خراطر دفراع از شرر  

ونرراموس آزادي و جررب وجررب خرراك مقرردس خررويش بررا وجررود مشرركالت هررا از نگرراه مركررز واحررد رهبررري و 

نگ خود دست به ايجاد رهبرري و قومانرداني هراي چريكري ويرا دسرته جمعري زده ج سؤل درميدانمآمريت 

چه در دهات و چه درشهرها دره وكوهسار  با ارتش هاي خرون آشرام اجنبري درگيرر گرديرده بري باكانره و 

يراد مردانه چنان رزميده اند ، كه حماسه هاي پهلوانان جان برك  آن حتي توسط دشرمنان تجراوز گرر نيرز 

آوري گرديده است. با خون خويش دامان مادر وطرن را اللره زاران و ازخرون دشرمن متجراوز دسرت هراي 
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بسته اند .داستان قهرماني هاي آنها اكنون در شاهنامه ومردم نامه ها توسط شراعران نامردار خويشرا  حنا 

رزم جويانۀ خوشرحال مشرقزمين چون ابولقاشم فرودسي ،اسدي طوسي ويا قرن هفدهم ميالدي در اشعار 

غروري وغيرره همچرون ،اميرر كررور خراسراني  ،خان "ختك " و قرن هاي قبل از آن افسانه هاي ابومسلم 

 حماسه هاي جاويدان بيادگار مانده است .

ميالدي كارنامه هرا وقربانيهراي مرردان و زنران وطرن مرا هنگرام جنگهراي  11و 14ازجمله درقرن هاي    

آزاديخواهانه عليه استعمار گران متجاوز  انگليس هنوز هم در سروده هاي هنرمندان ملي ما از نام وزير 

شرم خران كراه فرروش ئي ، محمرد هاعبدهللا خان احكزي ، نمحمد اكبرخان غازي ، ميرمسجدي خان كوهدام

، امين هللا خان لوگري، محمد جران خران وردك ، محمرد  اندريكابلي ، ميربچه خان ، مال مشك عالم خان 

اكليل خان بدخشران ، محمرد زمران خران كنرري و محمرد ايروب خران غرازي ، ويرا ماللري مشرهور در جنرگ 

را درتحكريم هرچره بيشرتر  ميوند وغيره گوش هاي آزادمردان و عدالت خواهان و وحردت و اخروت طلبران

پيوند هاي ملي وتقرب اسالمي ميان ملت ما نوازش داده برر افتخرار و غررور آگاهانرۀ ملري و وطندوسرتانه 

لهام مري بخشرد . نبررد شرجاعانه مشرروطه خواهران اول دوم و پيرروزي در جنرگ اسرتقالل تحرت امردم ما 

رق زرين تراريخ مشررقزمين مري درخشرد ، آب رهبري غازي امان هللا خان پادشاه ترقيخواه افغانستان برو

 تشنه گان عدالتخواهانرا سيراب مي نمايد.كام ،"افغاني" ذالل تفكرات جهان شمول سيد جماالدين شهير

يكه ياد آور شديم در گذشته ترا حرال از يرك نسرل بره نسرل ديگرر انتقرال نمروده ناين خصيصۀ ملي همچنا 6  

اكنون هم همچون وديعۀ ملي ميتواند درحيات جامعه مانقش اساسي را با در ن رداشت عصررزمان برازي 

نمايرد .برر مررردم و برنسرل فرردا ايررن وطرن كرره مسرؤليت حفا رت فررردا را بردوش دارنرد واجررب اسرت و بايررد 

الل وحاكميت ملي كشورشران مربروط و منروط بره بركرت اتحراد ميران همره اقروام ومليرت هراي بدانندكه استق

ساكن دركشور ميباشد؛ چنانچه هنگام بروز مشكالت داخلي و تجراوزات دريرك صر  واحرد قرارگرفتره برا 

عوامل مشكالت  ونيروهاي متجاوز دست و پنجه نرم نمروده از كرورۀ آزمرايش زمران سرربلندانه بردر آمرده  

د .وماننررد آن دوره هرراي زيررادي در ترراريخ پرافتخررار ملررت مررا و آريانرراي پريررروز ، خراسرران ديررروز و انرر

)افغانستان  امروز( درنقشه جغرافيهاي بحر اع م آسيا يعني بر قلب آن باهمه افتخاراتش برا همرين جروهر 

 م مرا وبرا اسرتفاده بيادگار مانده است . بارها ملت هاي همجوار با سرمشق گيري از اين خصيصه ملي مرد

كريم وحردت ، حآنگاهيكره مرردم كشرور مرا بره ايرن ت از تجربه آن عليه استعمار قيام كررده انرد و پرر واضر  

 يكپارچگي ملي رسيده اند باعم ايجاد  امپراطوري هاي بزرگي نيز در قاره آسيا گشته اند.

، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي بسا هم پادشاهان و رهبران آنگاهيكه درزمان مربوط به شرايط سياسي   

خودشان برراس ملت و دولرت ملري مركرزي قررار گرفتره ع مرت و تجرالي فرهنرگ عرالي اسرتعداد كراري 

 سرزمين خويشرا به نمايش گذاشته اند.

وطريق دانش دولتمداري ،ملت سازي ،غناي فرهنگي را برر كشرورهاي همجروار و ديگرر يرا تعلريم داده    

 د .ويابه ميرام گذاشته ان

طورمثال از همين سرزمين "زردشتي"  برخاست و باشعار پندار نيك ، گفتارنيك ، كردار نيك و رفتار    

 نيك به خداوند يكتا ايمان آورده نور را بر لمت ترجي  داده از دانش برعليه جهل طرفداري كرد .
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ترره همچررون اشررر  و از انسرران خواسررت تررا در پرترروآن شررعائر خصررلت يررك انسرران واقعرري را بخررود گرف   

 مخلوقات قدم در جادۀ نيكي وعدالت گزارد.

دوسرتانه از بلرخ ام الربالد بره جهران انتشرار يافرت و معلمران آن بواسرطۀ امررا و  درس اين فرهنگ انسان   

اسرپه" گشتاسرپه و پسررش اسرفنديار روئرين ترن " اسرپنداتا" تقويره گشرته "حاكمان مربوط به خرانوادۀ شراهي 

 وفرهنگ عالي تر را از خويش نمايند.مناطق اعزام گشتند .براي تعليم بديگر 

« كوشرانيان»سروي هندوسرتان بسروي آريانرا درزمران  از«بروديزم »همينگونه بگواهي تراريخ آنگاهيكره    

وارد ميگردد پادشاه بزرگ آريانا يا امپراطرور كبيرر كوشراني "كنشركا" بره حمايرت از آن برمري خيرزد ويرا 

از چين تا به ايران وغيرره تكامرل جهان  بعبارۀ ديگر اين "كنشكا " پادشاه آريايست كه بوديزم را درسط  

ًً باجرئرت ميتروان ادعرا نمودكره آئرين  ميدهد و به كيش عمومي ملت هاي تحت اقتدارش مبدل ميسازد . بنرا

هاي گوناگون كهن در منطقه توسرط پادشراهان وعسراكر فرات  آريرايي بره طرر  مغررب ومشررق ترروي  و 

فتلي ها "اخشنور" پادشاه يفتلي ها در مقابله با ساسانيان بارها با اسرتفاده از يدردوران  انتشار يافته است .

 مينگونه مزايا مؤفق به شكست دادن رقيب خويش گرديده .وعلت اين مؤفقيت هاي آنها روشن ميباشد.ه

زيرا اين پادشاهان و امپراطوران آريايي توانسته بودند ، وحدت درميان اقوام گوناگون كشرور خويشررا    

ت و يكپارچگي اين اقوام و تحكيم و از تقرب اديان ، مذاهب ، فرهنگها حمايه و استفاده نمايند . و از وحد

پيروان اديان و مذاهب مختل  ارتش هاي قوي ،متحد وفات  بوجود آورده وبرا نيرروي آن ادارۀ هوشريار و 

يابند . وبا بدست آوردن چنرين برترري فرمران  پيروزيبيدار مركزي را تشكيل نموده با بسي  ملت خويش 

، دولتي برمناطق وسعت دهند.  هم با استفاده از  اقتدار خويشرا با خواست هاي فرهنگي ،سياسي ، ن امي

تقرب اديران از طريرق معنروي هرم سريطرۀ حاكميرت خرود را برر منراطق تسرخير شرده مردت هرا حفر  نماينرد 

.همچانيكه در اوراق قبلي اشاره نموديم مردم ما بعرد از پرذيرش ديرن مقردس اسرالم خرود بره مجاهرد نشرر و 

 كه مزاياي آن در ذيل مختصراً  توضي  ميگردد.اشاعۀ آن درمنطقه مبدل گشته است . 

داخل شدن مردم ما درقلعۀ  فر مند مسرتحكم و تابنراك ديرن مقردس اسرالم اگرر بره  !اما بعد از پذيرش   1  

تاريخ ، سرگذشت ،فرامين الهي در قرآن ع يم الشان خالصه مكترب جاويردان اسرالمي خرويش مراجعره و 

منطقره موشرگافي نمرائيم خرواهيم يافرت كره دريرن ديرن الهري فرمران  نقش مردم مسرلمان ومتردين خرود را در

خداونررد ذوالجررالل بررا احاديررم پيغمبررر بزرگرروارش حضرررت محمررد مصررطفي "ص" بررراي مسررلمانان و امررت 

 اسالمي وحدت و اخوت را جوهر حياتي زيست اجتماعي قرار داده است .

وِمن ون ِاخوًة فاصلحوبين اخويكم » وبا آيات مباركه     مسلمانان با يكديگر برادراند وبايد در ميان « ِانَّ الم 

از نفراق و جنرگ و خشرونت عليره يكرديگر پرهيرز نمروده متحرد خويش صرل  و اخروت را محكرم برپانماينرد 

 باشند.

مسلمانان را متوجه مسرؤليت شران نمروده و  ويا همچانيكه خداوند يگانه و الشريك در سورۀ مباركۀ متكاثر

 از آتش جهنم هشدار ميدهد. كه ترجمۀ اين سوره مباركه چنين تفسير گريده است .
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غافل كرد شمارا ازيكديگر بسيار طلبي مرال يعنري ثرروت تاكره رسريديد بگورسرتانها ، يعنري آنگاهيكره از »

نري نري خواهيرد دانسرت نري نري خواهيرد دانسرت « جهان وداع و اجل را لبيك گفتيد و در قبر انداختره شرديد

آنگاهي را كه با آتش جهنم روبرو و درآن انداخته شرويد. يعنري انسران و مردميكره بخراطر ثرروت انردوزي 

وي از برادران مسلمان،همنوع ،همسايه درمجموع ملت خويش ، وحردت نيفاه نامشروع مؤقت و فاني درو

سرزاوار آترش  ن و يا ازتجم  امرت اسرالمي غافرل ميشرود.اخوت كمك ومحبت اسالمي ويابشري، از ديگرا

جهنم خواهد گشت در حقيقت اين فرمان الهي درسورۀ مباركه "متكاثر" به تمام ملتها وبشريت هشدار داده 

ترا بواسرطۀ تطبيرق ايرن فرمران ولي مسلمانان را از همه بيشتر مسؤل تطبيرق آن درميران خرويش فرمروده ، 

ل نگشررته در وحرردت ، اخرروت وتوجرره برره اوضرراع و احرروال همررديگر وكشررور الهرري هميشرره از يكررديگر غافرر

 خويش زنده گي نمايند.

همچنانيكرره "هللا " بررا روشررني لطرر  برري نهايررت رحمرراني خررويش بواسررطه كترراب سررتوده اش قرررآن كررريم    

يد به يعني " چنگ بزن« وعتصمو بحبل هللا جمعاً وال تفرقو » مسلمانان حتي جامعۀ انساني فرمان ميدهد .

رسن خدا و بپرهيزيد از تفرقه"  ويا حديم مبارك است كه "مسرلمان بررادر مسرلمان اسرت."  ويرا مسرلمان 

 (1)براي مسلمان ديواريست كه كه بسته بعضي آن بعضي را .

ملت ما با درن ر داشت ايرن احكرام الهري ، احاديرم وسريرت پيغمبرر بزرگروار اسرالم پيغمبريكره خداونرد    

مبارك خواندش برهمه افضل و آخرزمانش فرمود. در برهره هراي گونراگون نشرر و اشراعۀ يكتا به معراج 

دين مقدس اسالم را با اخالص وشجاعت ، وحدت واخروت برا شايسرتگي در منطقره انجرام داده انرد و پديرده 

اخوت اسالمي يا بعبارۀ ديگر خود شناسي ملي و اسالمي را همچون فرائض ديني دانسته وعمرل  ،وحدت 

 ه اند .كرد

اخروت، وحردت عردالت  يهمچانيكه ا هار كرديم چون دين مقدس اسرالم را خداونرد يكترا و الشرريك بررا   

،محبت ونيكي ، آزادي از قيد نفس و ديگران بواسطه رسول محبوبش براي بشريت فرستاده لذا دانشمندان 

قرآن پاك از آغاز تافرجرام اگرر چره كريم مطالعه دارند ، ميدانند كه وعلماي دين و آنهائيكه در عمق قرآن 

از نگاه معني انجام ندارد يعني حقيقت هاي معرفتي ، علمي ، اسرار قرآن آنقردر پهنراور ميباشرد كره پايران 

ندارد، آنقدر بيكرانه اسرار در عمق  آن پنهان و آشكار است كه از طرول عمرهسرتي هرم فرراز ترر ميباشرد 

 د بلخي در مثنوي معنوي خويش فرمود ..و روي همين دليل موالنا جالالدين محم

 گربريزي بحر را در كوزۀ           چند گنجد قسمت يكروزۀ                 

سراپا براي تربيت اخالقي ، اجتماعي ، اقتصادي ،فرهنگي ويا درمجموع همه عرصه هاي حيات زيسرت 

ارد . حقروق همره بشرريت را برصرفحه د« ج » و خود شناسي هاي بشري احكام واض  و روشن خداوند 

 از مرد گرفته تازن ،طفل ، تا جوان پير تا همسايه وغيره همۀ بشريت در آن تضمين يافته است .

                                                 _ 

 (:راج  به آيات مباركه و احاديم فوق علماي اسالمي معلومات كافي دارند.1)
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 وحدت و اخوت ملي ، انساني ، ايماني و وجداني توانسته اند نقش ع يم مسلمانان هميشه درزير لواي  

 خود را در جامعه بشري فرهنگ و سياست عادالنه ، تمدن وعدالت اجتماعي بازي نمايند. 

 در روشني آيات قرآني و احاديم نبوي چه درميان خود ميتوانند وحدت ملي ، تقرب اسالمي را تحكيم  

كه ازطريق دست هاي اجانب دامن زده ميشرود غلبره حاصرل نماينرد و چره درميران  نموده برنفاق و اشقاق 

پرذيري و تعقرل سائر پيروان اديان ديگر و جوام  بشري اصل همزيستي مسرالمت آميرز ، تعراون، يكرديگر 

احيرا و براخود همنروا ،گرائي و استفاده از ارزش ها و سرنت هراي مثبرت فرهنرگ و تمردن بشرري را تقويره 

 گردانند .

دربرهه هاي تاريخ موجوديت شان گاهيكره از چنرين مزايرا برخروردار گشرته و رهبرري سرالم داشرته انرد    

توانسته اند بر افتخارات نمايان تاريخي دست يابند ، ومدت ها تاثير كار آنها بر منطقه باقي و پابرجا مانده 

 است .

ن مسرلمان از كشرور مرا قرد برافراشرتند به طور مثال عدۀ از امپراطوري هايكه تحت رهبري پادشراها 4   

وبرره بركررت اتحرراد مررردم خررود برره دولررت هرراي فررات  مبرردل گرديررده نقررش خررود را درعرصررۀ آشررنايي و تقرررب 

فرهنگهرراي مختلرر  بشررري بواسررطۀ دانشررمندان اسررالمي ايفررا نمودنررد ميترروان از امپراطرروري هرراي سرراماني 

رد اه بابراي كبيرر نرام بررد . كره دربسرا مروم از امپراطوري احمدشا 14بخصوص غزنوي وبعد ها درقرن 

يعنري آزاد انديشران وعردالت با نشر و اشاعۀ دين مقدس اسرالم و ممزوجيرت فرهنگهرا بروده اسرت .فت  آنها 

 خواهان ترقي خواه مسلمان درجهت تكامل و غناي فرهنگ و همگرايي تمدن بشري كار كرده اند. 

مود غزنوي بسوي هند همركراب سرلطان گشرته و كتراب اگر ابوريحان بيروني درسفر جنگي سلطان مح   

ارزش ناك خود را بنام شرق الهند  دربارۀ فرهنگ هندوستان مينويسد ، تا مردم خراسان و دنيا بر ارزش 

هاي فرهنگي هندوان وقو  يابند ، اگر ابوعلي ابن سيناي بلخي با اسرتفاده از كتراب خانرۀ برزرگ سراماني 

 واق  گشته وبراي شفاي بشريت اثر بزرگ طبي كتاب شفا را تالي  مينمايد. برنهادينه ترين علوم زمانش

واگر شخصيت هاي علمي ديگري با كتب شعر و نثر از كشور ما بره هندوسرتان مهراجرت نمروده و برراي 

تحكيم پيوند و محبت ملت ها وفرهنگها از طريق گفتگو به حل مسائيل مي پردازند و به عوض بي خبري 

مي به كميت و كيفيت علمي يكديگر آگاه ميگردند، ايرن همره در نتيجرۀ  وحردت ملري واخروت از مزاياي عل

رهبران و پادشراهان جسرور وبرا اسرتفاده از نيرروي اتحراد ملرت اسالمي امكان پذيربوده است ، كه بواسطۀ 

 قهرمان ما ثبت ورق هاي زرين تاريخ و دوران ها گشته است .

و روي همين افتخارات ملرت مرا ميباشرد كره عالمره محمرد اقبرال الهروري شخصريت برزرگ عرالم اسرالم    

 ميگويد :

 آسيا يك پيكر آب و گل است          ملت افغان درآن همچون دل است                

 ـــــــاــازثبات او ثبات آســــــــــــيا            ازممات او ممات آسيــــــــ              
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درمعني ابيات فوق اگرر تعمرق نمرائيم خرواهيم ديرد كره ايرن گفترار داهيانره چگونره حقيقرت خرود را هنگرام    

تجاوزات بيگانه گان بر كشور ما ومشكالت داخلي در كشور مابه اثبات رسانيده است . درجريان اوضاع 

آنهائيكره درقضريه ايرن مرداخالت و كه بر ما تحميرل گرديرد اگرر بره اوضراع كشرور هراي همجروار و  كنوني

احررروال دخيرررل هسرررتند ، دقرررت نگريسرررته شرررود خرررواهيم ديرررد ، آترررش  افروختررره بواسرررطۀ آنهرررا در قلرررب آسررريا 

 )افغانستان(دامان و گريبان خود شا ن را نيزطعمۀ حريق شعله هاي خطرناك خود كرده است .

تجزيه نشت و قدرت آقايي برجهرانرا  مداخالت غير مسؤالنه اش به خاكستردان اروس با آنهمه قدرت ب   

از دست داد ، ن ام مستحكم آن از هم فرو پاشيد و جمهوريت هاي تحرت فرمران آن رهبرري خرود را خرود 

منفعت جويانه و سرلطه طلبانره خرويش قمار  به اثربدست گرفتند . پاكستان تقريباً با جنگ داخلي روبرو و 

 ل تيره و تار رااز سرميگزراند .هنين قدرت هاي غربي احواآدر زير پنجه هاي 

وض  ايران هم چندان رونق خاصي كه بتواند برهمه مشركالت فرايق آيرد نداشرته براتحريم هرا و تهديردات    

خارجي و داخلي روبروست ، ميان اصالح طلبان و محاف ه كاران رقابت شديد درهمه عرصه ها جريان 

 دارد .   

امني هراي داخلري گرديرده مشركالت خرود را دارنرد ، كشرورهاي كشور چين وهند نيز گاهي دستخوش نا    

غربي كه ال  آقايي برجهانرا ميزنند نيز در آتش افروخته توسط استخبارات و لشكر هراي مجهرز خرويش 

كمر خرود را از دسرت ميدهنرد . و برا رسروايي بعرد از دادن تلفرات انسراني و اقتصرادي ميخواهنرد راه   كاله

 فرار درپيش گيرند .

كره « يهوديرت»وسياست هاي كليساي توسط اسق  هراي عيسروي مرذهب ايشران درتبراني برا صريهونيزم    

خواهند جوام  اسالمي را به مشكالت مواجره سراخته حتري مسرتعمرۀ معنروي نماينرد وبرا تحميرل فرهنرگ يم

سرتان هاي مبتذل ، پرول ، دسرايس برا اسرتفاده از فقرر و نرا امنري هراي داخلري از جوامر  اسرالمي چرون افغان

 ي مواجه گشته اند.ناهدا  خصمانۀ خود را بدست آورند ، به ناام

خوشرربختانه دانشررمندان جوامرر  اسررالمي دسررت منحرروس سياسررت هرراي كليسررايي را بخرروبي در دامررن  زدن  

 نان بسي  تر ميگردد.آمشكالت شناخته وبا گذشت هر روز عليه 

مقاصرد خرود را در تجراوز بره جوامر  اسرالمي اگرچه دست منحوس اين مداخالت شايد مقداري ازمنراف  و 

 بدست آورده باشد .

اما درافغانستان اكثر اين تالش هاي مذبوحانه  با انواع خطوط سياسي شان فلجملره در معررض طوفران    

بررال قرررار گرفترره بررا مقابلررۀ مسررلمانان ، آزاديخواهرران و وطندوسررتان مواجرره برروده اسررت .همانگونكرره عالمررۀ 

اوضاع گوياي ان حقيقت مسلم است كه اگر قلب ناآرام باشد همۀ اعضا متشرن  و نراآرام اين الهوري گفته 

خواهد بود .همچانيكه بارها دشمن و تجاوز نتوانسته بصورت دايمي در كشور ما از نگاه ن رامي كاميراب 

 حاكميت نمايد. هشد
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مردم ما رن  هاي بيكران  ،تلخسفانه چنانچه در صفحات قبلي تذكر داديم به اثر آن مداخالت اولي مت 1   

           را متحمرررل گرديرررده و همرررين حررراال بررره مشررركالت فقرررر و فالكرررت ،عررردم عررردالت اجتمررراعي عررردم مشررراركت 

در بسرا ،  ملي ،محروميت عدۀ از اقروام بخصروص اقليرت هراي قرومي مرذهبي بره شركل واقعري آن در اداره

  سرراالري ، عرردم برنامررۀ مثبررت  ن مررردممرروارد موجوديررت جهررل سرراالري و نبررود شايسررته سرراالري دربطرر

اقتصادي ، درمجموع نبود يك ادارۀ سالم ملي ، به فنا رفتن ارزش هاي اقتصادي وفرهنگي ، عدم تطبيرق 

عدالت انتقالي قرار گرفتن صل  و دموكراسي در چنگال تجارت ومعامله گري هاي گوناگون ، رشد مافيا 

اخرروت ، اسررتقالل و برا انررواع آن دسررت بره گريبرران ميباشرريم ، كره اگررر بررراي رفر  آن كررار نشررود ، وحردت ، 

همچنانيكرره خارجيرران در قرررن هرراي اخيررر هيچگرراهي حاكميررت ملرري بررازهم برره خطررر مواجرره خواهررد بررود . 

نخواستند در كشور ما ادارۀ سالم ملي ايجاد گردد وعامالن منفعت طلب ، فرصت طلبان با تجربه درتباني 

انارشيسررتي ، جوانرران مررارا از بررا سررود پرسررتان خررارجي بررا دامررن زدن روحيررۀ اپوتوليسررتي و سياسررت هرراي 

گرري و عرردالت خررواهي ، خالصرره وطندوسررتي و ايمرران برره فرهنررگ ه مبررارزه برره خرراطر اعررتال ، ترقرري آزاد

اسررالمي بررا داشررته هرراي مررتجالي غنرري و كهررن سررال شرران دلسرررد نمرروده خرروي تملررق ، نوكرمنشرري را چررون 

اي خررود را آگاهانرره انجررام دهنررد . شمشررير دمرروكلس برگررردن آنهررا فرودخواهنررد آورد تانتواننررد رسررالت فرررد

درجريرران روزگررار مسررلط بررر جامعررۀ مررا خارجيرران مقصررد واال برراتروي  فرهنررگ مبتررذل كليسررائي خررويش 

همانطوريكه خود شاهديم ميكوشند تاآن خصيصۀ ملي بيگانه سرتيزي ضداسرتعماري وتفكرر وطندوسرتانه و 

و روان جوانان جفاكشيده و تولد شده در تنروز عدالت خواهانه مردم مارا از كارو فعاليت انداخته بر روح 

 مداخالت بيگانه با جنگ وخشونت نفوذ منفي خود را تقويه نمايند .

وبا ذوالنۀ فقر و احتياج دست هرا را ولچرك نمروده از رشرد آنهرا درجهرت ترقري و تعرالي وطنشران ممانعرت 

رامرت انسراني ، ملري و اسرالمي بري در راه ك را بعمل آورند .حماسه ها وقرباني هاي جان نثارانۀ ملت مرا

و قامت فرهنگ عالي ما پرده سياه چنان انداخته شود كه زيربنا و كاخ آن از نهاد  اهميت كرده بر رخسار 

ويران گشته ولي آثار آن درموزيم هاي بيگانه گان باعم سود فراوان تجارت  دزدان آثار تاريخي گرديده 

 باشد .

ديديرردم كرره چگونرره بشرركل بيرحمانرره داشررته هرراي فرهنگرري و ترراريخي طرري سررالهاي اخيررر مررا خررود همرره    

 چور وچپاول يا محو نابود گرديده به موزيم هاي ديگر كشورها انتقال و به خريد فروش رسيد . ،ماغارت

البته از تالش هاي آنعده انسان دوستان و تمدن پروران كشورهاي ديگر وعدۀ از دانشمندان هموطن ما    

ند آگاهيم دا آن غارت و چپاول از ارزش هاي مادي و معنوي اين سرزمين دفاع به عمل آوركه درمقابله ب

اهر هموطنان نا خلفي كره در تجرارت ، غرارت و فرروختن  و از آن قدر داني مينمائيم . اما به آن عده به 

بره خراطر ، آثار تاريخي بابيگانه هاي مقصد واال همكاري نموده و برزيربناهاي اخوت و وحردت ملري مرا 

جفا و خيانت كردند ميگويم كه شما ب رد نكرده ايد بلكه باختره ايرد زيررا قمرار شرما بره نفر  نيرومنرد  ،منفعت

 شدن هرچه بيشتر سياست هاي كليسائي وفرنگي به ضرر ميهن با ستاني تان تمام ميگردد .

 وعالمه اقبال الهوري هم به شما و به مسلمانان چنين اندرز فرموده است :

 درجهان او دوصد فردوس رنـــــگ       ميشناسي چيست تهذيب فرنگ                            
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 جلوه هايش خان ومان هاسوخته                         شاخ وبرگ اشيان ها سوخته                 

 

 ونگه را بنده ايست  تابنده و گيرنده ايســــــت                 دل ضعي  است ش اهر                

 چشم بيند دل بلـــــــغزد اندرون                 پيش اين بتخانه افتد سرنــــــــــگون                 

    چيـــست تدبير را بسته  اهر به دل    سس               چيست تقدير را شرق نداند كس              

            

  شررماكه بخرراطر منفعررت زيرترراثير آن بتخانرره رفترره ايررد بدانيررد، ملررت مررا هميشرره از آزادي ، فرهنررگ خررود   

 ومشرق زمين با وجود هزاران مشكالت از طر  مداخله گران حراست نموده وخواهد نمود .

 بنابه گفتۀ جواهر لعل نهرو شخصيت ملي وسياسي ، استقالل طلب هندوستان ! 

درميان ملت ما اين هنر چون آئينۀ قدنما در همه ادوار تاريخ عيان و « ۀ افكار اوست هنر يك ملت آئين» 

كنرد و درعرالم بيان ميباشد . خداوند "ج" بارها به ملت ما سروري داده تا تقديرش را بدست خويش نوشته 

 .  يندنما زندگي

 وهمچانيكه دريكي از كتاب هاي سانسكريت شعر سروده شده كه ترجمه آن چنين رقم يافته است :   

بايد فرد را در راه خانواده ، خانواده را در راه فرقه ، فرقه را در راه كشور و تمامي دنيرارا بره خراطر » 

سرگذشرت كهرن  ، لرتمملكت ما ايرن اصرل قربراني پرذيري در راه آزادي و روح يرا م در«روح فدا ساخت 

دارد و واقعاً هم اگر قرباني دادن فردي ، يا كتلوي به خاطر سرعادت ، هسرتي ،موجوديرت ،حيرات و تمردن 

  بشري از خطر ويراني ، نابودي صورت مي پذيرد ، پس به آن بايد تن در داد .

اخروت همرراه زيرا بدور از اغراض بوده حيات ملي يك ملت را ت مرين مري نمايرد ، چرون برا وحردت و    

 باشد مؤفقيت آن حتمي ميباشد . وما بارها به آن تن در داده و آنرا با جوانمردي ها پذيرفته ايم .

مين و تقويرره وحرردت ملرري و اخرروت اسررالمي ضررآگرراهي و بلنررد بررردن شررعور اجتمرراعي و نقررش آن در ت   11

 بسيار به سزا و صاحب اهميت خاص حف  جوهر حياتي زيست ملي ميباشد .

لملت بودن باعم ضع  ما نميباشد بلكه مارا قوي و نيرومند ميسازد ، بشرطيكه حقوق همره اقروام و كثيرا

وبجاي مدينه ناقصه مدينه فاضله استحكام مليت ها در جامعه ون ام حاكم برآن تامين شده و پايمال نگردد.

 يابد.

جوهر حياتي فروق ميگرردد. و  زيراهمان تامين حقوقي همه افراد و اقوام ،مليت ها باعم مستحكم شدن آن

ثابرت نمرائيم  برما واجب است در شرايط كنوني كه مشكالت مداخله و تداوم جنگ را از سر ميگزرانيم ترا
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، اجتماعي ملی ليزم سياسیاكه چگونه باعقايد مختل  ميتوانيم متحدانه زندگي نمائيم ، يعني با تطبيق پلور

 امعه ميتوان برمشكالت غلبه حاصل نمود .، اقتصادي ، اداري و غيره عرصه هاي حيات ج

البته با پلوراليزم عوام فريبانه و در محتوا ضد مناف  علياي ملي نميتوان به سرمنزل مقصود رسيد .قررار 

بلنرد برردن و  ـدادن وحدت ملي واخوت اسالمي بمثابه اوليت سياست اجتماعي، اداري هرم وزن برا آگراهي 

از و اي  اساسي دولت و ادارۀ كنوني بايد گردد . و دولت ميتوانرد از  افكار عامۀ يكي هنيت ذرشد دادن 

نخبرره گرران وطندوسررت و دانشررمند و آگرراه همرره اقرروام از اكثريررت تررا اقليررت را برردون اغررراض منفعررت طلبرران 

درهمين مسير بكار اندازد . و اين روند ميتواند بره پشرتيباني متحدانره ملرت مرا از دولرت و صرل  و ثبرات ، 

 ي وعدالت و ايجاد ادارۀ سالم ملي منجر گردد.دموكراس

پديردۀ آگرراهي ويررا خررود شناسرري ملرري و فرهنگرري را ميترروان نهرراد اساسرري زنرردگي حيررات سياسرري يررك ملررت    

بسيار جالب وحيرت انگيز است كه در شيب و فراز تاريخ مشرقزمين با تمام احوال آن خط ممترد  .دانست

قررون امترداد و طوالني تمدن و فرهنگ ما تاكنون در بساموارد ازهمان طليعۀ تاريخ در طرول اعصرار و 

 يافته است .

ز هرم ميتروان بره ن رر در وما ملت افغانستان از يك جهت وارثان آن هزاران سال تمردن هسرتيم كره هنرو   

 آورد كه از دامان اين معابر كوهستاني گذشته اند و بسوي جلگه هاي ناشناس پائين سرازير شده اند.

يعني جاهاي ديگري چون هند و ايران وغيره را مكران گرفتنرد . بايرد ملرت مرا از آن نسرل بره نسرل آگراه    

اها بدون هيچگونره ترسري از عواقرب آنچره فراخواهرد از روح مقابله با ماجر ن ما دلير و لبريزباشد ،نياكا

رسيد به پيش ميرفتند ، به مرگ اهميتي نميدادند و آنرا به خاطر جاويدانه كردن حيات ملي خويش باگشاده 

روئرري و تبسررم اسررتقبال ميكردنررد. معهررذا زنرردگي خررود را بسرريار دوسررت ميداشررتند و ميدانسررتند كرره تنهررا راه 

ها ، ناكامي  از شكست بردن از زندگي بي باك بودن و نترسيدن ، دلسرد نشدنكاميابي در جهت آن ولذت 

 هاست . زيرا شكست وناكامي نيز از كساني كه شجاع ، دليرند و از چيزي باك ندارند دوري ميكند .

 بنابه قول حكيم ابوالقاسم فردوسي در شهنامه :    

 دالور سزاي ستودن بود            دليري زهوشيار بودن بود                           

چون وطن عزيزما بايد باين  جوهر ذاتي نياكان خويش آگراه و آنررا همچرون خصيصرۀ انسراني مطرابق بره 

،نروكران وابسرته اسرتعمار نرو و كهنره ،كليسرا عصر حاضر در خود جذب نمايد و نگذارند تامنفعرت طلبران 

لي خالصه دست هاي منحوس ضد حقوق بشري و يا ويهوديت مقصد واال ، مافياي گوناگون خارجي وداخ

چهره هاي ضد ترقري ملري و برين المللري از ايرن هرم بيشرتر ازكشرور مرا سرؤ اسرتفاده نمروده بره نفر  خرود و 

خانواده هاي خويش بهره برداري نمايند .جواهر لعل نهرو در تاريخ جهان براي آريائي نرژادان مينويسرد: 

ه فكر كنريم مرا وارثران تمرام ايرن قررون د تمردن بشرري هسرتيم ؛امرا گرچه بسيار لذت بخش وعالي است ك»

نبايد ازين جهرت راضري از خرود باشريم زيررا مرا اگرر وارثران آن قررون هسرتيم خروبي هرا وهرم بردي هرا آن 

 «دوران ها را تاعصر حاضر به ارم برده ايم .
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ب مانرده نگهداشرته اسرت . و درميرام كنوني چيزهاي بد و نامناسب هم بسيار است كه مارا در دنيا عق   

يچرۀ در دسرت كشور نجيب مارا دستخوش يك فقر ع يم در عرصه هاي گوناگون حيات ساخته ومرارا باز

 ديگران در آورده است .

واما دركشورما آن فقر ع يم بنابگفتۀ فوق همان پائين بودن سط  اقتصاد كشور ميباشد كه درنتيجۀ آن    

رشرد مري يابرد برا اسرتفاده نكرردن از دانرش عصررو زمران و ارزش هراي فقر آگاهي سياسي، اجتماعي نيرز 

، ملرت سرازي وتحروالت نهادينره از واالي چندين هزار سالۀ تاريخي ملي و اسالمي ما عرصۀ دولتمداري 

 كاروان ترقي عقب افتاده مارا محتاج و درجهت اسارت اقتصادي و سياسي ديگران وابسته مي نمايد .

تواند اجماع ملري سرالم انديشران جامعره را ايجراد نمروده رهبرري سرالم ملري را پديرد آورد وملت نا آگاه نمي   

چون رهبري سالم موجود نباشد ، استقالل ،حاكميت ملي ، وحدت و اخوت وعردالت نخواهرد برود .ودشرمن 

ر تفرقره ميتواند با دسايس تفرقه ملي ، سمتي ،زباني را تقويه نموده منطقه را اسير خويش نمايد . وبا شعا

 بيانداز حكومت كن اهدا  خودرا بدست بياورد .

ي و عدم اگراهي برا سفانه كشور ما درپهلوي افتخارات خود اين مشكالت را نيز به نسبت فقر اقتصادامت   

افغانسرتان » خود داشته است ميرغالم محمد غبار مورخ نامدارو مبارز ملي كشور دركتراب وزيرن خرويش

متاسفانه ملت ما در جنگ و نبرد به خاطر استقالل وحاكميت ملري وطرنش »  مي نگارد :« درمسيرتاريخ

عليه دشمنان با شمشير پيروز گشته است ولي بعد از غسل در حمام خون دوباره همان جامۀ كهنره گدشرته 

را كه دشمن با آن ميتواند دوباره او را ازطريق سياست به نوعي به اسارت بكشاند وهم انتقام بگيرد را به 

 ن كرده است .ت

 «روي همين دليل از ترقي وتعالي عقب مانده باقي ميماند.

تحميررل وابسررته گرران و  يررانررد از طريررق سياسري ديعنري دشررمنان آن اهدافيراكرره بواسررطۀ شمشرير بدسررت نياور

پادشاهان و يا اميرانيكره تراج وتخرت را براالتر از منراف  عليراي ملري كشرورميدانند بدسرت آورنرد . وبرا پديرد 

آوردن آن حكومات وابسته بي كفايت ، سمتگر و سركوب گر ، جهل سراالر ،فررد گررا اسرتفاده از خرانواده 

     يترروان در دوران اسررتعمار انگلرريس و روس بيرران هايشرران از مررردم مررا انتقررام كشرريدند .نمونرره هرراي آنرررا م

 كه در اثر آن حصه هاي از خاك مملكت ما بواسطۀ خط ها غير عادالنۀ سرحدي ديورند، مكماهان، ،نمود

ريجوي وغيره چون مناطق پشتونستان پنجده ،سيستان، ومناطقي از پاميرات بدخشان از كشور مرا جردا و 

 ران كرد .معدن لعل بدخشان كه سنگ قيمتي آن نگين انگشتر استعمار آنرا غصب ونصب خاك ديگ

                                                                           . 

ل آمو بنابرموقعيت جيو اسرتراتيژيكي خرويش بعدازتقسريم خطروط اسرتعماري روس ترزاروانگليس پاميرات دوطر  ساح(:1)

درقرن حاضر هم متاسفانه بامشكالت اكثرآ حقوقي مثل شركت نداشرتن در اداره روبررو اند.قدرتمنردان منفعرد طلرب ومافيراي 

  سراحل بره سرودخويش چرخانرده برراين گوناگون منطقه با اشكال مختل  ميخواهنرد حاكميرت ايرن منراطق را در هرر دو طرر

مناطق بندري بسوي چين آسياي ميانه وغيره حاكميت نمايند.آنها پرواي تامين مناف  اقليت هاي قومي ومذهبي را درچوكرات 

 مناف  علياي ملي ندارند.
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. و افغانستان (1)پادشاهان ومردم كشور بود به امارت نام نهاد بخارا در حقيقت روس تزاري تعلق گرفت 

چون دانۀ گندم درميان دوسنگ استعمار انگليس و روس باقي ماند ترا آخرر آرد گرديرد و در تنرور حروادم 

 با چندين احوال حيات بسر مي برد .پخته شده تا اكنون 

اگرميرويش خان هوتكي با تجم  ملري قبايرل ومليرت هرا در قنردهار گررگين سرتمگر را نرابود كررد وسرلطه  

 گانه را خاتمه نمود دوراني هم فرا رسيد كه پسران تيمورشاه ، ازجمله شاه شجاع  وبعد هم ديگران بي

   سپاه بيگانه را به كشور سرازير نموده بر اريكۀ ننگين قدرت وابسرته پراي نهادنرد .جوانران ومرردم مرا بايرد

 برهراسرتاي تجربرۀ تراريخي بنا درردند .چرون گين بديها و تلخي هاي تاريخ درس گرفته از حقايق آگاه ااز 

 بگفته موالنا جالالدين محمد بلخي درحكايت گندم "نان" شده ايم با استفاده ازان ميتوانيم رسالت ملي

 خويش را در جهت وحدت و اخوت ملي و اسالمي انجام دهيم . ازعلماي دين دانشمندان دعوت بعمل 

مردم وحدت    آگاهي آوريم تا در مساجد ، تكيه خانه ها ، جماعتخانه ها و محافل شهرو دهات در جهت  

سرمت ،زبران ،فرقيرت هراي   ،  وبرادري دست بكار شوند و منفعت پرستان را كه با دامرن زدن نفراق ملري

 مذهبي وغيره از اوضاع استفاده مينمايند از جامعه ملي ما تجريد نمايند .

استادان معار  ،نويسنده گان ، شعرا، استادان پوهنتون ها ، مامورين وطندوست ،بزرگان قوم همه   :11

همچررون مبلررغ وحرردت و برررادري و اخرروت گرديررده برضررد نفرراق ، تفرقرره ، برري عرردالتي ،سررتم كررردن هرراي 

نخبه گاه اي گوناگون در يك جبهۀ واحد ملي بسي  گشته كارنمايند و اجماع ملي را از طريق ايجاد شوراه

در سرتاسر كشور با ايجراد انجمرن هراي آگراهي عامره درتمرام نقراط از طريرق مكاترب ،ليسره هرا، و ادارات 

 تعليمي به ميان آورند .معار  و 

اين جبهه با به وجود آوردن طرح ويرك برنامرۀ مشرخص ملري كره درآن اهردا  اسرترتيژيكي وغرائي در    

فرهنگرري ، سياسرري چرره در سررط  ملرري و چرره بررين المللرري  تحرروالت گونرراگون اجتمرراعي ، اقتصررادي، اداري

 بصورت مشخص قالب بندي شده باشد در سراسر كشور كار نمايد .

شعبات كاري وتبليغي آن از تبليغات بگونه شفاهي تا تحريرري برگرذاري محافرل ،كنفررانس هرا سريمينار    

لي ، اخوت و ن ام شايسته ساالر ها، مشوره دهي ها وغيره بواسطه افراد نخبه و متعهد به اصل وحدت م

بطن مردم ساالر با در ن ر داشت اوضاع داخلي و خارجي و سرط  افكرار عامره مرردم كشرور درتمرام  رد

مملكررت كارنماينررد . عقايررد مختلرر  را در چوكررات هررد  مشررترك عمررومي ) وحرردت واخرروت ( اسررتقالل 

 ترك سوق دهند . وحاكميت ملي و دفاع از تماميت ارضي بسي  وبسوي تامين مرام مش

حتي احزاب ميتوانند با عقايد وطرح هاي گوناگون حزبي خويش در موضوع وهد  مشترك فوق با ين    

 جبهه مستقل ملي با درن رداشت مناف  علياي ملي همكاري نمايند.

قرد بره فرهنرگ ملري مرا ، عتدرشرايط كنوني فقرط برا سرهم دادن و مشراركت فرزنردان آگراه وطندوسرت وم   

دموكراسرري مطررابق كلتررور و سررجاياي ملرري مررا از تمررام اقرروام كشررور ميترروان وحرردت ملرري و اخرروت  صررل  و

 اسالمي را دركشور تضمين نمود ، چناچه بار ها دراين باره تذكر داده ايم .
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و درجهت آگاهي و بلند بردن شعور اجتماعي مردم خويش كرار وفعاليرت نمرود و از طريرق اتحراد ملرت    

 رديد.بر مشكالت پيروز گ

فرهنگري همرين دوران سره دهره اقتصرادي .چه بسا فرزنردان آگرا و غنري از تجربره سياسري ، اجتمراعي ،   

  مشرترك كارنماينرد ولري يرا بيكرار هسرتند ويرا در اهرداداخلره كره ميتواننرد در راسرتاي ترامين آن مجنگ و 

درجهرت اهردا  ملري و كارهاي زندگي شخصي از عرصۀ فعاليت بدور رانده شده از آنها و استعداد شران 

 و قابرل توجره مجمر  ملري و اسرالمي  .رشد آگاهي شعور اجتماعي مردم و نسل جوان كرار گرفتره نميشرود

و شررما اگررر واقعراً خواهرران بسرري  مرردم خررويش در راه اعررتالي وطرن ، وحرردت، اخرروت و صررل  و  ميثراق !

برا  نرد . مت ملرت خرويش بكرار اندازاسرتعداد شران را درخرد ترا برادري هستيد ، بيائيرد ترا از آنهرا كارگرفتره

همه مليت ها خواهان يك دولت نيرومند مركزي با ادارۀ سرالم ملري  عدالت خواهان جرئت ميتوان گفت كه

وطن و كشور پر به .« انبدخشپاميريان»هند بود. اقليت هاي قومي وادر پرتو مشاركت همه اقوام بوده وخ

صرل  و آزادي  ،افغانستان عزيز وحدت ملي ، اخوت، استقالل و حاكميت ملري آن در پرترو عردالت افتخار

  .بيان معتقد ميباشند

يكبار ديگر برايجاد يك جبهۀ وسي  ملي از فرزندان آگاه تمام مليت ها و اقوام كشور نگارنده درخاتمه  12

ورهرم آمرده برا ايجراد طررح مشرخص و تاكيد نموده ميخواهم شخصيت هاي ملري كشرور دريرك تجمر  ملري د

ايجاد اجماع ملري دسرت بكارگردنرد. وبرا ايجراد آن كرانون هراي تبليغري و كراري را درسراسرر كشرور روي 

اهدا  مشترك عمرومي ملرت رنجديرده و جفرا برر دوش افغانسرتان روي دسرت گيرنرد .در واليرات دفراتر آن 

 تبليغي قرار دهند .وشش پبازگرديده ولسوالي ها وشهرو دهات را باهم زير 

وحدت ملي واخوت و ايجاد ادارۀ سالم ملي ميتوان به تصفيۀ ادارۀ كنوني تامين من معتقدم فقط بواسطۀ    

از وجود عناصر منفعت طلب ، تجزيه خواه ، معامله گر وبسته به بيگانه دست يافت . و افغانسرتان را از 

و مليت ها مطابق نفوس شان در مشاركت ملي ميتوان  بحران مافيايي نجات داد و از كادر هاي تمام اقوام

را تعليمي دروس وحردت ملري و اخروت واداره عدالت را تضمين نمود . وادارۀ سالم ملي را بوجود آورده 

 تقويت كرد .

هرـ كره جامعرۀ جهراني بره   1511هرـ ترا  1541با وجود  ده سرال كنروني از  نه اين شرايط عادالنهفامتاس . 

وازاين جهرت ر گرديده وال  دولت سازي ،صل  و دموكراسي ميزند فراهم نگشته است .كشور ما سرازي

 ميكند.داست كه فساد بي عدالتي ها قانون شكني تروروحشت دركشور بيدا

وكشور ما به مركز تامين منفعت بيگانره گران و وابسرته گران آنهرا مبردل گشرته و هركشرور متوجره عمليرات 

خرويش ميباشرد .دسرتگاهاي اداري آنهرا افرراد ناسرالم ، خودخرواه ،جاهرل از و منفعتي  استخباراتي ،تجارتي

نگاه فرهنگ ملي را جستجو نموده در زيرر پرردۀ دانسرتن زبران انگليسري و كمپيروتر اسرتخدام مري نماينرد . 

همين اكنون جامعۀ مارا ازنگاه رواني و اقتصادي به مشكالت بيشتر اجتماعي و اقتصادي  دچار كرده اند 

 ته نگارنده برخال  زبان انگليسي و كمپيوتر كه هردو سرمايۀ علم و دانش عصرو زمان ما محسوب. الب

بلكه خواهان آن هستم كه استفاده از آن با درن رر داشرت شايسرته  گزينري برا تقويرۀ فرهنرگ ميگردند نبوده 

 رر نرساند .ملي مردم ما مبرا از اغراض هاي سودجويانه صورت گيرد كه به مناف  علياي ملي ما ض
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متاسرفانه چره    .ويا اين دستگاه اداري خود مرج  مليت سازي براي زبان انگليسري در كشرور مرانگردد   

بسا واق  گرديده كه اين احوال نيز به نسبت فقر، مشكالت ، عردم آگراهي و نبرود مراجر  كنتررول بركرار و 

شرره بررر ريشررۀ ارزش هرراي ملرري ، برنامرره هرراي خارجيرران داخررل شررده دركشررور مررا جريرران دارد .وبررازهم تي

فرهنگي ، سياسي و اجتماعي ملت ماميزند ، جوانان مارا با استفاده از فرهنگ بيگانه فاسد ساخته محبرت 

وطندوستي ، شجاعت ،وحدت و اخوت اسالمي را به نسبت احتياج به يك لقمه نان و پول از آنها گرفته به 

 درفرهنگ ستيزي عليه ملت خويش عيارميگردد.يد .آلۀ دست دستگاه هاي گوناگون خارجي مبدل مينما

درين باره توجه همه هموطنان ،عدالتخواهان و دانشمندان و علمراي ديرن در سرتاسرر كشرور ضرروري    

درچوكرات جبهرۀ نيرومنرد وحردت ملري واخروت اسرالمي ايجراد را  تا مراج  آشكار وپنهان كنتررول.ميباشد 

لگررام زده باشررند . و  خررارجي را م گسرريختۀ ضرردمناف  عليرراي ملرريطريررق برنامرره هرراي لجررا يررننماينررد . و از

وحدت ملي و اخوت اسالمي را به مثابۀ جوهر حياتي زيست در ميان اقشار گوناگون مرردم  باتدويرمحافل

مردني ، موسسرات  فغانستان گرفتره ترا جامعرۀ اتفهيم و تقويت نموده از طريق همه ادارات داخلي از دولت 

 استفاده از فرزندان راستين وطن در جهت شفا  نگهداشتن زيست ملي اقدام نمايند .فرهنگي داخلي با 

وبا اتحاد و اتفاق ملي بر فساد اداري ، اخالقي ، منفعت جوئي نامشروع فردي ، جهل ساالري ، تفرقره    

، جنايت ، مداخله بيجا و خال  مناف  مردم ها يورش برده ، روح نياكران ، ودلهراي رنجرور جفاديرده گران 

ايررن جبهررۀ ملرري ا ايجرراد وطررن خويشرررا شررادمان گرداننررد . ويررا بعبررارۀ ديگررر دانشررمندان وطنخررواه كشررور برر

ميكانيسم علمي و روشنرا درجهت تحكيم وحدت ملي و اخوت اسالمي چوكرات بنردي نمروده و برراي عمرل 

 مهيا نمايند.

درخاتمه دعا ميكنم كه خدايا ملت وكشور مارا به شراهراه طرراط المسرتقيم اعرتال، وحردت ملري و اخروت    

 اسالمي هدايت فرما ! 

 ر را در آخر بخوانيد.لطفا" نتيجه اين نوشتا  

 

 نتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 به عقيدۀ نگارنده اين اثر :   

نخبه گان ، سخصيت هاي ملي ، علماي كرام ، روشرنفكران عردالت خرواه وطندوسرت ، مرردان و  -1

ها و اقوام ساكن در كشور همچنران آن عرده  زنان آگاه و با استعداد از همه اقشار ، وازتمام مليت

احزاب وطندوست كه وحدت ملي واخوت اسالمي درميان مردم را به مثابه جوهر نهادينه زيست 

ملي ميدانند و تامين آنرا باعم حف  استقالل ، حرا كميرت ملري ، تماميرت ارضري و تضرمين كننردۀ 

همچررون هررد  را ترقرري و تعررالي ،نسررته  دا صررل  ، دموكراسرري مطررابق برره سررجاياي فرهنگرري مررا

مشترك همه افغانها قبول دارند ، بايد دست به تجم  ملي ويا اجمراع ملري زده تاجبهرۀ ملري نرويني 

را با اشرتراك همره وطندوسرتان ، وحردت طلبران و اخروت دوسرتان مسرلمان و متردين كشرور ايجراد 
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تحكريم وحردت و اخروت و درين تجم  ويا اجماع ملي طررح وميكانيسرم علمري را جهرت    نمايند .

وتقررب اسرالمي و راه رسرريدن بره آن از پيشررنهادات دانشرمندان ، علمررا، روشرنفكران كرره منجرر برره 

تشكيل نيرومند همه افغانهرا گرردد تن ريم نماينرد .فرهنرگ و تراريخ درخشران ملرت مرا در سرتاسرر 

 كشور تبليغ گرديده و آثار آن بدسترس قرار گيرد .

شور كميسونها و دفاتر خود را مطابق به طرح و اصوالت تصرويب اين اجماع ملي در سرتاسر ك -2

هه داير نموده فرزندان اليرق ، وطندوسرت و برا ايمران وطرن را بشده از طر  اعضا و رهبري ج

بكار بگمارد تا گروپ هاي تبليغي ، تحريري ، شفاهي ،مصور را با تدوير محافل ، سريمينار هرا 

وتعليمري  برا همكراري اسرتادان معرار  ، جوانران ، اهرل ، ايجاد كورس ها انجمن هاي فرهنگري  

، شرهرو دهرات ايجراد ملكريادارات  تعليمي وخبره ودانش ، شعرا نويسنده گان ، فضال در مراكز 

نمايند ، تا اقالً پرن  سرال در سراسرر كشرور بره ملرت عزيرز افغانسرتان آگراهي حقيقرت وحردت ملري 

تشري  نموده باشند ، تا تراثيرات تفرقره و جنرگ روشن كردن افكار عامه اخوت اسالمي را براي 

 و خشونت ، ازميان برداشته ويا ال اقل كاهش يابد.

ادارات مدني برين المللري چرون حقروق بشرر عضرو برين المللري ، دفراع از دموكراسري از ايرن جبهره  -5

ر پشرتيباني نمايررد، و جبهرره بررا اجمرراع ملرري بتوانررد بررا نيررروي اتحرراد مررردم اداره را از وجررود عناصرر

مخرب وضد مناف  علياي ملي تا حد اقل تصفيه نمايد و به جاي آن ادارۀ سالم ملي بوجود آيد ، و 

اين ادارۀ سالم ملي تامين كنندۀ وحدت ، اخروت و عردالت ، سرتقالل و حاكميرت و تماميرت ارضري 

 كشور گرديده باشد ، به كمك آن موجوديت اين اجماع ملي متداوم گردد.

اعمرال سياسري آنعرده خارجيران كره زيرر پوشرش كمرك بره مرردم مرا مقاصرد  اجماع ملري در كنتررول -8

مغرضانه خود را ميخواهند برماتحميل و برشعور جوانران مرا تفكررات منفري را القراح مري نماينرد 

متوجه گرديده با نشريات وايجاد محافل فرهنگي و تبليغات اعضاي اجماع ملي اين تفكرات منفي 

خلرره را افشررا ومراجرر  مافيررايي گونرراگون وابسررطه بدشررمنان منرراف  دسررت هرراي مدارا خنثرري نماينررد .

 ملي مارا از فعاليت باز دارند. علياي

بر زندگي اقليرت هراي قرومي مرذهبي و منراطق مهرم اسرتراتيژيكي سررحدات كشرور توجره صرورت  -3

به رهبريت سرالم انرديش سرپرده مناطق شان اداره گرفته و از اشتراك آنها در اداره دفاع نموده و 

سررحدات وغيرره جلرو در  سيوارد شردن وجواسر قيد قدرت هاي مافيايي نجات يافته وازازشده تا 

 بااشرترراك آنهرا  ، ارگانهراي ن رامي سررحدي ، پروليس ملري ، امنيرت ملريباشرد.بعمرل آمرده  يگير

ارزش هاي واالي فرهنگي تراريخي بواسرطۀ سرهم  تقويه گشته و از عناصر مخرب عاري گردد.

 دادن فرزندان تحصيل كردۀ شان ازچپاول و غارت نجات يابد .

دست هاي منحوس معامله گران مافياي استكباري با شكال گوناگون درزير هر عنواني كه باشد    

تاريخي  و بخواهد تحت نام بندر سازي هاي پوشالي ملكيت ها و ارزش ها اقتصادي ، فرهنگي و

آنها را فقط به ماركيت هاي استثمار گرانه خويش در سرحدات مرثالً  دربدخشران منراطق پراميرات 

ولسوالي هاي واخان ، اشكاشم ، شغنان ، زيباك وغيره بيرحمانه غصب نمايد بايد توسط قرانون و 

 عدالت از گريبان اين مردم محروم و ستمكشيده قط  گردد .

سرراله آريررايي  انبرره مثابررۀ وثيقرره ترراريخي آريانرراي كهررن بافرهنررگ هررزار و بگذارنررد تررا ايررن مررردم   

خويش وبا دين و مذهب اسالمي خود همچون خانۀ گن  دار ملت افغانسرتان بازبانهراي" پراميري " 
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شغناني ، واخاني ، اشكاشرمي ، منجراني ، سرنگليجي وغيرره در بدخشران عزيرز و باسرتاني زنردگي 

هنگ آريانراي كهرن هرر افغران وطندوسرتي برخرويش ببالنرد وهمچرون و از تجالي اين فر   نمايند .

آئينۀ قد نماي فرهنگ تاريخي براي همه مليت ها و اقوام افغانستان مصرداق وحردت ملري ، اخروت 

 ملي در شاهراه تاريخي ابريشم باقي و تجالي خود را داشته باشند . يتاسالمي استقالل و حاكم

 يت غراي حكيم ناصرخسرو بلخي جواب گويند.و هر نقشۀ شوم دشمنانرا با اين ب

 علم و خرد بس است سپاه وسپرمرا        با لشكر زمانه و با تيغ تـــــيز دهر          

                                             ................... 
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