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گروپی از نویسندګان ملیګرا

رسالت جدید افغانستان در دوران کنونی
افغانستان و یکتعداد رجال نامور این سر زمین باستانی در ادوار مختلفه نقش بس مهمی را در جهان اسالم ،منطقه و
ممالک همجوار ایفا نموده اند ،مثالً :
از یاد آوری اسم مبارک امام ابوحنیفه که بگذریم ،محدثین و علمای جیدی بزرگی را داشتیم که خدمات پر افتخار را
درعرصۀ تبلیغ اوامر و نهی منکرات ،توسعه علوم اسالمی و اجتهاد فرموده اند ،ابو مسلم خراسانی تغییر بنیادی را
در ایجاد خالفت اسالمی عادالنه به وجود آورد که مقایسۀ عدالت و بیعدالتی ،دوران های امویه و عباسیان ثبت تاریخ
اند.
دقیقا ً یکهزار و دوازده سال قبل از امروز محمود غزنوی دین مبارک اسالم را در شمال نیم قاره هند توسعه داد و بت
پرستی های جاهالنه را خاتمه بخشید ،زمامداری سوری ها ،غوری ها و غزنویان در هندوستان ثبت تاریخ اند .مردم
هند اکنون نیز به نام ابراهیم لودی ،بیدل ،ابوالکالم آزاد (که جد مبارک شان اهل هرات افغانستان بودند) و سائر چهره
های بزرگ فخر می نمایند .میرویس خان این شخصیت مدنی و منور توانست بنیان ارزش های مدنی و روابط سیاسی
و تجاری جدید را در منطقه به وجود بیاورد ،که بیشترین مزیت آن را مردم فارس (ایران امروز) نصیب شدند ،بعداً
تمام هوتکی ها دست به امور عمرانی برده تا اصفهان ،تهران و اکثریت مناطق ایران امروزی تأسیسات تجاری و
مدنی را بنا نهادند که آثار شان تا اکنون پابرجاست .مثال های عدالت و امور مدنی هوتکی ها در هیچیک از دوره
های صفوی ،طهماسب و قاجاریه در منطقه مشاهده نمی شود.
اصالحات و ریفورم های مالی ،تشکیالتی ،معاریف اسالمی ،امور نظامی و سایر ریفورم ها را که احمد شا بابا از
بلوچستان تا کشمیر و ترکستان تا مناطق خراسان آن زمان نمود ،کامالً هویدا می باشند .دقیقا ً صد سال قبل از امروز
مفکوره آزادی خواهی از استعمار کهن برتاینه از افغانستان نشاًت کرد و با اعالن استقالل در سال  1919قیام های
آزادیخواهی در تمام نیم قاره هند مشاهده شد .ترک ها ایجاد ترکیه نوین را ملهم از افکار و شخصیت سترګ امان هللا
خان غازی می دانند.

 1از 4

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

افغان ها به هیچ کس منت نمی گذارند .افغان ها در طول تاریخ مردم مستغنی ،صلح پسند ،مغرور ،آزادی دوست،
بشرخواه ،سخاوتمند و خیررسان بوده اند ،از همین رو مردمان حقشناس پنجاب امروزی منوریت شان را به دین
اسالم؛ مرهون افغان ها می دانند ،طوریکه خود شاهد بوده ام عوام الهور افغان ها را پیامرسانان دین مبارک اسالم
به پدران شان میدانند و افغان ها را (صاحب) می گویند ،و سرزمین بزرگ هند پیروزی داعیۀ استقالل شان را از
برکت افغان ها می دانند .مرحبا به این افتخارات !

ولی امروز ؟
امروز نیز افغانستان باید دین بزرگی را ادا نماید .دوران حاضر دوران رفاهیت و پیشرفت های اقتصادی است .امروز
توسعۀ تجارت ،رونق اقتصادی و ایجاد اقتصاد رفاه ( )welfare economicیکی از مبرمیت ها است .در حالیکه
مناطق شمال هند دیروزی (جغرافیای مصنوعی پاکستان امروزی) شدیداً دچار فقر ،قروض مسلسل ،بیکاری،
تروریزم ،قاچاق ،اقتصاد جرمی و فعالیت های استخباراتی بدنام کننده و سایر پدیده های منافی اخالق می باشد.
باوجودی که افغانستان از سبب جنگهای چهل ساله زخم های عمیق را متحمل گردیده است ،ولی بنا بر رسالت تاریخی
اش باید به مردم و حاکمیت های منطقه پیام روشن بدهد که همکاری های منطقوی ،ایجاد مدنیت ،و اعمار یک چهار
راهی تمدنی و توسعه اقتصاد رفاه می تواند زندگی توده ها را نجات دهد ،باید نقش ادارات نظامی و استخباراتی را
کاهش داد ،و در مقابل رول اداره و حاکمیت ملکی را تقویه نمود تا زندگی مردمان بهبود یافته ،آرمان های روشنگرانه
مانند ایجاد دیموکراسی ،رهایی از تفرقه ها و تروریزم ،وام های دوامدار و سائر بدبختی ها جایش را به فرهنگ نوین
انسانی عوض نماید.
سفر اخیر رئیس شورای امنیت افغانستان؛ محب جوان و بااستقامت؛ و سفر ممکنه و عنقریب دوکتور محمد اشرف
غنی این شخصیت اکادمیک جهانی ،باید برای حکام پاکستان این پیام را بدهد که این تنها اروپا و امریکا و استرلیا
نیست که دارای اقتصاد ،فرهنگ ،صلح ،نوآوری های تخنیکی ،حقوق بشری و سایر ارزش های انسانی بوده می
توانند ،بلکه هر انسان روی زمین و هر کشور آسیایی و از آن جمله افغانستان ،پاکستان و هر کشور اسالمی دیگر
نیز می توانند و حق دارد تا دارای چنین ارزش ها گردد ،باید افغانستان را آرام بگذارند تا در مسیر تاریخ طوالنی
اش دوباره به اوج تعالی اقتصادی و مدنی خود قدم بگذارد و یقینا ً که خیر آن به مردم پاکستان و سائر جهان اسالم
نیز می رسد .از تسلیح گروه های تروریستی و ادامه جنگ های نیابتی ،مردمان ملکی هر دو کشور خسته شده اند،
رنج می برند و متحمل زیان های بزرگی شده اند .حلقات نظامی و استخباراتی آنان صرف مصروف پرورش سالح
اتومی ،جنگ افروزی در کشمیر و افغانستان می باشند .ولی ادارۀ ملکی که در رأس آن بازیکن کرکت شاغلی عمران
خان تشریف دارند و قسمت زیادی از زندگی اش را در مقام والیت شان (لندن) سپری کرده است و با زندگی مدنی
و رفاه عامه آشنایی دارند ،باید متوجه جنبه های نوین گردند .اگر مقامات افغان این پیام روشن را به حکومت ملکی
پاکستان القا نماید و آنها را متوجه ایجاد چهاراهی مدنیت در منطقه جنوب آسیا نمایند ،مردمان این جغرافیا تا سال
های سال و حتی تا ابد این احسان افغان ها را فراموش نخواهند کرد؛ همان طوری که احسان توسعه دین مبارک
اسالم و مفکوره آزادیخواهی را فراموش نکرده اند.
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شاعر مشهور؛ اقبال ،سال ها قبل این حقیقت را دریافته بود که افغانستان به مثابه قلب پرتپش آسیا نقش مهم
را در منطقه دارد .او هم فساد و هم ګشاد آسیا را مربوط افغانستان میدانست.

افغانستان قلب آسیا
وضعیت آیندۀ نزدیک افغانستان واضح نیست که آیا تا چند ماه دیگر قدرت سیاسی در دست کی خواهد بود؟
بازیگران سیاسی و قدرت های بزرگ در فکر ایجاد یک حکومت مؤقت ،سیاسیون مفسد و منفور در فکر
حکومت سرپرست ،و یا هم در فکر سپردن قدرت به طلبای کرام ،و یا هم سپردن قدرت به شورای کاندیدان،
ملت درین میان حیران ،و یا هم ترکیب همۀ آنها اند ،و در حالت آپتیمم آن شاید به انتخابات دل خوش کنند،
پس قبل از اینکه فرصت موجوده از دست برود ،باید افغانستان بزرگترین مسئولیت اش را که عبارت از
تقویۀ مفکوره صلح آفرینی در منطقه ،ملکی گرایی به عوض نظامیگری ،توسعه راه های تجارت و وصل
آ سیای مرکزی به آسیای جنوبی ،ایجاد کوریدور های زمینی و هوایی و تقویه دوستی بین مردمان منطقه
است ،در افکار عامه تزریق نماید .این مأمول را فقط تیم حاکم فعلی افغانستان می تواند براورده سازد ،چه
از لحاظ آگ اهی اکادمیک و جهان بینی در موقف عالیتر قرار دارند .ولی اگر این فرصت از دست برود،
ممکن مسیر قضایا به طرفی سیر نماید که باز هم خشونت ها ادامه یافته منطقه در جنگ های طوالنی درگیر
باقی بماند.
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کمپاین های بزرگ وغول های سرمایه و سائرین از آن طرف سواحل ،تاجران سالح و ایدیالوژی های
افراطی از طرف دیگر و مافیای منطقه از طرف دیگر آیندۀ مردم و ساکنان منطقه را دچار آشوب های
طوالنی خواهد نمود.
همین اکنون پاکستان بنا بر مجبوریت هایش دست به قرضه بزرگی از صندوق جهانی پول زد ،که باعث
کاهش ارزش پول این کشور شد ،ممکن این قروض هیچگاهی به نفع مردم شان نباشد ،اگر وضعیت چنین
ادامه یابد ،ممکن تا دیر زمان پاکستان به مثابۀ پیاده بازی بزرګ جدید و یا عسکر جنگنده قدرت ها رول
بازی کند .ولی در عوض؛ مفکوره صلح آفرینی و ایجاد تجارت و اقتصاد بهتر باعث رفاه همگانی خواهد
شد .تقویه این مفکوره مسئولیت تاریخی تیم حاکم امروزی افغانستان است ،چنانچه رهبر آهنین سینگاپور در
همهمه ای از سر و صداها فرصت را از بازیگران بزرگ موفقانه ربود و سینگاپور را چهره نوین بخشید و
اکنون مردم آن سرزمین به اقتصاد رفاه و استقالل واقعی نائل آمده اند.
شاید چنین پیغام در اجندای بازیگران بزرگ برای ما موجود نباشد ،ولی منحیث یک عضو خانواده بشریت،
مردم این منطقه حق دارد تا وارد عرصه حیات نوین گردد .این ندای برحق شان باید توسط هیئت فعلی
افغانستان براورده شود.
البته چهار سال قبل نیز افغانستان این ندای شریفانه و بشردوستانه را به همسایگان ارسال داشت ،امید اینبار
گوش شنوا وجود داشته باشد.
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