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و ه منطقجهان اسالم، بس مهمی را در  نقشافغانستان و یکتعداد رجال نامور این سر زمین باستانی در ادوار مختلفه 

 اند، مثالً :نموده  ایفاممالک همجوار 

ار را افتخ یم که خدمات پرشتی را داگو علمای جیدی بزر محدثینذریم، گوری اسم مبارک امام ابوحنیفه که باز یاد آ

 را تغییر بنیادیسلم خراسانی ابو م  فرموده اند،  اجتهادو اسالمی علوم تبلیغ اوامر و نهی منکرات، توسعه  ۀصردرع

خ ثبت تاری انعباسی امویه و های ناردو بیعدالتی،عدالت و  ۀکه مقایسورد آوجود ه بدر ایجاد خالفت اسالمی عادالنه 

 .اند

 ته هند توسعه داد و ب  شمال نیم قار م را درود غزنوی دین مبارک اسالمدوازده سال قبل از امروز مح و دقیقاً یکهزار

مردم ثبت تاریخ اند.  وستانیان در هندسوری ها، غوری ها و غزنوامداری ، زمبخشیدخاتمه را پرستی های جاهالنه 

ه ر چهرئاهل هرات افغانستان بودند( و سا )که جد مبارک شان بیدل، ابوالکالم آزاد ،د اکنون نیز به نام ابراهیم لودیهن

 و روابط سیاسیهای مدنی  توانست بنیان ارزشمیرویس خان این شخصیت مدنی و منور فخر می نمایند.  گهای بزر

اً عدبنصیب شدند، امروز(  )ایرانکه بیشترین مزیت آن را مردم فارس ، وجود بیاورده بدر منطقه  را جدیدتجاری  و

ی و ارسیسات تجأن امروزی تااکثریت مناطق ایر تمام هوتکی ها دست به امور عمرانی برده تا اصفهان، تهران و

دوره در هیچیک از ها مدنی هوتکی  عدالت و امورهای  مثالپابرجاست.  ناکنو ند که آثار شان تادمدنی را بنا نها

 شود.  مشاهده نمیمنطقه  درهای صفوی، طهماسب و قاجاریه 

بابا از  ها را که احمد شا نظامی و سایر ریفورم ف اسالمی، اموریتشکیالتی، معار ،های مالی ات و ریفورماصالح

ز دقیقاً صد سال قبل از امرو. می باشندن زمان نمود، کامالً هویدا یر و ترکستان تا مناطق خراسان آبلوچستان تا کشم

های  قیام 1919اعالن استقالل در سال  ستان نشاًت کرد و بااز افغان هخواهی از استعمار کهن برتاین زادیآمفکوره 

شخصیت سترګ امان هللا  ملهم از افکار و نوین راایجاد ترکیه  ترک ها مشاهده شد.زادیخواهی در تمام نیم قاره هند آ
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صلح پسند، مغرور، آزادی دوست، ، مردم مستغنیدر طول تاریخ ها  ذارند. افغانگمنت نمی ها به هیچ کس  افغان

پنجاب امروزی منوریت شان را به دین شناس ، از همین رو مردمان حقاندبوده  سخاوتمند و خیررسانبشرخواه، 

دین مبارک اسالم  انها را پیامرسان طوریکه خود شاهد بوده ام عوام الهور افغاندانند،  ها می مرهون افغان ؛ماسال

 ازاستقالل شان را  ۀیروزی داعیپهند  گن بزرو سرزمیویند، گ ها را )صاحب( می افغان و به پدران شان میدانند

 دانند. مرحبا به این افتخارات ! ها می برکت افغان

 ؟ ولی  امروز

مروز اهای اقتصادی است.  ن حاضر دوران رفاهیت و پیشرفتاری را ادا نماید. دوگبزر ین  باید د   نامروز نیز افغانستا

در حالیکه ها است.  ( یکی از مبرمیتwelfare economic) تجارت، رونق اقتصادی و ایجاد اقتصاد رفاه ۀتوسع

ض مسلسل، بیکاری، قروی پاکستان امروزی( شدیداً دچار فقر، عجغرافیای مصنو) مناطق شمال هند دیروزی

 د.باش سایر پدیده های منافی اخالق میه و های استخباراتی بدنام کنند فعالیتاقتصاد جرمی و ، تروریزم، قاچاق

خی رسالت تاری ردیده است، ولی بنا برگی عمیق را متحمل ها زخمهای چهل ساله گکه افغانستان از سبب جن باوجودی

 های منطقوی، ایجاد مدنیت، و اعمار یک چهار یکه  همکاردهد های منطقه پیام روشن ب حاکمیت باید به مردم واش 

ا تی رااستخبار رات نظامی وااد نقشنجات دهد، باید  ی توده ها راگتواند زند میوسعه اقتصاد رفاه ت و ینمدراهی ت

رانه گهای روشن ی مردمان بهبود یافته، آرمانگاکمیت ملکی را تقویه نمود تا زنددر مقابل رول اداره و ح کاهش داد، و

وین ن گر بدبختی ها جایش را به فرهنئو سا امداردو وام هایو تروریزم،  هایی از تفرقه هاردیموکراسی،  مانند ایجاد

 انسانی عوض نماید.

 دوکتور محمد اشرفو عنقریب و سفر ممکنه  ؛محب جوان و بااستقامترئیس شورای امنیت افغانستان؛ سفر اخیر 

سترلیا ا ها اروپا و امریکا وتن بدهد که این یام رااین شخصیت اکادمیک جهانی، باید برای حکام پاکستان این پغنی 

 بوده میهای انسانی  سایر ارزش های تخنیکی، حقوق بشری و وریآ، صلح، نوگرای اقتصاد، فرهنانیست که د

 رگپاکستان و هر کشور اسالمی دیافغانستان، ن جمله آاز  سیایی وکشور آ انسان روی زمین و هر د، بلکه هرنانتو

نی طوالند تا در مسیر تاریخ ذارگرام بافغانستان را آ ، بایددردگها  زشرای چنین ارادد تا و حق دارد نتوان نیز می

الم جهان اس رئسا واً که خیر آن به مردم پاکستان و یقین ذاردگتعالی اقتصادی و مدنی خود قدم ب دوباره به اوجاش 

خسته شده اند، کشور  دو مردمان ملکی هر ،نیابتی هایگ جنادامه ای تروریستی و ه وهرگ. از تسلیح رسد نیز می

پرورش سالح ی شده اند. حلقات نظامی و استخباراتی آنان صرف مصروف گبزر های برند و متحمل زیان میرنج 

مران شاغلی عس آن بازیکن کرکت أملکی که در ر ۀ. ولی ادارمی باشندوزی در کشمیر و افغانستان افر گاتومی، جن

ی مدنی گزند و با سپری کرده است)لندن( شان والیت مقام ی اش را در گقسمت زیادی از زندخان تشریف دارند و 

ر مقامات افغان این پیام روشن را به حکومت ملکی گردند. اگباید متوجه جنبه های نوین و رفاه عامه آشنایی دارند، 

 لسا رافیا تانمایند، مردمان این جغدر منطقه جنوب آسیا اراهی مدنیت نها را متوجه ایجاد چهآید و نما لقااپاکستان 

که احسان توسعه دین مبارک  طوری همان ؛کردهند انخو وشا فرامر ها سان افغانا ابد این احت یسال و حتهای 

 را فراموش نکرده اند. زادیخواهیمفکوره آ اسالم و
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 ممه قشن به مثابه قلب پرتپش آسیا ت را دریافته بود که افغانستانقبل این حقیقها  سال ،اقبال ؛شاعر مشهور 

 هم ګشاد آسیا را مربوط افغانستان میدانست. وفساد  دارد. او هممنطقه  دررا 

 

 افغانستان قلب آسیا

ر قدرت سیاسی در دست کی خواهد بود؟ گواضح نیست که آیا تا چند ماه دی دیک افغانستاننز ۀیندآوضعیت 

کر ف منفور در سیاسیون مفسد وقت، ؤد یک حکومت مفکر ایجا در گهای بزر ران سیاسی و قدرتگبازی

، دانای کاندیردن قدرت به شوریا هم سپ و دن قدرت به طلبای کرام، رهم در فکر سپ یا وحکومت سرپرست، 

  ،دل خوش کنندبه انتخابات شاید آن  آپتیممو در حالت نها اند، آ ۀهم ترکیب هم و یا ملت درین میان حیران،

ارت از عب ترین مسئولیت اش را کهگستان بزرافغانینکه فرصت موجوده از دست برود، باید ا پس قبل از

 های تجارت و وصل ری، توسعه راهگرایی به عوض نظامیگمنطقه، ملکی  مفکوره صلح آفرینی در ۀتقوی

سیای مرکزی به آسیای جنوبی، ایجاد کوریدور های زمینی و هوایی و تقویه دوستی بین مردمان منطقه آ

 چه ،تواند براورده سازد تان میمول را فقط تیم حاکم فعلی افغانسأر افکار عامه تزریق نماید. این م، داست

ر این فرصت از دست برود، گولی  ا اهی اکادمیک و جهان بینی در موقف عالیتر قرار دارند.گاز لحاظ آ

یر گدرهای طوالنی گ مه یافته  منطقه در جنها ادا خشونتی سیر نماید که باز هم طرفه ممکن مسیر قضایا ب

 باقی بماند. 
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های  سواحل، تاجران سالح و ایدیالوژیرین از آن طرف ئهای سرمایه  و سا وغول گرهای بزن یاکمپ

های  وبشمردم و ساکنان منطقه را دچار آ ۀیندر آگر و مافیای منطقه از طرف دیگیافراطی از طرف د

 .خواهد نمودطوالنی 

ث د، که باعزی از صندوق جهانی پول گبزر قرضههایش دست به  همین اکنون پاکستان بنا بر مجبوریت

ضعیت چنین ر وگااشد، اهی به نفع مردم شان نبگقروض هیچ کاهش ارزش پول این کشور شد، ممکن این

ول ها ر نده قدرتگو یا عسکر جنجدید پیاده بازی بزرګ  ۀزمان پاکستان به مثاب ممکن تا دیر ،دبادامه یا

هد انی خواگهتر باعث رفاه هماقتصاد ب ت وارمفکوره صلح آفرینی و ایجاد تج ؛ولی در عوضبازی کند. 

 اپور درگ، چنانچه رهبر آهنین سینشد. تقویه این مفکوره مسئولیت تاریخی تیم حاکم امروزی افغانستان است

 ره نوین بخشید وهاپور را چگموفقانه ربود و سین گرران بزگصداها فرصت را از بازی و سر ی ازاهمهمه 

 .ل آمده اندئناو استقالل واقعی رفاه  اکنون مردم آن سرزمین به اقتصاد

اشد، ولی منحیث یک عضو خانواده بشریت، نببرای ما موجود  گران بزرگدای بازیدر اجنشاید چنین پیغام 

هیئت فعلی این ندای برحق شان باید توسط  د.ردگد تا وارد عرصه حیات نوین ارمردم این منطقه حق د

 افغانستان براورده شود.

د اینبار یمان ارسال داشت، اگرا به همسایوستانه دل نیز افغانستان این ندای شریفانه و بشرالبته چهار سال قب

 وش شنوا وجود داشته باشد.گ
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