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 »چه بايد کرد؟«بازھم 
  پتالوژی حقايق و عواملی که سرنوشت وحدت ملی افغانستان را رقم خواھند زد

  

 ميالدی، در چه حالـت ٢٠٢۵ً نگاه سياسی در کدام جھت روان است و در آينده، مثال در سال که افغانستان از اين

ال پيچيده ای است که ھرچند طرح آن خاطرھای مشوش ما را مشوش تر می سازد، نياز ؤسياسيی قرار خواھد داشت، س

را   بماند و کسی جرأت پرسيدن آنال حياتی امروز بی جواب باقیؤبه تفکر جدی و تحقيق عميق دارد؛ زيرا اگر اين س

 ًنداشته باشد، احتماال در آينده به حالتی برخواھيم خورد که برای ما و نسل ھای بعدی ما دور از انتظار و حتی مصيبت

ه امروز آه و افسوس بسی  وانگھی افسوس و پشيمانی سودی به حال ما نخواھد داشت، چنانک. بار به اثبات خواھد رسيد

با (سال ھای شصت ميالدی ) بدون احزاب؟(موکراسی رفتن دٔدر باره از دست ) من جمله نويسنده(انستان از مردم افغ

دستان ما خود را جامع ه در اين خصوص، گرچه بسی از قلم ب. سودی ندارد)  خــالھــا و نارسائی ھای آنۀوجـود ھمــ

ِبار ھم که شده، به اندرز نياکان خود که  ر يکالکماالت و دوکتور و پروفيسور و مؤرخ می پندارند، بھتر است اگ
ِپروفيسور و دوکتور و عالم متبحر نبودند، ولی در آموختن درسھای زندگی بر ما سبقت داشتند، گوش فرا دھند که می  ِ

  .»جلو حادثه را قبل از وقوع بايد گرفت، ورنه پشيمانی را سودی نيست«: گفتند

الی که امروز در برابر ؤو راه تھلکه آميزی که کشور در پيش دارد، مھمترين سبا در نظرداشت اوضاع ناھنجار کنونی 

ٔآيا افغــانستان و مــردم آن، علـی رغم درزھای عميق در انديشه ملی، : فھمان افغانستان قرار می گيرد اين است چيز
جی قادر خواھند بود سالمت و ٔنابسامانی ھای مزمن و تراکم يافته داخلی، جو نامساعد زمان، و دسايس دوامدار خار

ملت  -به معنی کشور واحد(ٔ خود را حفظ نمايند و يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا شيرازه وحدت ملی کشور ١وحدت ملی

نتايج چنين بيخ و بن برکنده شدن را (از بيخ و بن برکنده خواھد شد؟ ) خدای ناخواسته(حفظ خواھد شد و يا ) واحد

  .) تصور کندخواننده، خود، می تواند

                                                 
، علی رغم رايج بودن آن در ادبيات سياسی افغانستان، مفھوم انتزاعيی است که در علم سياست )national unity( اصطالح وحدت ملی  1

ًالزاما از افراد و گروه ھای مختلف، با  مسابل زندگی در اجتماع، که ۀتعريف واحد و معياری ندارد، زيرا توافق ھمگانی و کامل در باب ھم
ٔمع ذلک، در نوشته حاضر اصطالح وحدت ملی به مفھوم اتفاق نظر ميان شھروندان . سليقه ھای متفاوت، تشکيل شده است، امکان پذير نيست

 شھروندان آن کشور ۀکشور، ھمکه باشندگان يک  بر سبيل مثال، اين. يک کشور در باب مسايل حياتی آنکشور مورد استفاده قرار گرفته است
  . ظف به دفاع از آنند، موضوعی است که می تواند معنی وحدت ملی را تداعی و تمثيل نمايدوبوده و از حقوق و امتيازات مساوی برخوردار و م
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ٔاين نوشته به معرفی مختصر چھار حقيقت يا عاملی می پردازد که، به نظر حقيرانه نويسنده اين سطور، سرنوشت  ٔ
  .  ال مھم و حياتی را رقم خواھد زدؤپاسخ بدين س

اجتماعی مردم افغانستان مشحون از چھار واقعيت اساسی و انکار - توان گفت که حيات سياسی طور مشخص، میه ب

  :ٔناپذير ذيل است که بدون شک در امر تعيين آينده سياسی کشور نقش کليدی را بازی خواھند کرد

ياد » افغان«ی که امروز به نام پر افتخار ٔکلته بشري. ن استاافغانستان شاھراه مھاجرت ھا و سرزمين مھاجر  . ١

ظات اتنيکی، زبانی، دينی، و می شود از افراد و خانواده ھائی تشکيل شده است که خود را بربنای ملحو

فرھنگی به اقوام، سنن، و ريشه ھای بشری مختلف نسبت داده و ھر کدام تصور می کنند که گويا از ديگران 

ٔبعضی از اين افراد و خانواده ھا حتی قدمی در کجراه جلوتر رفته و داعيــه پوچ بــرتری بر (متمايزند 
طور قطع ثابت ه حالی است کـه پژوھش ھای علمی عصر حاضر باين در .) دوش می کشنده ديگران را نيز ب

ٔکرده اند که تفاوت ھای اتنيکی، زبانی، و عقيدتی اسطــوره ھــا، ســاخته ھا و مفاھيم تصوری زاده فکر 
بشــر انـد کـه در بستــر فـرھنگيی کــه انسان ھا، خود، خلق می کنند، رشــد و نمــو کرده و ريشه می گيرند، 

 انسانھا، صرفنظر از قواره و رنگ و قوم و نژاد و زبان و دين و مذھب، ۀه از نگاه جنيتيک و خلقت، ھمورن

ٔزاده مادر واحــدی اند که بربنای يافته ھای علمی در حدود يک صد و پنجاه ھزار سال قبل از امروز در 
) »فغانھا«مله من و تو و ما ھمه من ج(ِبشريت امروز . کناره ھای شرقی بر اعظم افريقا زندگی می کرده است

  !جھان مھاجر شده اندنقاط ھمه فرزندان اين مادرند که از افريقای سياه به اقطاع 

) ًيا اقال در سه صد سال اخير(نام افغان ياد می شوند در طول تاريخ ه اجداد و نياکان افراد و خانواده ھائی که ب  . ٢

- اقتصادی- ٔرغبت و اراده آزاد، باھم زيست باھمی اجتماعیگاھی از طريق زور و اجبار و گاھی بربنای 

فرھنگی داشته و از طريق مھاجرت ھا و ازدواج ھای بين القومی، خون و نطفه و جين ھای شان باھم عجين 

ٔاين سابقه . ًشده، و در مواقع تجاوز خارجی با ھمديگر ھمياری و ھمدلی کرده و مشترکا قربانی داده اند
 کسانی که در قلمرو افغانستان زندگی می کنند، خود را مالک وجب ۀجب شده است تا ھمتاريخی مشترک مو

به عبارت ديگر، گرچه ھمه فکر می کنند که . وجب خاک اين سرزمين بدانند و از آن با سر و جان دفاع کنند

 سرزمين را در طول ھزاره ھا از ريشه ھا و جاھای ديگری به اين سرزمين مھاجر شده اند، ولی امروز اين

 !    دانند و اراده يا جای ديگری برای ترک گفتن آن ندارند ٔخانه اصلی خود می

در بستــر دو واقعيــت اســاسی و انکار ناپذير فوق، تاريخ کشور شاھد خشونت ھا، زورگوئی ھا، شورش ھا،   . ٣

 طبيعت خشن اجتماع ٔجنگ ھا، قتل و قتال ھا، بغاوت ھا، و زد و خورد ھائی بوده است که در نتيجه

ملک الطوايفی، خواھشات خودمختاری مالکين و خوانين محلی، سرکشی سران اقوام و قبايل از /فيودالی

پرداخت ماليات به حکومت مرکزی، تحريکات بيرونی، و مظالم حکمرانان بی تدبير و جاه طلب اتفاق افتاده 

پديده ھائی اند کــه مختــص به ) ٔ استفاده از قوه قھريهًخاصتا(طور ضمنی بايد گفته آيد که اينھا ھمه ه ب. (اند

 .)سازی در سراسر جھان ھمراه بوده اند -ًافغــانستان نبوده بلکه در طول تاريخ جبرا با فراشد ملت

دھد، سرزمينی است کوھستانی، قطعه قطعه و محصور،  جغرافيائی که قلمرو افغانستان امروز را تشکيل می  .۴

لديت اقتصادی پائين، و وقير، بارندگی ناکافی، تکنولوژی توليدی عقب افتاده، بھره دھی و مدارای طبيعتی ف

ًاين خصوصيات طبيعی و قسما ساخت دست بشر سبب شده اند تا اوال ھم. ًنفوسی اکثرا بيسواد و ساده فکر  ۀً

ًتنگدستی دست به گريبان باشند؛ و ثانيا ھيچ بخشی يا منطقه ای از ٔبخش ھای اين سرزمين با معضله فقر و 
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کشور قابليت بقای اقتصادی مستقالنه را نداشته و ھر منطقه ای برای تکافوی احتياجات حياتی خود به مناطق 

  . ديگر محتاج و متکی باشد

ِطح ملی با اشکال مواجه می سازند، اين چھار واقعيت اساسی در عين حالی که کار ايجاد اجماع و وحدت نظر را در س
. بخشند حفظ تماميت ارضی و موجوديت افغانستان را به حيث يک واحد سياسی مشخص و مستقل در منطقه سھولت می

چھارم کار ملت سازی را در افغانستان پيچيده و بغرنج می سازند، ) تا حدی(در حالی که واقعيت ھای اول، سوم، و 

 و زندگی باھمی تاريخی و احساس مشترک مردم در قبال مالکيت سرتاسری قلمرو يعنی تجارب(واقعيت دوم 

طور بالقوه و بالفعل در راه حفظ تمــاميت ارضــی و رسيـدن به وحدت نظر در سطح ه می تواند کشور را ب) افغانستان

 با دقت شناسائی شوند و که عارضه ھای ناگوار ناشی از اين واقعيت ھا مدد رساند، مشروط بر اين) وحدت ملی(ملی 

  .طور دقيق و مؤثر سراغ گردنده راه ھای عالج ھريک ب

در اين شکی نيست که ترکيب اثرات و تبعات اين واقعيت ھای چھارگانه، در شرايط کنونی افغانستان، جھان، و منطقه 

اين وضع بغرنج و مديريت سالم .  مديريت سياسی کشور را به امری بس بغرنج، مشکل و حساس مبدل ساخته است

ِحساس، اين ضرورت مبرم را ايجاد کرده است که رھبران کشور چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، عمال از قالب  ً

نديشند که افراد آن، ھنوز در قفس تاريک گذشته يب» ملتی«ده و به منافع و سرنوشت ملحوظات و منافع قومی خارج ش

ی با چنين ذھنيت، نبود رھبري. شناسائی می کنند» هقوم و عشير«ٔئينه مخدوش زندگی کرده و خود و امنيت خود را در آ

ٔسبب می شود تا افغانستان نتواند خود را از دايره شيطانی که درايت، و اعتبار يکی از معضله ھای عمده ای است 
  . بحرانی که از چھل سال به اينسو در آن دست و پا می زند، نجات بخشد

ٔله چھار واقعيت فوق، سه واقعيت آن زمينه را برای نفاق افگنی ھا و تخريبکاری ھای دشمنان مبرھن است که از جم
  :افغانستان و تطبيق اغراض بيرونی مساعد می سازند

 به افغانستان دوخته اند، توانسته اند و در آينده نيز خواھند توانست از تفاوت ھای ص، آنانــی کـــه چشم حرنخست

ميان مردم افغانستان به نفع اھداف شوم خود سود برند و مانع ارفاق و )  نژاد و کيش وزبانًمثال(ظاھری و تصوری 

  .اجماع در سطح ملی شوند

می توانند مردم افغانستان را در برابر ھم به ) نام کله منارھا شھرت يافته استه خاطرات آنچه ب(، مظالم گذشته دوم

، امروز را به ٔهزندگی در زندان روانی تاريخ گذشتٔ تا در نتيجه دوام خصومت و عدم اعتماد بر انگيزند و سبب شوند

َچه بسی انرژی فکريی که امروز سادوگونه در امر جدل . (ٔفراموشی بسپارند و آينده را در مقبره گذشته قربانی نمايند َ
  !)باالی تاريخ، و پرخاش به گذشته و گذشتگان، به ھدر می رود

ٔتوأم با ازدياد روزافزون نفوس، مھاجرتھا و تخليه دھات، توسعه زندگی شھری (اقتصادی ، فقر و شرايط ناگوار سوم ٔ
ٔمی تواند از طريق تأثيرات سه گانه ذيل بر امکان و روند وحدت ملی تأثير ) و خرابی وضع محيط زيست و آب و ھوا

  :سوء وارد کند

را در ارتباط با منابع ) اقوام( ھای بشری ٔمانه گروهصيت اقتصادی می تواند رقابت ھای خ فقر و محروم)الف

شدت بخشيده و منجر به تشديد خصومت ھای قومی، و ) زمين و آب و معادن و جنگالت(محدود اقتصادی 

  بالنتيجه نفاق و بی امنيتی، شود؛

 دوام فقر، عدم اقدام در جھت تأمين رشد اقتصادی، و نبود فرصت ھای کاری می تواند اقتصاد واليات )ب

ی کشور را باالتر از حد الزم به کشورھای ھمسايه وابسته ساخته و تأمين امنيت و کنترول سرحدات مرز
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 واليت ١٢اين مطلب در روشنی اين حقيقت که (ٔکشور را مشکل تر و بدنه وحدت ملی را مصدوم سازد 

  ؛ و) کسب می کندستراتجيک/ ولسوالی آن با ممالک ھمسايه ھم مرز اند، اھميت خاص امنيتی٨٨افغانستان و 

من جمله برای تمويل (ٔ نبود يک قاعده مالياتی وسيع در داخل کشور و ھزينه ھای روزافزون دولتی )ج

سبب می شود تا اتکای حکومت مرکزی به منابع مالی خارجی بيش از پيش افزون و افزون تر ) سکتور امنيت

اين منابع را در ) distributive(زيعی اتکای مضاعف به منابع مالی خارجی، جار و جنجال ھای تو. شود

ميان اقوام و گروه ھا شدت بخشيده و می تواند امر رسيدن به ارفاق و توافق ملی، و در نتيجه حفظ وحدت 

بدين ترتيب، بديھی است که وابستگی ھای واليات مرزی به ھمسايگان و . ملی، را با مشکل مواجه سازد

فقيت تحريکات، توطئه ھا، و ورجی می توانند زمينه را برای ماتکای حکومت مرکزی به منابع مالی خا

ِمداخالت بيرونی فراھم آورده و امر مھم اجماع و وحدت ملی را با اشکال و خطرھای غيرقابل مديريت مواجه 
  .سازد

يجــا ٔبا اين آسيب شناسی مختصر و با درک عارضه ھائی که از حقايق چھارگانه فوق ناشی می شوند، يک بار ديگر ب

ِبه عبارت ديگر، چگونه می توان بر اشکالی که در سر » چه بايد کرد؟«: ال مطرح می شودؤنخــواھـد بـود اگـر اين س
راه وحدت ملی کشور در کمين نشسته و منتظر فرصت اند، غالب آمد، و چگونه می توان از فرصت ھائی که در اين 

  ت استفاده کرد؟زمينه وجود دارند در راه حفظ و استحکام اين وحد

  

  با احترام

  محمد ولی نيستانی

 

 

 
 


