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 ها دلو و داستان مبارزه افغان ۲۶

 مقدمه

 نیاز افغانستان. پس از خروج آخر یروز خروج قشون سرخ شورو سال نیم۴۳دلو برابر است با  ۶۲ 
افغانستان همواره جشن ها در هـش حکومت۷۴۲۱دلو سال  ۶۲ خیسابق به تار یسرباز قشون سرخ شورو 

 یرا رخصت زرو  نیا یحکومت امارت اسالم زی. امسال نکنندیاعالن م یروز را رخصت نیگرفته، همه ساله ا
 .مردم افغانستان دانسته است یبرا یروز را افتخار بزرگ نیاعالن نموده و ا یعموم

 یدیخورش ۷۴۲۱اسد سال  ۶۳ثور شروع تا   ۶۲در دو مرحله انجام شد؛ مرحله اول در  یسربازان شورو  خروج
 یاهگاهیهزار سرباز ارتش سرخ از افغانستان خارج شدند. لشکر چهلم تمام پا ۲۵مرحله  نی. در اافتیادامه 

داد.  لیوافغانستان تح یروهایرا به ن ارآباد، فراه، لشکرگاه، کندز و کنده ضیف ز،یگرد ،یشهر جالل آباد، غزن
شمال افغانستان  یهاینموده و به جمهور  میتقس یو غرب  یشرق زیرا به دو دهل یرو شو  یروهایامر ن نیا

و با  دیرسیم رتانیگذرگاه تونل سالنگ به ح قیآن از کابل شروع و از طر یشرق زیدهل ساخت؛یم یمنته
 دندنیش قیآن از کندهار شروع و از طر یغرب زی. و دهلشدیختم م نبه ترمز ازبکستا یعبور از پل دوست

 انیدلو همان سال پا ۶۲آغاز و در  یدیخورش ۷۴۲۱سال  ی. مرحله دوم در جدشدیهرات به کوشکا ختم م
 سیالله رئ بیداکتر نج یهایزنیرا لیبه دل ریپس از دو ماه تاخ یدیخورش ۷۴۲۱ یمرحله در جد نی. اافتی

شار قرار ف ریبعد از خروج، همواره مسکو را ز یحت یشورو  ییهوا یبانیاو بر پشت دیجمهور وقت با مسکو و تاک
 ندبیمشخص شده بود، پا نویخروج همان گونه که در توافق ج یبه جدول زمان خواستیم ی. اما شورو دادیم

 یهزار سرباز باق جاهبا خروج پن یدیخورش ۷۴۲۱دلو سال  ۶۲روز  یشورو  ریبماند. سرانجام اتحاد جماه
اشغال  نایگروموف افسر فرمانده لشکر چهلم ارتش سرخ بود، نقطه پا سیبور آن جنرال نیمانده خود که آخر

.خود را رقم زد یافغانستان و آغاز فروپاش
 (1) 

 دیه کوشلحظ نیدر افغانستان تا آخر یستیکمون یجمهور و دست نشانده سیرئ نیآخر بیچند داکتر نج هر
 شیبرا یجمهور شورو  سیرئ نیگورباچف آخر خائلیاز افغانستان شود. اما م یشورو  یروهایمانع خروج ن

ماده آ  میتصم نیا یرااج یسال برا کیخودش را ظرف  دیو او با شودیاز افغانستان خارج م یگفت که شورو 
 یبه جنگ در افغانستان ادامه دهند. در واقع معاهده توانستندینم گرید یشورو گر سربازان اشغال رایکند. ز

                                                           

سالگی  ۸۳و اطالعات روز:   ، ناشر: محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی، تهران.۲چ  افغانستان در قرن بیستم،( ۴۸۳۱طنین، ظاهر) .1
 خروج شوروی از افغانستان، 

https://www.etilaatroz.com/03/64727th-anniversary-soviet-withdrawal-afghanistan/ 
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 یخارجه یوزرا نوایج یمعاهده یاز افغانستان. در پا یشورو  یروهایخروج ن یبود برا یابهانه نوایج
هـش امضاء ۷۴۲۱حمل  ۶۲نظارت ملل متحد در  تحت کایو آمر یافغانستان، پاکستان، شورو  یکشورها
 (2) .نمودند

افغانستان به مدت نه  نیهـ.ش به افغانستان تجاوز نموده و با مجاهد۷۴۲۱ یجد ۲در  یاتحاد شورو  ،یآر 
 یانو ج یهنگفت مال یهاانیهمراه با ز یتیثیحیبه شکست و ب جهیتجاوز در نت نیسال در جنگ بود. ا

جهاد  نیرا در ا یو جان یلفراوان ما یهابتیخسارات و مص زی. مردم افغانستان ندیانجام یقشون سرخ شورو 
 .متحمل شدند شیخو

در افغانستان  یز یست گانهیافغانستان، فرهنگ ب کیواکونامیو ج کیتیوپولیج عتیموق رامونیشماره پ نیدر
عد ما به ساخت و ساز ب تیعدم موفق ییچرا تایو نها ستندیایها بعد از استعمار به پا مچگونه ملت کهنیو ا

 ها پرداخته شده است.هستند که به آن یموضوعات ها؛یروز یاز پ

 افغانستان کیواکونامیو ج کیتیوپولیج تیموقع

و  یتیو چهار راه بزرگ ترانز ینقطه مرکز  تیثیح شمیجاده ابر ریافغانستان با قرار گرفتن در مس 
ت. گران تمام شده اس نیسرزم نیمردم ا یهمواره برا یژگیو نیدر منطقه را دارا بوده و ا یتجارت یتبادل کال 

فته تا گر  ریفتوحات اسکندر کب زا خ؛یماقبل تار یهاکه از دوره میابییدر م خیبه تار ینگاه اجمال کیدر 
و به و نات هیروس س،یدر داخل تا تجاوز مثلث انگل یادوره یهاتاتارها، از کشمکش سلطنت یتاخت و تازها

 نیگانه به اسه یاستعمار  یهاابر قدرت یو قرار گرفتن در محراق جنگ سرد و کشاندن پا کایامر یرهبر 
  .کشور در منطقه است نیا یایجغراف یهایبرجستگ گرانیهمه و همه نما نیسرزم

 ادیچه  )گزنفون( در آن نام رفته است؛ چنان یامنطقه گاهیاز افغانستان و جا یخیاز متون تار یار یبس در
 اشو ابن بطوطه در سفر نامه دهدیخاک خبر م نیبه ا یونانیهفت هزار سپاه  یخود از فرمانده یهاداشت

 یکیژیحساس استرات یهاتیموقع زا نیسرزم نیا ینواز و مهمان یو قوم یفرهنگ یهابافت یدر کنار معرف
 یهامجموعه ریبه ز ینگاه اجمال کیدر  هیفرض نیخوب حال در بسط و گسترش ا (3). دهدیآن خبر م

فته است نه زیکشور ما در چه چ یایکه نقش جغراف میتا بدان میاندازیم ینگاه نیسرزم نیا یکیژیاسترات

                                                           

 )2( عظیمی، سترجنرال محمد نبی، )۴۸۷۷( اردو وسیاست، ج۲، مرکز نشراتی میوند، ص ۸۶۳ و ۸۷۳، پشاور. 

 )3( شبکه اطالع رسانی افغانستان: تاریخ تمدن افغانستان را در موزه های غرب ببینید،

http://afghanpaper.com/nbody.php?id= 02343 
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 یلالمل نیب یهایدر باز  یروز یپ یو تصرف آن را نقطه اندبزرگ به آن چشم دوخته یهاقدرت یکه هر از گاه
 .پندارندیم شیخو

 ایادعا آغاز کرد که افغانستان در قلب آس نیتوان با ا یم ست،یآگاه نمشهور که خواننده از آن نا ریتعب کی در
 ی. قلب نقطهاستدهیبخش یاژهیو تیبزرگ اهم یهااو را در چشم قدرت ییبه تنها تیموقع نیقرار دارد و ا

ب است، حال تسلط بر قل یاتیزنده ح موجودهر  یآن برا تیبدن بوده و اهم یکیولوژیدر ساختمان فز یمرکز 
سلسله  نیبا داشتن نگ یصاحبان آن رقم بزند. دوم: افغانستان کوهستان یرا برا یبزرگ یهایروز یپ تواندیم

 گریبوده و از طرف د یزانیپارت یهاطرف نقطه حساس در امر جنگ کیدر خود، از  ایجبال هندوکش و بام دن
 یایساختمان جغراف بیترت نیبه هم باشدیدارا م یالملل نیو ب یامنطقه یهایرا در باز  یمهم یسنگرها

مال گرم، از ش یهابه آب دنیرس یبرا یز یجنوب دهل فرصت را مساعد ساخته که از نیافغانستان، ا یاسیس
ر و د نیچ یغرب یهااز شمال شرق به جلگه ه،یو روس یمرکز  یایپهناور آس نیورود به سرزم یبرا یادروازه

 انیم شطرنج را در یتخته تیثیخود ح نیقرار داشته باشد. ا انهیبه خاور م وستهیپ رانیا نیغرب به سرزم
 آن نشان یکیوپولتیکشور را در ساختار ج نیا یارزنده گاهیجا هانی. اباشدیدارا م هیهمسا یکشور ها

و در قرن  جستیسود م زهاین دهلیگرم از ا یهابه آب دنیرس یبرا یاسکندر مقدون روزیاگر د دهد،یم
بر منطقه بزرگ شبه قاره هند، ماوراء النهر، ترکستان  دنیرس یلشکر مسلمانان برا یالدیششم و هفتم م

و  یبزرگ )شورو  یهااز قدرت کیدر اوج جنگ سرد هر  کردند؛یتالش م یمرکز  ییایسراسر آس ،یشرق
کشور را در سر  نینخست خواب به دست آوردن ا دمعبور از هالل مقاومت جنگ سرد، در ق ی( براکایامر

خود  یخارج مانانیپو هم یشاگردان داخل یبه همکار  یشورو  ریجماه ید. و سرانجام اتحاپروراندندیم
 (4) .شد دهیکشور کش نیبه ا شیپا

رگ بز  ریو ذخا یو سرشار از منابع معدن یکشور غن ثیافغانستان به ح کیواکونومیج گاهیجا رامونیپ
ه، ثروت صورت گرفت قاتیتحق نیشده که آخر هیته ییفراوان صورت گرفته و مستندها قاتیتحق ،یاقتصاد

 هیسرما نیاز ا یاگوشه به لیتحل نیاند. در ازده نیدالر تخم ونیلیرا بالغ بر چند تر ایجغراف نینهفته در ا
از آب  دییایاست. در نخست ب افتهیبازتاب  زین یجهان یهااواخر در رسانه نیکه در ا میدار یاهنگفت اشاره

در  کند،یم یبا نفت برابر  یبیبه صورت تقر یآب در سطح جهان هگایامروزه جا م،یافغانستان شروع کن یها
ا داشتن . افغانستان برسدینفت به فروش م تریل کیبر  معادلآب  تریل کیفارس  جیخل یهیحاش یکشورها

زرگ ب یهیآب ها، سرما نیقرار دارد که ا ییدر منطقه در سطح بال نیریش یهابزرگ آب ریو ذخا  یمنابع غن
 یآب ریذخا نیمنطقه به ا یکشورها ازیآب ها و ن نیوجود هم گرانلیاز تحل یجمع شوند،یمحسوب م یمل

 یافغانستان و کشورها انیآمو حد فاصل م یای. دردانندیکشور م نیدر ا ریقرن اخ مین یجنگ ها ملرا از عوا
                                                           

)4( پیشگاهی فرد، زهرا و رحیمی، سردار محمد)۴۸۳۷(، جایگاه افغانستان در ژئو استراتیژی نظام نوین جهانی، ج۳، ش ۴۴، نشریه تحقیقات  

، تهران.۶۴۴-۴۳۷کاربردی علوم جغرافیایی، ص   
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 شودیم ریسراز هیهمسا یبه کشورها گانیاست. سالنه صدها هزار متر مکعب آب را یمرکز  یایسه گانه آس
. از کنار رود اندسپرده یموسم یهاکشور چشم به باران نیدر ا یبزرگ و مزارع فراوان یهادشت کهیدر حال

که  است یمل هیسرما ثیکنند؛ همه و همه به ح یم یار یسند را آب یتا آن سو  گانیکه را ییهاتا آب رمندیه
باز  یگر یبحث د میها در افغانستان عبور کنهرگاه از مسئله آب. زدیریم هیهمسا یسخاوتمندانه به کشورها

ره، مس، بزرگ طال، نق ریکشور است؛ ذخا نیا ینیزم ریز یغن بعو آن منا ستیقابل انکار ن گریکه د گرددیم
 یهامعادن پربار از ثروت نی. ارهیزمرد و لجورد وغ روزه،یچون ف یمتیق یوسنگ ها ومیورانی وم،یتیآهن، ل

غانستان اف یاقتصاد گاهیدر جا یاوج و قابل مکث یاست که نقطه نیسرزم نیا یهاپنهان و نهفته در دل کوه
ز ثروت هنگفت ا نیبزرگ به ا یهااز قدرت یبر آن است که چشم دوختن برخ یا. باور عدهشودیم اشتهپند

 اهگیجا گری. در قسمت دانددهینکشور را گسترا نیدر ا رانگریو یهاجنگ یاست که دامنه یجمله عوامل
کشور را نسل  نیمردم ا داز شصت در ص شیب بایباشد؛ تقر یآن م یانسان میافغانستان منابع عظ کیکونومیا

زرگ ب یهاقدرت یر یسربازگ قیاز طر یگار یبه عنوان ب یکالن انسان یهیسرما نیا(5) دهد؛یجوان شکل م
به کار گرفته  رمشروعیغ ایدر طول چند دهه جهت منافع مشروع  گرید یهامنطقه و سازمان یهااعم از دولت
 شده است.

 در افغانستان یز یست گانهیفرهنگ ب

حفاظت و حراست از استقالل  گان،گانهیدر امر مبارزه با ب نیسرزم نیما در ا اکانیماندگار ن راثیم 
 ها خود را مکلفاز افغان کیهر  گرید ریدارد. به تعب انیکشور جر نیرگ فرزندان ا در رگ یارض تیو تمام

 نیه اک میکنیبه وضوح مشاهده م یخیتار عی.  در وقاداندیمسؤول م گانگانهیبه مبارزه در برابر تجاوز ب
با  شهیها همبزرگ و ابرقدرت یهایقرار گرفته است. اما امپراتور  گانگانهیهمواره مورد تاخت و تاز ب نیسرزم

 دهیشدن ارتش آنان انجام یاند و به شکست و متالشمواجه شده نیسرزم نیمردم ا یستادگیمقاومت و ا
قاره  میبا ن سهیدر مقا سیانگل یامپراتور  یرا در هجوم استعمار  نیمسرز  نیمردم ا یچه همبستگاست. چنان
د سال حدود دو ص ادتر،یز یو انسان یگفت که ملت هند با داشتن منابع مال توانیم میریبگ یهند به بررس

م یود. مردم نب انیآنان نما یدر تمام ابعاد زندگ یو یتانیظالمانه بر تیافتادند. حاکم سیارتش انگل یپا ریز
برخوردار  یفرد یآزاد چیدراز از ه انیسال یها طو راجبوت یبرهمن ک،یقاره اعم از مسلمان، هندو، س

. هر دندشیم لیآن گس یطلبانهقدرت یهابه جنگ سیاز لشکر انگل تیبرده به حما ثینبودند. حتا من ح
مبارزات ملت مجاهد  ضرباما حاصل  دیآیکشور کوچک به حساب م کیبا ملت هند  سهیچند ملت ما در مقا

 . شکست مفتضحانه ارتش هندستین سهیقابل مقا چیمسلسل ه یهاهم در جنگآن ها،سیما در برابر انگل
                                                           

 )5(CSRS،روز جهانی جوانان ومشکالت بی پایان جوانان افغانستان : 
https://csrskabul.com/?p=5557 
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هزار  ۷۲که تنها  س؛یانگلـم؛ به مدت سه سال در جنگ اول افغان۷۱۳۶-م۷۱۴۱ یهادر سال یو یتانیبر
عاست. مد نیبر ا یلیما تار و مار شدند، دل وردر شهر کابل توسط مردان و زنان قهرمان کش یسیسپاه انگل

حفظ استقالل و  یخودجوش برا یهادر حرکت یمردم یپرچم و تحت زعامت الگوها کی ریمردم ما همه ز
م( ۷۱۷۱) سیانگلـم( و جنگ سوم افغان۷۱۱۵-۷۱۱۱) سیانگلـدر جنگ دوم افغان یارض تیاممتم

خورد  یهااز کوچه یسوز جان یهادادند و داستان نشان یشهامت، مقاومت و خودگذر  شیچنان از خوهم
 مین بیترت نیبه هم (6)نگاشته شده است.  نیما با خط زر خیبر اوراق تار وندیکابل )شهر کهنه( تا دشت م
تا دندان مسلح زره پوش  یدر برابر هجوم سرطان سرخ و قوا گرید شیآزما کیقرن بعد دوباره مردم ما در 

و با  یمردم ما با دستان خال دیباریمردم گلوله م یهاو آسمان بر خانه  نیبا آنکه از زم د؛قرار گرفتن یشورو 
 یکیرچ ی. با سرعت دسته هااوردندیفرود ن میجنگ نابرابر هرگز سر تسل نیدر مقابل ا یکشاورز  لیوسا

عه افغانستان مراج ردمجهاد م میشکل داده، بر سپاه دشمن در گوشه و کنار کشور  هجوم آوردند. هرگاه به موز
دم ر م ییهایکه با چه جانفشان شودیگردد، آنگاه مشخص م یر یگ تیمردم ما روا یخیتار یشود و از حافظه

و  وبیو مع یاز چهل هزار نفر زخم شیهزار نفر کشته ب۷۲سرطان سرخ با وارد کردن تلفات  نیما در برابر ا
به  یدست وقت نیاز ا ییهاتیحکا (7). دندیگرد روزیپ یو لدرک بر ارتش شورو  ریاس گریهزاران نفر د

 کهیباشد. در حال ودییو بال ودییاز افالم هال ییبپندارند که صحنه دیشا رسدیم ۶۷نسل قرن  یهاگوش
بارزه م انیهم پا نی. ادندیجنگ نابرابر را د نیا لیو جوان، زن و مرد و کودک، با چشمان باز تحم ریمردم ما پ

مواجه  ۶۷از اشغال در قرن  یدیجد ینگذشته بود که کشور و مردم ما با چهره یبل چند دها نبو افغان
 قرار  ارتریتر ودشمن هوشبزرگ یول یجنگ عوض شده بود اما باز هم در برابر ه یهر چند چهره دند؛یگرد

مردم آتش  یهابر خانه BM-52و  نیبدون سرنش یها ارهیط ،یزر یمسلح با سالح ل یبار دشمن نیگرفتند. ا
 نیردم اکشور استعمال نمودند. باز هم م نیدر ا یگر ید نیزهرآگ ها تا هر نوع سالحافروخت؛ از مادر بمب

نه  ثابت نمودند. و به اشغال و استعمار یز یستگانهیرا جهت ب شیخو یمل یهمبستگ گریبار د کی نیسرزم
که جز فساد  یرا در کشور انکار کند؛ جنگ سالهستیجنگ ب نیا یرانیوحشت و و تواندیکس نم چیگفتند. ه

ما  نیو همه دار و ندار ملت را نشانه گرفت و سرزم دیفرهنگ، تقال ن،ی. داوردیرا به ارمغان ن یز یچ انتیو خ
به  نیادیدر تمام م زیمرز و بوم ن نیمبدل نمود. اما سرانجام فرزندان ا یابزرگ منطقه یهارقابت دانیرا به م

 یاهو رسان یفرهنگ ،یمختلف نظام یهادانیدر م مانیو ا نید د،ی. در دفاع از فرهنگ، تقالدمصاف آن رفتن
عاهده م یرا اعالن و با امضا شیشکست خو کایامر یبه مبارزه با استعمار پرداختند و بالخره ناتو به رهبر 

با تلفات دو هزار  گار،یاداره س یمنتشره از سو  ی. براساس آمارهادیصلح دوحه از افغانستان خارج گرد

                                                           

 )6( غبار، میرغالم محمد، ) ۴۸۶۳(، افغانستان در مسیر تاریخ، چ۱، مرکز نشر انقالب باهمکاری جمهوری، ص ۱۲۴ به بعد....

 )7( غبار، میرغالم محمد، ) ۴۸۶۳(، افغانستان در مسیر تاریخ، چ۱، مرکز نشر انقالب باهمکاری جمهوری، ص ۱۲۴ به بعد....
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  (8) ند.افغانستان را ترک گفت یخمز  ییکایاز سربازان امر گریهزار د کیو  ستیاز ب شیکشته و ب ینظام۳۵۵
 .دهدیملت مجاهد ما را نشان م یز یست گانهیفرهنگ  ب ینشان دهنده یخیتار عیهمه وقا نیا

 ستند؟یایها بعد از استعمار به پا مچگونه ملت

 یرا پشت سر گذاشته است؛ برخ ییها چیخود خم و پ یاسیس اتیدر طول ح یبدون شک هر ملت
 شیوخ ندهیآ ییشگوفا یاند و براگرفته ییهااند از آن درسکه تجربه کرده یو معضالت هایها سختملت

 گرید یبرخ ااند. امشده یدر سطح جهان یاسیبزرگ س یهاوارد رقابت دند؛یاستفاده کرده و افتخارها آفر
  .زنندیوپا مدست یچنان در منجالب نابسامانتلخ گذشته هم یهاتجربه رغمیعل

م( ۷۱۷۶-۷۱۲۱) تویماتسوه کهنیکشور قبل از ا نیاند، ادر مورد جاپان نوشته نگارانخیکه تار گونههمان
 دیجد یهاو به دور از دانش یو سنت یبه شدت طبقات یجامعه کیزند، جاپان  هیو قدرت تک یرهبر  یبه کرس

به  ییکایو امر ییاروپا یکشورهاکه  یها هنگاممدرن بوده است. اما در دوره شوگون یدار در امر حکومت
جاپان  یونکن تختیپا ویدر بندر توک ییکایامر یتجارت یهایکه کشت یجاپان هجوم آوردند و به خصوص زمان

و   شده ییاروپا یو کشورها کایچون امر یاستعمار  یکشورها یکشور متوجه قدرت نظام نیدولت ا د،یرس
. و ستتدیهرگز برابر ن یغرب یهاقدرت نیبا ا میمستق یمقابله یبرا ییامکانات و توانا ثیدانستند که از ح

 میتقمس ینموده باشند دست از مقابله یدرخواست همکار  یمخالف با استعمار غرب یکه به جناح نیبدون ا
  .شدند یو کارا جهت نجات کشورشان در برابر استعمار غرب یمقابله منطق یهابرداشته، در عوض به فکر راه

پنج  یسوگند نامه شیخو یم رهبر جاپان شد، هنگام تاج گذار ۷۱۲۱در سال  تویکه ماتسوه یهنگام ،یبل
  :در آن آمده بود لیشده بود را امضا کرد که نکات ذ ختهیجاپان در آن ر شرفتیو پ یرا که طرح ترق یاماده

 یمشورت یشورا ییبرپا 1

 یامور مملکت یهمه طبقات جامعه در اداره یهمکار  2

 یدر استخدام کارمندان دولت یطبقات یهاتیو حذف محدود یتجمالت یهاقانون یالغا 3

 یجهان دیجد یارهایجاپان با مع ینظام قانون گزار  یارساز یع 4

حکومت  ادیبن تیجاپان از دانش مدرن به منظور تقو یمندطرح و راهکار مدرن شدن و بهره 5
 یامپراتور 

                                                           

 )8( سیگار: گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ۸۳ اکتوبر ۲۳۲۴م.

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/dari/03-13-4341-summary-dari.pdf 
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مطرح شده در سوگندنامه،  یاصالح یرهبر جاپان با طرح ها تویطرف ماتسوه کیاز  شودیم دهید چهچنان
و  یاسیس تیوضع یجاپان یهانخبه گریو از طرف د (9) مدرن سوق داد. یجامعه کی یکشورش را به سو 

اند، اشتهکنار گذ را یبا استعمار گران غرب میمجادله مستق استیس نکهیکشور را درک کرده ضمن ا یاجتماع
قطع  یابه ج وستهیپ یهاتالش جهیغرب استفاده کنند. در نت یتمدن یتالش نموده تا از دانش و دستاوردها

 یشدند. حت یبا تمدن غرب یو علم یوارد داد و ستد فرهنگ ش،یدر جامعه خو یاحساسات یارتباط و شعارها
 تمدن غرب یاز دانش ودستاوردها جهی. در نتکردنداستفاده  یغرب یاز وجود کشورها یزمان یبرهه کیدر 

 (10).کردند یتجرب یهامند از فرآوردهدانش و صنعت و بهره یآورنده دیکشور پد کیبهره جسته، خود را به 
در جهان  یکشور صنعت کی ثیمبدل شد و خود را به ح یمدرن و تمدن یجامعه کیگونه به  نیجاپان ا

 .معاصر ثابت ساخت

اران اند و سالنه هز نام گرفته نیکه امروزه بهشت زم ییاروپا یاغلب کشورها ؛یغرب یبه کشورها ینگاه با
. در پس دهندیخود را از دست م نیریش یهاجان ال،یاز اهل و ع دنیبه آن ضمن بر دنیرس یجوان برا
 یها. از جنگاندگذاشتهرا پشت سر  یار یبس یو فراز و فرودها هایکیها، تارجنگ شیخو یخیمنظر تار

تا دو جنگ  ریفق یاز رقابت بر سر منابع ثروت در کشورها ،یمذهب یساله ۴۵ یهابناپارت تا جنگ ونیناپل
را دنبال  یساز ملت یوا داشت که پروسه نیرا به ا ییاروپا یهاهمه و همه مردم و دولت ،یسوز اتومخانمان

 ییهامنافع مشترک دولت تیو رعا یحفظ منابع اقتصاد گر،یکدی یهاراستا با احترام ارزش نیکنند. در ا
مشترک،  یرا گرفتند. پول مشترک، شناسنامه یو همکار  یکه در گذشته دشمن هم بودند، راه دوست

که امروزه  یافزون یهاتیبه موفق یدر برابر عوامل خارج یامنطقه یهایمشترک و همکار  یهااستیس
 (11) .انددهیشان است رسمصدر قوت

ت با وحد یبه آزاد دنیبه استقالل و رس یابیوجود دارند که بعد از دست یگر ید یملت و دولت ها چنانهم
. اما متأسفانه در کشور ما افتندیدست  تیکشور خود به موفق یملت ساز  ندیدر فرا  یر یپذتیو مسؤول

 نیدر برابر سه امپراطور بزرگ جهان؛ ا یو مال یخسارات هنگفت جان جهیدر نت وستهیپ یهایروز یپ رغمیعل

                                                           

 )9( شبکه شرق: داستان یک امپراطوری، 

https://www.sharghdaily.com/%D%8A%8D%8AE%D%8B2-

%D%8A%6D%8AE%D%8A%8D%8A%6D%8B606610/0-1-

%D%8AF%D%8A%6D%8B%0D%8AA%D%8A%6D87%0-%DB8%C%DA%A0-

%D%8A%6D%88%0D%0BE%D%8B%1D%8A%6D%8AA%D%88%0D%8B%1DB8%C 

 

 )10( حکیمی نسرین، نقش روشنفکران در ژاپن، از صفحه ۳۳ به بعد...

http://ensani.ir/file/download/article/66-8436-43143246134842.pdf 

 )11( حکیمی، محمود، )۴۸۶۷(، نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحران عصرما، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، از ص ۴ به بعد، تهران. 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-3/737719-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-3/737719-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-3/737719-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-3/737719-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/file/download/article/20120427102524-5207-77.pdf
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بزرگ، همواره  یتا شهرها هیاز سطح قر یکوچک مردم یهامورد توجه قرار نگرفت. در بافت چکدامیها همودل
ه چرا بعد ک نیآن پرداخت.  ا حیچند سطر به توض نیدر ا توانیکه نم میاداشته یفراوان نحلیما مشکالت ل

 ت.پرداخ میبه آن خواه نیدر عنوان پائ م؟یشویبزرگ موفق به ساختن نم یهایو تقبل قربان یروز یاز پ

   م؟یشو یموفق به ساختن نم یروز یچرا ما بعد از پ

اند، اشتهرا مبذول د شیتوجه خو یبزرگ ملت ساز  یهاکه به تجربه لگرانیو تحل سندگانینو تیاکثر 
 یگو فرهن یاقتصاد ،یاسیس یهانظام یها را بعد از ختم جنگ و فروپاشملت یبه ساختار داخل یدگیرس

به  یعوامل خارج ابرگونه که در بال ذکر شد ما در بر همان دیاند. شاقرار داده شیخو یکار  تیدر اولو
 یما باق ملت انیدر م گانگانهیب نیکه از اثر نفوذ ا ی. اما در معضالت داخلمیاآمده لینا یبزرگ یهاتیموفق

که  یلگرانیاز تحل یادیز ی. عدهمیکن یدگیو به عالج درست آن رس میشو رونیموفق ب میمانده بود نتوانست
د دهه شاه نیدر خالل چند ایاند و نموده یعلم یهاو مداقه قاتیدر افغانستان تحق یملت ساز  یهیدر قض

شده  آوراد یمردم افغانستان  یرا در ناکام یمختلفاند، عوامل در افغانستان بوده یاسیمبارزات و تحولت س
ن آ  یمرکز  یبه محورها نجایرا به ساحل نجات رهنمون شوند؛ ما در ا شیملت خو یشکسته یاند تا کشت

 :میپردازیم

در  یت ساز مل ندیقرار گرفتن در برابر فرا یبرا یفراوان یمنف ریعامل تاث نیا ؛ییجو یاحساس برتر  نخست
. میدیکوب انگانگیمشت بر دهن ب کیو  میبود کپارچهی گانگانیکشور است. درست است که ما در برابر ب کی

بر  میتوانست. سرانجام نمینگرفت رکا یشیو دور اند یر یپذ گرید ،یاز تحمل، خود گذشتگ گریکدیاما در برابر 
پس از هر  یساز ملت ندیعامل در فرا نیترمهم نی. امیکن هیدرست ارا یملت طرح یکپارچگیوحدت و 

گرفت  یبه بررس ییاروپا یتجربه را در کشورها نیا شودیوضاحت م یباشد؛ برا ایدر سطح دن دیشا یانقالب
 .مشاهده کرد ت،آن داش ییکه در رشد و شگوفا یملموس جیو نتا

شهرها را نابود  تیها و اسکلها، جادهگونه که جنگ، ساختمانگفت همان دیمورد با نیدر ا ؛یعدم آگاه دوم
 یساز ملت یپروسه میکه ما نتوانست یعوامل نیتراز برجسته یکی. کندیم بیتخر زیافکار مردم را ن کند؛یم

 اتیمعنو یز و باور و بازسا شهیجنگ، به ساختن اند انیاست که بعد از پا نیا میرا در افغانستان به اجرا گذار
 ی. عدم برخوردار میها پرداختها و جادهو به ساختن خانه می. تنها به سراغ ظاهر رفتمینگذاشت یجامعه ارج

. لزم ستیشهر و هرآنچه ساخته شده است کاف کینابود کردن  یبرا یفرهنگ یو پختگ یاسیس یاز آگاه
مردم  یبه بلوغ فکر  یشهر  تیبه وضع یدگیدر کنار رس یدر هر جنگ یروز یو پ تیکه بعد از موفق دینما یم

 گونهنی. امیدانش و معرفت مسلح ساز ،یرا با سالح آگاه شیملت خو ثیو از هر ح مییتوجه نما زین شیخو
 وبه اهتزاز درآورند  یزندگ یهارا در تمام عرصه یو سربلند یآزاد ،یتوانند پرچم آباد یها ماست که ملت

 .خود باشند نیسرزم یشاهد رشد و ترق

http://www.csrskabul.com/
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وامل ع نیتراز مهم کی ؛یمنفعت شخص یبرا یو قربان کردن مصالح مل ،یشخص یطلبسوم منفعت محور
 از آن تحت تضاد بر سر منافع نام توانیم ایاست  یو مصالح مل یتوازن منفعت شخص یساز ملت ندیدر فرا

 دایپ نیدر زم ینسانا چیه دیگذاشته شده است. شا یتوأم با خلقت انسان در نهاد و  یطلببرد؛ حس منفعت
 تیها اهمو سرنوشت ملت ندهیدر آ زیغرا نیباشد. اما حفظ توازن ا امدهین ایبه دن زهیغر نینشود که با ا

 یهرهاش یطلبو منفعت یخواهنیک ،ییجولذت یبرا خیکه در تار یبادشاهان ستندیدارد. کم ن ییبسزا
 یایدر جهت درست منافع عل زهیغر نی. منظور ما از توازن ادندیکش ین را به بردگو مردم آ  رانیرا و یبزرگ

 گریکدیمنفعت با  کیکه بر سر  یبرخوردار است. دو برادر  یاژهیو تیدو از اهم نیا انیاست که توازن م یمل
منافع  نیچه ا. کندیم یرا به ذهن ما تداع لیو قاب لیداستان هاب قتیپردازند در حق یبه نزاع و کشمکش م

در  ژهیو صیاز خصا یکی. سازدیرا به خطر مواجه م یملت ساز  ی! به هر حال پروسهیعنو م ایباشد  یماد
است که  نیرا بر دستان خود دارند، ا شرفتیصنعت و پ ،یتکنالوژ  دیبزرگ که امروزه کل یهاسرنوشت ملت

در  یز یچ رکنند. ضد ه یکه فرد را قربان نیبدون ا گذرند،یم شیخو یاز منافع فرد یدر برابر مصالح مل
 تیحکا نیبکشاند. و ا یرا به نابود نیاز طرف یکیبحران هر  نیا رودیذات خود بحران زاست و احتمال م

قوام افراد و ا انیمصالح و منفعت م ،یو مصالح مل یفرد یهاخواسته انیتوازن م کی جادیاست که از ا یملت
در  یو سمت یمذهب ،یقوم یها. جنگاستعاجز مانده  نیسرزم کیمناطق متعدد  یهاو خواسته ازهایو ن

 .کشاندیم یها را به نابودو هست و بود ملت ابدییآن استمرار م

ا منافع کشور نه تنه نیدر ا هاانیاز افراد و جر کی چیکه ه میابیینگاه گذرا بر افغانستان در م کیدر  اکنون
شهر  کیحاضر اند  شیبدست آوردن منافع کوچک خو ینکرده بلکه برا یمنافع مل یرا قربان شیخو یفرد

ه ب یدولت ریو غ یادارات دولت رفساد د یساز نهیو نهاد تیدوران جمهور تیرا به خاک و خون بکشند. حکا
تان سشد و دا ادآوری توانیمورد م نیاست که در ا یگواه نیبهتر میکه گذراند یاتجربه نیترکیعنوان نزد

 .گنجدینم لیتحل نیدارد و در ا یاجداگانه یبحث ازیفساد در افغانستان و عوامل آن ن یساز نهینهاد

 شنهاداتیو پ جهینت

و تحقق آن در  یبزرگ مل یهابه آرمان دنیرس یکه برا شودیفوق پنداشته م نیبا توجه به عناو
ها نبوده است؛ بلکه تدبر گورستان جادیو ا هایها تنها در شکست دادن امپراطور ملت یعمل یزندگ

 ریدر مس یجهانتا همگام با کاروان  طلبدیرا م یرامونیو درک اوضاع پ دهیسنج یز یرخردمندانه، برنامه
ر مقابل توانستند د یدر بال تذکر رفت مردم ما به درست کهیشد. طور  یبزرگ جهان یهاوارد رقابت ییشگوفا

. اما ابندیت دس گانگانیکشور از اشغال ب یبه آزاد رانهیمخلصانه و دل خ،یو استعمارگران تار یرونیدشمنان ب
 یرو یفراوان و تلفات هنگفت ن یهایکه با وجود قربان نستیا شودیم یدیو نا ام ینگران یهیآنچه که ما

 .میدیملت واحد نگرد کیموفق به ساختار  ،یو مال یانسان
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 کیامروز به  اشمانانیپو هم کایدر مقابل امر سالهستیمبارزه و جهاد ب کیبعد از گذراندن  افغانستان
از تجارب تلخ را در  یار یگذشته، بس یپنج دهه انیقدم گذاشته است. حد اقل در جر دیجد یمرحله

توده آمده و به س آنانرا تجربه نموده است که ملت از  یاسیاست. رهبران و بزرگان س دهید یدار حکومت
به  یزندگ شیکه مردم در آسا یاند. ملت افغانستان در جهانشان را بر طرف نساخته ییابتدا یهاخواسته

اند. درآمد سالنه آنان با جهان محروم بوده شیحقوق خو نیترییهرگز آرام نبوده است. از ابتدا برند،یسر م
 میفراوان از حق تعل یاند؛ جمعکرده یدر تحت خط فقر زندگ ننبوده است؛ حد اکثر آنا سهیمعاصر قابل مقا

اند؛ کمتر جان و مال را نداشته تیاست؛ احساس امن دهیچنان بر آن افزوده گردند و هممحروم بوده
 .از افراد آن در مهاجرت نباشند یکه تعدا میرا سراغ دار یاخانواده

. اندرفتهیرا پذ ریتحولت اخ گرید بارکیملت  م؛یاگذاشته پا دیجد یمرحله کیها به که از بطن تجربه امروز
که  یاهجامع کی یشان برانگردد و آرزوها و آمال عیضا هایاند که قربانبسته یبه حکومت دیام گریبار د کی

ان و آگاه شمندانیاز اند یار یملحوظ، باور بس نیا یو رفاه برخوردار باشد، برآورده شود. رو  تیامن ،یاز آزاد
 یفرصت نیگذشته چن یاست که اقال در پنج دهه یاارزنده اریفرصت بس کی یاست که اوضاع کنون نیبر ا
 شیوخ یکار  تیرا در اول یکشور امور  ییو شگوفا یساز ملت یدر راستا ینبوده است تا حکومت کنون ایمه

 :گرددیم هیارا لیتحل نیا انیدر پا ریز شنهاداتیقرار دهد. لذا پ

که ضمن حفظ  دیجانبه اقدام نماقانون همه کی بیو تصو نیتدو یبرا یحکومت امارت اسالم •
 .آورد کشور را به ارمغان ییو شگوفا شرفتیرا تکافو و پ دیعصر جد یازهاین ،یو مصالح مل یاسالم یهاارزش

 یجهاد مردم افغانستان پاسدار  یاز جهاد و مبارزه ملت مسلمان و مجاهد افغانستان و ارزش ها •
 .ردیکشور تالش صورت گ یمقدس شهدا یبه آرمان ها یابیصورت گرفته جهت دست 

 متخصصان جامعه ومتشکل از اقشار مختلف  یعموم یشورا کی جادیا یبرا یحکومت امارت اسالم •
 مردم در یاراده ینماتمام ینهیحکومت نقش داشته و آ یاز سو  یمل ماتیدر اتخاذ تصم وستهیامور که پ

 .درون حکومت باشد، همت گمارد

و  یو مذهب یسمت ،ینزاع قوم یاسالم یهاآموزه یوضع گردد تا در روشن ییهایسیو پال هااستیس •
 .شود دهیبرچ نیسرزم نیاز ا یو کمترپندار  ییجویحس برتر 

 یهاشهروندان بدون در نظر داشت تفاوت یجهت ارائه خدمت برا یو تخصص یشغل یهافرصت •
 یکار یگردد و کشور از  بحران فقر و ب یانسان یرو ین یهاگردد تا مانع مهاجرت جادیا یو سمت یزبان ،یطبقات

 .ابدینجات 
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ر جامعه د یتا سطح آگاه یشهروند یازهاین گریو د لیو تحص میعموم مردم به تعل یدسترس لیتسه •
  .بال برود

 ینیببه دور از هر نوع خود بزرگ یر یپذ گریسعه صدر و همد جادیا یرا برا ییهابرنامه دیحکومت با •
 .اقشار مختلف جامعه به راه اندازد انیو فراتر از شعار در م

و  شرفتهیپ یانتقال درست تجارب کشورها یعلوم در راستا یمیها و اکادپوهنتون ،یقاتیمراکز تحق •
 یو مترق رفتهشیافغانستان پ کی یتا در امر ارتقا ندینما هیرا ارا یکاربرد قاتیتحق ،یصنعت یافتهیتوسعه 

 .منطقه و جهان مؤثر باشد یهمگام با کشورها

گام  یمل یو ارزش ها یاحکام اسالم یاحقاق حقوق حقه تمام اتباع افغانستان در روشن یبرا •
 .برداشته شود

ثبات و استقرار  یبرا یشناختن حکومت امارت اسالم تیو منطقه با به رسم هیهمسا یکشورها •
 .به خرج دهند یجد یافغانستان مساع

وضع  یها میمنجمد شده افغانستان تالش نموده تحر یها ییدارا یآزاد ساز  یبرا یجامعه جهان •
 .بردارد انیشده بر افغانستان را از م

 دایداشته و عالوه بر ازد یابر اضطرابات منطقه میمستق ریعدم استقرار در افغانستان، تاث  •
 دانیو م سازدیرا گسترده م هاینا آرام یو رشد قاچاق مواد مخدر دامنه یقانون ریو غ یقانون یهامهاجرت

 .گرددیم یجهان یهاقدرت یرقابت یهاجنگ

 یبشر  یازهایو ن یکه در قبال نظم عموم یتیبنا بر مسؤول یالملل نیب یهاو سازمان یجهان یجامعه •
مبذول  یافغانستان توجه جد یبه اوضاع کنون یدارند، با در نظر داشت تجارب تلخ گذشته و بحران انسان

بت تعامل مث ی.در راستاندینما فایا یبشر  یهایازمندیو رفع ن هایهمکار  میرا در تقد شیدارند و نقش خو
ال و فع یخارج یسیمنطقه و جهان پال یها یبر اساس منافع مشترک و احترام متقابل با کشورها دیو مف

 گردد. قیتطب ریانعطاف پذ

 پایان
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خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۱۶۰۸۱۶۶۶      تماس:

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
http://www.csrskabul.net/

