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 (مولوی ) بازجــوید روزگــار وصـل خویش

ازخود مسیر، به  نآده به چیپیهم درانسان است که روانی انجماد افسردگی واز گونه ایفروماندگی 

 . گرددسوق می ودرماندگی بیگانگی 

حیات گیروداردرایکه متواتروجبرجایگاه نامناسب زیستش وفشار زندگی به نسبت  کنشانسان در

را دخواین حالت دراندیش سست بی اراده وفرد ،  مستولی می گردد ویباالی  وسیاسی ، فردی اجتماعی

رفته فرو خود دنیای درون درمن أجستجوی پناهگاه روزگار درواهمه  بیم و ازو می یابد درمانده وناتوان 

    می گیرد .قرار خود بیگانگیازه بستردرو می کند تناسخ یشخوودر

خیال ناهمبستگی ودر، فراموش می نماید را دذات وجودی خو،  یشخوفرورفته در فرد لگاه ودراین منز

وسلوک های ودر کارکرد های زندگانی  را می گزیند . واقعی( غیر) متهویواهی جایگاه  درجسد

می چهره راستین  ذهنشخود ساخته مجازی  هویتقالب به  ،اندیشسبک  بسان فردوپنداری رفتاری 

 سپری می کند. افتخار و هویتاز گوهربدوررا  دنامتداول خوی روال زندگوبه این  . تراشد

پریشانی ، ماندگی ، وابه مفاهیم : درماندگی ، نیز فارسی دانشی زبان فرهنگ ادبیات درفروماندگی 

پراکندگی ،  ، فرسودگی تنگدستی، ، ، خستگی یاس ، بیچارگی بینوایی ، سرگشتگی ، ناتوانی ، 

بی زوری ، رنجوری سرگردانی ، خیرگی ، گیچی ، تهدستی ، بی سروسامانی ، شوریدگی ، آشفتگی ، 

گشنگی ، سرخوردگی ، بدبختی ، ناچاری ، نومیدی ، دلسردی ، دلشکستگی ، کمزوری ، نازورمندی ، 

که همه ای این مفاهیم ... والغیر تفسیر شده است. پوسیدگی ، کهنگی ، فرتوتی ، درویشی ، بی چیزی ، 

 د. نفروماندگی پیوند ناگسستنی دارواژه درونمایه با 

تأملی مگر پژوهش ما دراین جا  دارای جنبه های گوناگون می باشد. درزندگی  فروماندگی ژرفای واژه

آگاهی جهت  کشورما، شهروندان  وفردی اجتماعیدر حیات وجایگاه آن بررسی واژه فروماندگی به 

 .  می باشدملی  فرمانیخود و ابراز وجودجنبش تقویت ملی ، 

 د به قرار ذیل اند.:نویاکاهش فروماندگی راتقویت می بخشپیدایی  فرآیندمؤلفه هائیکه 

 

  نخست ــ خود شناسی :

رسالتی ، نیاکان سیاسی تاریخ فرهنگ و، زبان ریشه ، وکنه ذات وجود ، تبارازآگاهی و، فهم  شناسایی

  .گرا قرار دارد  ردخ  است که دربرابر هرفرد 

ملی  فرمانیجنبش خودتقویت  بمفهوم "فروماندگی  واژه "  بازشناسیاین نوشته وتوجه  دیدرسدرچون 

ین مدخل به مسئله وارد ازما  .جغرافیایی سیاسی سرزمین خورشید می باشد در، ملت نجیب تاجیک 

 می شویم . 



شاهنشاهی سرنگونی پس ازوبویژه  ، جغرافیایی سیاسی ایران فردوسی پس از ورود پای تازیان به

از  تاجیک، زبان وتاریخ سیاسی نیاکان فرهنگ میالدی تا کنون  1215 سالهای درتبار غوریان تاجیک

ودرجریان نزدیک .  ستاگرفته قرارژرف دگرگونی مورد دستبرد وبه مراتب مختلف جانب مهاجمین 

  ؛  فغان تبارستمگسترا شاهانبویژه ومهاجم  فرمانروایانپرچم درزیر، اخیر سال و اندی  800به 

 ی وزبانی فرهنگ،  یتاریخ ارزشهای هویتازفرورفته اند وحاکم ودر لنجنزار فرهنگ بیگانه تاجیکان 

 شده اند. رانده  خیلی بدور،  خویش ریشه وتبار نیاکان، 

سیاسی  نمیتواند در مبارزاتواین ملت  در برابر تاجیکان قرار دارداکنون ای که اساسی و سیاسی مشکل

سینکیانگ شهروند اگر تاجیک  ، این ملتان رهبر تاگرفته آن از دهقان  .ابراز وجود نماید  احقاق حق و

یا کشور تاجیکستان  افغانستانکشور، اگر تاجیکان ومرو مرقند وبخارا سشهروند تاجیک چین است یا 

تاجیکی ای که ویا هر شهروند ، تاجیکان ایران امروزی  یااند پاکستان وهند کشمیرتاجیکان  اگر ،است 

این ملت میان وسیاسی یی فرهنگی وزبانی ، وخونی هویتی هیچ پیوند ، در هر کجای دنیا زیست دارند 

بی ومشکل فروماندگی دربگونه ای  رهبران ونخبگان این ملت بیشترین و وجود ندارد.  جهانیبزرگ 

   رمانده اند .گیکردار ورفتار اخالقی و چه درسیاسی  اراده و اندیشهرزمگاه  چه در بی ارادگیتفاوتی و

توده هرقدرزیرا .شوندخواب غفلت بیدار ازهرکجای دنیا که هستند درتاجیکان ورهبران تاجیک باید 

به شوند  راندهدور خویشتبارو اصل،  وهمبستگی ملی  فرهنگتاریخ وزبان واز های میلیونی تاجیک

خویش را در سیاسی وفرهنگی ، ملی وبین المللیوزنه واعتبار ،  ماهیت وجودی وذاتیهمان اندازه 

سیاسی ملی و ناهمبستگی چنینقسمی که تاکنون دردست می دهند. ازتعامالت بین المللی درو، میدان نبرد 

 از دست داده اند. همه چیز را ، 

 

  :خود باوری اندیشه دوم ــ 

 شناختو بینش ، رای وتفکر ، ، خیال وسگال ارزش دادی به درک وتأمل  بمفهوم خود باوری اندیشه

 ناتوانیو فروماندگیمشکل  باژرف وتنگاتنگ الی پیوند این خود باوری وخود خیاست . جاویدان من 

 دارد. آدمی  واراده نیت، کردار

  بگونه نمونه :

 بینشو دانشــ شناخت در ، بویژه درافغانستان نزدیک به ُکل  تاجیکوراستگرای راست نگران رهبر

 . اند  تنخویشهای اندیشه وها باوربه  دلباخته وشیفتهو خیلی مغرور خود

الویت ارج خویش وپرستشی  ایمانیهای به باور،  هستیازخردمندانه  شناختوورزی  خردازآنها به دور

بلکه وخونی ،  نه بربنیاد تباری نیزیش را سیاسی واجتماعی خو های. وکردار ورفتار وپیونددهندمی 

  . گذارند می نمایشبه وپرستشی ایمانی های همین اندیشه  اساسبر

زیرا است . ترما وارد  ینیزاین ادعا ما خودکشور بویژه در تاجیک نگروچپگرای چپرهبران درمورد 

رد ودانش چپ اندیشان زیر نام ، دارم دقیق تاجائیکه من آگاهی  مانند ومجرد آهنجیده به اندیشه های خ 

برخی و ایمان داشتندباورو" مرکزگرا ساختار سیاسی حاکمیت تک حزبی "  و" دکتاتوری پرولتاریا " 

 . می باشندغرق کیف این اندیشه واهی تاکنون ایشان هم  

در  ناآگاهانه وخودفریبانه ، تاجیک اندیش  وچپ اندیش  راست  هردو گروه  ، با نگرش دانشی امروز 

 وبیگانه  تهاجمی خدمت ترویج وپخش فرهنگهمچو مبلغان سرسپرده درمبارزات سیاسی خویش 



به بی وانتخاب کرده دلباخته خویش را ریشه  و تبارراه بیگانه شدن از و . داشته ودارندوارداتی قرار

 .  کاستی مهم می باشدمورد دارای دو اندیشه  یوچپگرای یراستگراینگرش زیرا  . اند روان راهه 

یکی استقرار حاکمیت ؛  می نمایدتأکید   ومرکز گراتک محور  حاکمیت سیاسی براندیشه هردو  یک ــ

 کارگری . استقرار دکتاتوری  یودیگر، ی می خواهد دین

نجابت انسان کرامت و، حقوقی  برابری، قدرت دولتی سیاسی وحاکمیت های ساختارهردودربراستی که 

 استیفاء نمی شود.آن بگونه واقعی 

داده قراربیگانگی خود فروماندگی وازد فرآینرا درکشور ما  انشهروند، اندیشه  جهت گیریهردو دو ــ

 می سازد. دور انشای اصل وتبار وریشه وفرهنگ وزبانازو

سرخوردگی در پیوسته راخویش ان اسیرایست که  دانه بنگهمچو ، کاستی مورد دو  یعنی این

 می دهد. قراروزبانی فرهنگی ، تاریخی هویت مهجوریت و

 بگونه نمونه : 

قدرت وحاکمیت  ساختارسیاسی تاجیکان درمشارکت حق ، که است آشکار، سالهای پاروامروز ــ  اول 

 .استبوده وبیرنگ  پیوستهبرهبری پشتونها افغانستان  دولتی

 ی همجوارهاوسایر کشورافغانستان وازبکستان در انباستانی نیاکان تاجیکزبان فارسی وفرهنگ ــ دوم  

 .دمی گیرگرفته وقرارشان ایمزدوران وگماشتگان دستبرد مستیقم دولت و مورد، 

استقالل وآزادی مردم دردفاع از ناموس وشرف،سی زبانان کشوررپاسایر و تاجیکجوانان ــ امروز  3

همه روزه بوسیله برنامه های مخفی سیاسی مدافع میهن ــ باتأسف که این نیروهای . دارند ما قرار 

بقتل رسانیده  دشمنانهبوسیله طالبان پشتون در تقابل قومی قرار داده شده وحاکمیت شؤونیزم قبیله افغان ، 

 .وده ها مسئله دیگر ،  می شوند

دسته جمعی وفردی وقتل وکشتار این همه مسائل  اتجریانک ها یوهزاره ها وازب رهبران تاجیک اما

 نکه قاتال؟  می دانند این را همو.  ندنباچشمان خود می بیرا کشور  شهرونداننیروهای لشکری وملکی 

  .ومی باشندبوده تبارتفنگداران پشتون آشکارا  ملکی ولشکریشهروندان ای همه 

، وتبار اجدادی ازهویت ، باورانه  کلیشه ای خودبا اندیشه های این رهبران  که!  افسوس ودردا مگر 

جنبش خودایستایی ای ودر رسته . نگه داری ودفاع نمی کنند ، آنها وجان ومال  مردم وافتخاراتهستی 

  ابراز وجود نمی نمایند. ویک مشت همبسته ملی 

،  تنخویشونفس فردی آز ندیشه وخیال ا دائرهدر نزدیک به ُکلدلباخته این رهبران ! زیرا  چرا ؟ 

 انگاشتن هدید با ناند که دار تالش مجرد بربنیه این آگاهیواند.  زیست دنیای کیفاسیرآگاهانه  وناآگاهانه 

 وهمتباران همچو گلبدین حکمتیاروهمیاران این سرزمین فرزندان   قاتالن  ه ب، چگونگی های سیاسی 

  . اعالم کنند با آنها خویش را  برادریسهش همبستگی ومروت نمایند وآدمکش وی 

پنجه قانون  به  راتاریخ فراموش نمی کنند واین جانیان هرگزقاتالن فرزندان شان را جنایات مردم ما اما 

    .می سپارند 

ــ  1993 هایدر سال ست کها فردی همانشهروند این سرزمین ؟  هزارن قاتل هزاراحکمتیارگلبدین 

 جانبهتوافق نامه آتش بس همه برهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان با میالدی   1994

در دولت برهان الدین ربانی را یسمت صدراعظماین توافق نامه مفاد ومبتنی بر . امضا رساندبه را 

  . کرداحراز



  

 عبدالصبور فرید صدراعظم افغانستان      استاد               افغانستان صدراعظمگلبدین حکمتیار

 

یکی فرید عبدالصبوراستاد خود  و جانشین ست را رها کرد این پُ پس ازمدتی برخالف  تعهداتش مگر 

  .معرفی کردبرهان الدین ربانی به دولت از رهبران حزب اسالمی را بسمت صدراعظم 

مگر بادرد وتأسف  . داشتتحت رهبری حزب اسالمی قرارست صدارت پُ آنکه  سوایحکمتیار گلبدین 

 گستاخانه، ونهاد های سرمایه ودشمن مردم بومی این سرزمین وابسته به پاکستان فرد این  کهگفت باید 

ده ها وحتا  ههرروزبه پشتیبانی پاکستان و. سنگر گرفت مقابل دولت ربانی آسیاب استان لوگر ردر چها

سبب کشته شدن هزاران وی  این عمل ناجایزو . کردبه کابل پرتاب می  آنجااز صدها خمپاره را

  د.یگرد کابلشهروندان 

 

 برهان الدین ربانی رئیس جمهورافغانستان          احمدشاه مسعود وزیردفاع وسردارمقاومت  

 

آرزو وگلبدین حکمتیار از پایه ، دولت جمهوری اسالمی افغانستان برهبری تاجیکان را قبول نداشت . 

  وامید رهبری دولت را به سر می پروراند . 

وی راه جنگ وخشونت را انتخاب نمود ، وبه مشوره پاکستان ونهادهای سرمایه وعربستان سعودی 

نامقدس بود که آرمان همین برپایه و . برهان الدین ربانی کردبرای سرنگونی دولت جانبه همه تالش و

را به  کابلموفق شد که ،  میان مجاهدین وایجاد شکاف جنگهای تنظیمی  وآشوب  فتنه انگیزی با او 

 . کند اکدان خاک هموارـــخ



از وجود نداشت . اما گلبدین حکمتیار هم ما کدام نیروی خارجی اشغالگردرکشورآنوقت باوجود این که 

 سیاسی  استقرار حاکمیتبرای رهبر پشتون زیرنام و.  بردار نشدتداوم سیاست جنگ وجنایت دست 

  . ادامه داد  ربانیبرهان الدین  مقابل حکومت جدالتداوم به پشتونهادر افغانستان 

احمد شاه ُکل فرمانده به رهبری تاجیکان قدرت ورزمایش همبستۀ در برابر سرانجام گلبدین حکمتیار 

  خورد . تاریخی شکست ، برهان الدین ربانی رئیس جمهوری ومسعود 

حقارت ومنحیث عقده  وجدانش نقش بسته رویهلکه ننگ بر  همچوتاامروزتاریخی این شکست وندامت  

 . ساخته استزمین گیربی رنگ ورا  غرورش

شکست خورد پاکستان وعربستان سعودی ، نهاد های به همین اساس زمانیکه گلبدین دربرابر تاجیکان 

دست به ایجاد نیروی پشتونی دیگری زیر نام جنبش طالبان اسرائیل حکومت سرمایه جهانی دررأس 

 .  زد

جمهوری در دولت ت ارصدبا احراز پُست  واگر گلبدین حکمتیار به ندای صلح حرمت می گذاشت 

امنیت وثبات بنفع مشترکاً پهلوی برهان الدین ربانی واحمد شاه مسعود درسلمان همچو دوبرادرمُ اسالمی 

دلیل همین  می بود.وهمبستگی ملی تأمین صلح وآزادی مردم ما شاهد اکنون  . می کردکارکشور

با پاکستان وسایر نهاد های استعمار کهنه ونو بوده وهست وابستگی اراده سیاسی وخونی گلبدین حکمتیار

  فر وجنگ وجنایت می سوزد .آتش تنما درشعله وهستی کشور ومردم که تاکنون 

درمیانی آمریکا وپاکستان  با پاگویا  ،پاکستان درزندگی  هدو دهزیاده از باسپری نمودن گلبدین اما امروز

دیک به چهل کشوربرهبری نزکه  چه زمان مناسبیگشته . بازافغانستان به وانگلستان  عربستان سعودی 

فاقد دست نشانده ، وغیر مشروع گرا شؤونیستی قبیله پوشالی ود . ویک دولت نن حضور دارآمریکا درآ

سرگرم ، نهادهای سرمایه مورد توجه های متمایل به وفق برنامه  غنیاستقالل وآزادی برهبری اشرف 

 مشغله است. 

 بیآموزند کهدانسته باید وهزاره ها وازبیکها رهبران تاجیکان  فوق اینست کهابراز اندیشه های هدف از 

 نمی اندیشند همچویا راست و ترکی وامین ونجیب همانندد نچپ می اندیش اگر  ؛  هاپشتونرهبران 

ودیگران  واشرف غنیظاهرشاه وکرزی وخلیلزاد  مانندمی اندیشند  قومیویا  حقانیگلبدین ومالعمر و

 راه استقرار حاکمیت پشتونها )افغانها(دروبرادر دست به دست هم داده  مانندهمه یک سان بدون تفاوت 

 . وگرنه گلبدین کجا  می نمایندخدمت کرده وعمل اندی سال وسه صد به نزدیک مانند اسالف خویش 

  ؟ .دنرا می گیروی آغشته بخون سیاه کرزی دست حامد واشرف غنی که 

تاریخ ُکل در  بگونه مستقیم وغیر مستقیم میان رهبران پشتونها وتباریقبیله ای سیاسی این دستگیری 

 . سنت تبدیل شده است به یک آنهاحاکمیت 

شده ومادی  سیاسی دستگیری زمانشدردوکتور نجیب هللا جانب از احمدزی اشرف غنی بگونه نمونه :

یت طریق سکرترازکه حقوق ماهوارده هزاردالربا  ) ملل متحددردولت نجیب به حیث ترجمان ی و .است

اشرف غنی اشتغال  .گردیده بود مقرر  ،(  هدهلی اجرا می شدسفارت کبرای افغانستان در خدمات دولتی

سیاسی مناسبات ،  این جایگاهاز گردید کهموفق  سودمند واقع شد وخیلی برایش  در ملل متحداحمدزی 

نیز بن آلمان  2001کنفرانس ودرتحکیم ببخشد. ل اسرائیبویژه وغربی سیاسی خویش رابا نهاد های 

 قبیله را خوب بازی نماید. شؤونیستی منحیث ترجمان ملل متحد نقش 



همین قسم و .  کردنددستگیری مستیقیماً  را کرزیحامد کنفرانس بن آلمان نیزدر ظاهرشاه وخلیل زاد

واشرف غنی .  نموددستگیری را احمد زی نی غاشرف وساختگی در انتخابات قالبی کرزی حامد 

ً  کرزیحامد و  .دستگیری نموده ومی نمایندطالبان وحزب اسالمی را  مشترکا

اشرف گلبدین ،  مالعمر ، خلیل زاد ،  کرزی ، ، نجیب تره کی ، حفیظ هللا امین ، ظاهر شاه ،  بناً 

 بی دین یا وهستند  دیندارراستی ،  دارند یا اندیشه های چپی ها چهپشتون دیگر رهبران وده ها...  غنی

خود شناسی  اساسهمیشه برسد واقع نمی شود . چیزی همبستگی تباری ایشان را  راه وروشهیچگاه 

پشتونها در  سیاسی حاکمیتجهت استقرار، وابستگی به نهاد های سرمایه در قومیوخود ساالری 

 کرده ومی نمایند. عمل یکسان افغانستان 

  

 نورمحمد ترکی رئیس شورای انقالبی                  ظاهرشاه وحامد کرزی                   

    

 نجیب هللا رئیس جمهور      خلیلزاد سفیر آمریکا در کابل                          حفیظ هللا امین نخست وزیر 

   

 اشرف غنی رئیس جمهور     مال عمررئیس جمهوردرزمان طالبان           گلبدین وکرزی    

خیلی ناامید کننده است. تاجیکان میان دربرخالف ،  پشتونهاسیاسی منشی برگزیدگی اسلوب تباراما این 

 :  نمونه یکآن از هزاران 



جاللت . تشریف آوردند در یک سفر رسمی به آلمان میالدی زنده یاد مارشال فهیم قسیم  2003در سال 

 .  ندهامبورگ به نان شب دعوت شده بودوطنداران دریکی ازای  درخانهمآب 

 

 وزیردفاعورئیس جمهوری نخست مارشال فهیم قسیم معاون 

 

به دیدن مارشال  کرده بودنداالی دولتی قبالً کارسمت های خیلی بان میهن ما که درگروه ای از نخبگ

با مارشال فهیم قسیم واندیشه های متفاوت قرائت  ایشان دارای. ند هم رسانید آن نشانی حضوربهدر

به دولتی وسیاسی ی کارها یمورد دوربنامیهن دوستانه ای در اتپیشنهادبگونه مشوره  داشتند . مگر

 : گفت  به ایشان درجوابفهیم قسیم مارشال  اماارائه نمودند. مارشال 

مردم می باشم. بناً متعلق به همه . وهستم یک کشوراع فریاست جمهوری ووزیر د من معاون اول" 

 " واز آن گوش می براید. وش می آید ـاین گازسخنان شما 

تطبیق پیشنهادات اما بجا بود . ل کشورسطح کُ درسیاسی ودولتی سخن مارشال همچو یک رهبرکنه 

 :میتوانست ردرکشومارشال جناب بوسیله دوستان 

 ،  بگیردهمه قتل های زنجیره ای را جلو  ــ 

 ،  می گردیدایجاد بگونه ای زیرساخت های جامعه مدنی ــ 

 ، ــ امنیت وثبات درکشور مستولی می گردید

 ، ندنمی شدوتسلیح دیگربوسیله کرزی واشرف غنی تجدید سازمان رطالبان باــ 

 خود را هم نمی داشت،  سر مجال بلند کردنزشت تینت گلبدین وسایرقبیله گرایان ــ 

 .  بودهمبستگی ملی وتعادل حقوق شهروندی براه درست در حرکت می زیرمایه های ایجاد ــ 

 

 سوم ــ خودارادیت 

از سوی دیگر فروماندگی است ووازگودال درماندگی رفت ازیک نگاه انتخاب راه بیرون خود ارادیت 

ارزشهای بالنده خوشبختی و مسیر درست خرد بمدد . که انسان می باشد خرد واراده نگرشی از تداخل 

 .آورد  وبا پیگیری اراده وعمل آنرا بدست می زندگی را تمیز می دهد



 چیست ؟ اراده ذات 

 ، درماندگی وفروماندگی گودال رهایی انسان از اراده 

 ،خودفرمانی ملی برای خودایستایی ملی  خیزشاراده 

 ،زندگی درابراز وجود احقاق حق و اراده 

 ،بیرونی  اقداماراده یقین درونی و

 . مردم را در مسیرهمبستگی سوق می دهد ومقاومت ملی را تقویت می بخشد اراده

 :میالدی (  1790ــ  1706) بنجامین فرانكلین ناندر سخرهایی از فروماندگی و نقش اراده توجیه

 آب قطره قطره می چکد وبا پایداری و سماجت ، سنگ بزرگ را سوراخ می کند ؛"  ــ 

 استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود ؛موش با پشت کاروــ 

 " .ضربه های پی در پی تبر کوچک ، درخت کهن را ازپای در می آورد ــ 

 شهروندی به امید آزادی وهمبستگی

 

 


