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صفحه 1

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

مقدمه
انسان با نگاهی اجمالی به تاریخ ملت ها به خوبی درک میکند که
همواره دو طیف از انسان ها نامشان در تاریخ ثبت شده و ماندگار
گردیده است ،یک طیف ،افرادی هسﺘند که خائنین به آرمان ها و
ارزش های ملی بوده و تمام توان خود را در راه ظلم ،سﺘم ،مال
اندوزی ،تجمل گرایی ،گسﺘرش فساد در جامعه و پایمال نمودن
حقوق انسان ها به کار برده اند که از این طیف انسان ها همواره
به بدی یاد میشود.
در مقابل اما انسان هایی هسﺘند ،خدمﺘگذار و دلسوز ،که تمام عمر
خویش را صرف خدمت به مردم نموده و در راه سعادت و احیای
ارزش های انسانی و اخالﻗی در جامعه تالش کرده اند و تا پای
جان در راه گسﺘرش عدالت و احیای کرامت انسانی مقاومت نموده
اندکه همواره از آنان به نیکی یاد می شود و نام آنان به عنوان
اسطوره ها و ﻗهرمانان ملی در حافظه تاریخی ملت ها به ثبت می
رسد.

صفحه 2

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی از جمله همین افراد است که
تمام عمر خویش را در راه ایجاد اتحاد و برادری و گسﺘرش
عدالت و فقرزدایی از جامعه و در راه خدمت به مردم صرف نمود،
و تا پای جان در راه اهداف خویش کوشید و هرگز در مسیر
مقدسی که ﻗدم نهاده بود مﺘزلزل نشد و در نهایت با افﺘخار به مقام
رفیع شهادت نائل گردید و نام خویش را برای همیشه در تاریخ
افغانسﺘان به عنوان خدمﺘگزاری دلسوز و سیاسﺘمداری آگاه و
عدالت خواه در حافظه تاریخی ملت ﻗدرشناس افغانسﺘان ثبت
نمود .روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
کﺘاب حاضر سعی دارد تا اندیشه ها و آرمان های بلند اسﺘاد شهید
سید مﺼطفی کاظمی را در ﻗالب موضوعاتی کوتاه و جذاب برای
خوانندگان عزیز و عالﻗمندان به آن شهید بزرگوار با هدف تبیین
و گسﺘرش افکار اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی از نظر
خوانندگان بگذراند .امید این تالش اندک ،مورد توجه و عنایت
روح بلند آن شهید بزرگ ،ﻗرار گرفﺘه و از ما خشنود گردیده و
دعای خیر ایشان بدرﻗه راهمان شود.

صفحه 3

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

بسم رب الشهداء و الﺼدیقین
«وَال تَحسَبَنَّ الَّذینَ ﻗُﺘِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ،بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم
یُرزَﻗونَ»﴿﴾1۶۹
ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشﺘه شدند،
مردگانند! بلکه آنان زندهاند ،و نزد پروردگارشان روزی داده
میشوند.
چهارده سال از غروب سﺘاره درخشان آسمان عدالت خواهی و
حق محوری ،اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی می گذرد .چهارده
سال پیش از این ،دشمنان اسالم و انسانیت و خائنین به ملت
افغانسﺘان ،دست در دست یکدیگر نهاده و نقشه شوم خویش را
در راسﺘای محروم ساخﺘن مردم از وجود خدمﺘگزاران صادق و
فرزندان پاک این مرز و بوم ،عملی نمودند و اسﺘاد سید مﺼطفی
کاظمی را با جمعی از وکال و مردم مظلوم ،از جمله کودکان و
دانش آموزانی که به اسﺘقبال ایشان آمده بودند را در طی یک
عملیات تروریسﺘی به صورت ناجوانمردانه به شهادت رساندند.

صفحه 4

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

در طول مدت چهارده سال پس از شهادت ایشان ،بنیاد اسﺘاد شهید
سید مﺼطفی کاظمی ،تمام تالش خود را در راسﺘای تبیین افکار
و آثار آن شهید بزرگوار با هدف تحقق آرمان های آن شهید
سرافراز به کار گرفت و در این مدت با همان نگاه بلند و برادرگونه
ای که اسﺘاد شهید ،نسبت به سایر شهدا و ﻗهرمانان ملی داشﺘند،
از نشر افکار و آثار دیگر شهداء بزرگ کشور نیز دریغ ننموده و
به طرق مخﺘلف و در مناسبت های گوناگون اﻗدام به نشر و تبیین
آثار و اندیشه های دیگر شهداء بزرگ افغانسﺘان نمود.
با این امید که در تبیین و تحقق آرمان شهدای واالمقام که جز
گسﺘرش عدالت و آبادانی کشور و به تبع آن سعادت ملت سرافراز
افغانسﺘان نبوده است ،گامی بردارد.
سید مسعود کاظمی(ریاست بنیاد شهیدکاظمی)

صفحه 5

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

مقام شهید و ارزش شهادت در اسالم

واژه «شهید» از «شهود» به معنای شاهد میباشد و این نامگذاری
میتواند جهات مخﺘلفی داشﺘه باشد ،از جمله اینکه شهید ،در
هنگام شهادت مقام خود را در بهشت مشاهده میکند ،یا از این
جهت است که شهید ،شاهد بر احوال اهل زمین است و لذا
خداوند در ﻗرآن کریم از آنها به أحیاء یاد کرده و میفرماید« :وَ
التَحْسَبَنَّ الَّذِینَ ﻗُﺘِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
یُرْزَﻗُون»(آل عمران )1۶۹
در دین مبین اسالم مقام و منزلت شهید از جایگاه ویژه و واالیی
برخوردار و روایات زیادی در بیان جایگاه و منزلت واالی شهیدان
ذکر شده است.
در حدیثى از رسول خدا(صلى اهلل علیه وآله) مى خوانیم« :اِنَّ فَوْقَ
کُلِّ بِرٍّ بِرّاً حَﺘّى یُقْﺘَلَ الرَّجُلُ شَهِیْداً فِى سَبِیْلِ اللّهِ»؛ (باالتر از هر
نیکى ،نیکى دیگرى وجود دارد تا به شهادت در راه خدا رسد که
برتر از آن چیزى مﺘﺼور نیست.

صفحه 6

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

در حدیث دیگرى از آن حضرت نقل شده است« :اَلْمُجاهِدُونَ فِى
اللّهِ تَعالى ﻗُوّادُ اَهْلِ الْجَنَّةِ»؛ (مجاهدان راه خدا رهبران اهل بهشﺘند.
در حدیث دیگرى از امام باﻗر(علیه السالم) مى خوانیم« :ما مِنْ
ﻗَطْرَة اَحَبُّ اِلَى اللّهِ مِنْ ﻗَطْرَةِ دَم فِى سَبِیْلِ اللّهِ ،اَوْ ﻗَطْرَة مِنْ دُمُوعِ
عَیْن فِى سَوادِ اللَّیْلِ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ ،وَ ما مِنْ ﻗَدَم اَحَبُّ اِلَى اللّهِ مِنْ
خُطْوَة اِلى ذِى رَحِم ،اَوْ خُطْوَة یُﺘِمُّ بِها زَحْفاً فِى سَبِیْلِ اللّهِ»؛ (هیچ
ﻗطره اى محبوب تر در پیشگاه خدا ،از ﻗطره خونى که در راه او
ریخﺘه مى شود ،یا ﻗطره اشکى که در تاریکى شب از خوف او
جارى مى گردد ،نیست ،و هیچ گامى محبوب تر در پیشگاه خدا
از گامى که براى صله رحم برداشﺘه مى شود ،یا گامى که پیکار در
راه خدا با آن تکمیل مى گردد ،نمى باشد.
در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و سلم می
خوانیم؛ هیچ کس وارد بهشت نمى شود که آرزو کند از آن خارج
شود ،مگر شهید که آرزو مى کند باز گردد و دوباره در راه خدا

صفحه 7

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

شهید شود ،به خاطر این که الطاف الهى را نسبت به خود بسیار
زیاد مى بیند.
به دلیل همین مقام واال و منزلت ویژه شهیدان در نزد خداوند است
که در حدیث مفﺼلى که از امیر مؤمنان علیه السالم از رسول خدا
صلى اهلل علیه و آله و سلم در باره مقام شهیدان نقل شده مى
خوانیم :پیامبر (ص) سوگند یاد کرد«:سوگند به کسى که جانم در
دست او است که وﻗﺘى شهیدان وارد عرصه محشر مىشوند اگر
پیامبران در مسیر آنها سوار بر مرکب باشند پیاده مى شوند ،به
خاطر نور و ابهت آنان و هر یک از آنها هفﺘاد هزار نفر را از
خاندان و همسایگان خود شفاعت مى کند.
اما باید دید چرا شهیدان چنین مقام و منزلﺘی دارند ،شاید در پاسخ
بﺘوان گفت ،شهدا در راه خدا از عزیزترین داشﺘه خویش که جانش
میباشد با علم و آگاهی در راه حفظ دین و خدمت به اسالم و
مسلمین درگذشﺘند و جان شیرین خود را تقدیم اسالم نمودند.

صفحه 8

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

با این اندیشه واال است که دشمنان اسالم همیشه در طول تاریخ
در مقابل اسالم تن به شکست داده و در نبرد با اسالم با ذلت و
خواری از میدان گریخﺘه اند.
بنابراین اعﺘالی اسالم و برتری آن بر جهان کفر و اسﺘبداد همواره
مدیون خون پاک شهیدان بوده و است و این موضوعی است که
از ابﺘدای ظهور اسالم تا امروز جریان داشﺘه و به عنوان یک عنﺼر
مهم و حیاتی در راسﺘای تحکیم پایه های اسالم در جهان نقش
آفرینی کرده است و شهدا نقش آفرینان بزرگ این صحنه عظیم
بوده و خواهند بود.
این نکﺘه نیز ﻗابل توجه است که ،شهادت در فرهنگ اسالم ،دو
معنى مﺘفاوت دارد :معنى «خاص» و معنى گسﺘرده و «عام»
معنى خاص شهادت ،همان کشﺘه شدن در معرکه جنگ در راه
خدا است که احکام خاصى در فقه اسالمى دارد ،از جمله عدم
نیاز شهید به غسل و کفن ،بلکه با همان لباس خونین دفن مى
شود.

صفحه 9

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

اما معنى وسیع شهادت آن است که انسان در مسیر انجام وظیفه
الهى کشﺘه شود ،یا بمیرد ،هر کس در حین انجام چنین وظیفه اى،
به هر صورت از دنیا برود «شهید» است.
لذا ،در روایات اسالمى آمده است :چند گروه شهید از دنیا مى
روند:
 1ـ از پیامبر گرامى اسالم(صلى اهلل علیه وآله) نقل شده« :اِذا جاءَ
الْمُوْتُ طالِبَ الْعِلْمِ وَ هُوَ عَلى هذَا الْحالِ ماتَ شَهِیْداً»؛ (کسى که
در طریق تحﺼیل علم از دنیا برود شهید مرده است)
 2ـ امیرمؤمنان على(علیه السالم) مى فرماید« :مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى
فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَیْﺘِهِ مَاتَ
شَهِیدا»؛ (کسى که در بسﺘر از دنیا رود ،اما معرفت حق پروردگار
و معرفت واﻗعى پیامبر او و اهلبیﺘش را داشﺘه باشد شهید از دنیا
رفﺘه است)

صفحه 10

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

 3ـ در حدیث دیگرى از امام صادق(علیه السالم) مى خوانیم« :مَنْ
ﻗُﺘِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِیْد»؛ (کسى که براى دفاع از مال خود ،در
برابر مهاجمین ایسﺘادگى کند و کشﺘه شود ،شهید است)
و همچنین کسان دیگرى که در مسیر حق کشﺘه مى شوند یا مى
میرند ،و از اینجا عظمت این فرهنگ اسالمى و گسﺘرش آن ،روشن
مى شود.
این نوشﺘه را با حدیثى از امام «على بن موسى الرضا»(علیه السالم)
پایان مى دهیم :او از پدرانش از رسول خدا(صلى اهلل علیه وآله)
چنین نقل مى کند« :اَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الشَّهِیْد»؛ (نخسﺘین کسى
که داخل بهشت مى شود شهید است).

صفحه 11

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

نقش رهبران در جامعه ،از نگاه استاد شهید

از ابﺘدای تاریخ حیات بشر تا اکنون و با شکل گیری هسﺘه اولیه
جامعه انسانی که مﺘشکل از یک زن و یک مرد بود تا به امروز که
چند میلیارد انسان بر روی زمین زندگی میکنند ،نیاز به مدیریت و
رهبری جامعه یک امر اجﺘنابناپذیر بوده و هیچ جامعه ای بدون
رهبر و پیشوا نبوده است.
البﺘه در چگونگی رهبری و ﻗیادت جامعه در میان جوامع همیشه
اخﺘالف نظر بوده است اما در اصل مسئله وجود رهبر به عنوان
مﺘولی امور مردم هیچ اخﺘالف نظری وجود ندارد.
با گسﺘرش جمعیت انسان و شکلگیری جوامع مخﺘلف از حیث
ﻗوم و نژاد و مذهب و با توجه به پراکندگی بشر در سطح
جغرافیای زمین ،انسان ها برای تنظیم روابط اجﺘماعی میان خود
و جوامع همجوار یا غیر همجوار اﻗدام به تشکیل مجموعه های
حاکمیﺘی کردند که با توجه به تنوع فرهنگ و آداب رسوم مخﺘلف
این مجموعه حاکمیﺘی نیز داری تنوع ساخﺘاری بود.

صفحه 12

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

روز به روز نقش حاکمان و زمامداران در جوامع پر رنگتر و
میزان اثرگذاری آنان بیشﺘر شد تا آنجا که حاکمان در بعضی از
جوامع در تمام شئون زندگی مردم تﺼرف و مدخلیت داشﺘند.
در این میان اما رهبران حقیقی و پیشوایان بر حق که پیامبران و
اوصیاء آنان بودند در بیشﺘر جوامع بشری به حاشیه برده شده و
افرادی که تشنه ﻗدرت و حکومت بودند زمام امور را در دست
گرفﺘه و بر مردم حکمرانی کردند.
به این ترتیب دو گروه از رهبران حق و رهبران باطل شکل گرفﺘه
و با شکلگیری جبهه حق و باطل که یکی برای سعادت دنیا و
آخرت بشر تالش میکرد و دیگری در راه انحطاط انسان و تنزیل
حیات بشر به حیات حیوانی محض میکوشید.
لذا میتوان گفت رکن اصلی در هر نظام سیاسی و اجﺘماعی،
رهبری آن نظام بوده و هر جا که رهبران جامعه ،بر حق بوده و
عملکرد آنان به صورت عادالنه و عالمانه بوده است ،مردم آن

صفحه 13

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

جامعه به سعادت رسیده و پایه های آن نظام روز به روز محکمتر
شده و ﻗدرت آن نیز رو به افزایش گذاشﺘه است.
اما در مقابل هرجا که رهبران بر باطل در جامعه ای حاکم شده
اند ،نﺘیجه عملکرد ظالمانه و جاهالنه آنان روز به روز موجب
گسﺘرش فساد در جامعه گردیده و در نهایت ،آن جامعه را به تباهی
کشاندهاند.
اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی با درک بسیار باال از اهمیت و
جایگاه ویژه رهبری در یک جامعه ،آثار عملکرد رهبری بر باطل
و رهبری بر حق را اینگونه بیان میکنند" :اگر دیدید در یک
جامعه ،ظلم به اوج خود رسیده ،مکارگی به اوج رسیده ،خیانت
به اوج رسیده ،جفا به اوج خود رسیده ،آدمکشی به اوج رسیده،
رشوت به اوج خود رسیده ،دروغ به اوج رسیده ،فاصله میان
بندگان خدا به اوج خود رسیده ،روح تمام این اوج ها رهبری بر
باطل است و اگر دیدید جامعه ای به فالح میرسد ،به خوبی

صفحه 14

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

میرسد ،به برادری میرسد ،به اخوت میرسد ،به اتحاد میرسد،
باز هم اتحادش در گرو امامان حق است"
آری رهبری بر حق و رهبری باطل موضوعی است که اصالح و
فساد جامعه ،پیشرفت و عقبماندگی جامعه ،اﻗﺘدار و ضعف
جامعه در گرو آن است و آرمان شهدایی همچون اسﺘاد شهید سید
مﺼطفی کاظمی چیزی جز اصالح ،پیشرفت ،اﻗﺘدار و سعادت
جامعه نبوده و همواره خواسﺘار رهبری عادالنه و بر مدار حق و
حقیقت بوده اند.

صفحه 15

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ملت سازی ،آرمان بزرگ شهید کاظمی

ملت سازی به عنوان مهمﺘرین رکن ثبات ،پایداری و دوام حیات
سیاسی یک نظام سیاسی حاکم در جامعه هدف ،شناخﺘه میشود،
در واﻗع ملت سازی فرآیندی است که در طی آن مردم ساکن در
محدوده جغرافیایی مشخص با وجود تنوع ﻗومی ،نژادی ،زبانی و
دینی ،به یک هویت مشﺘرک پایبند شده و آن هویت را به عنوان
یک ارزش مشﺘرک به حساب میآورند.
بار اصلی مسئولیت در حوزه ملت سازی بر دوش حکومت ها
میباشد و حاکمان هسﺘند که میتوانند با اسﺘفاده از ابزار گسﺘرده
فرهنگی و با اخﺘیارات حاکمیﺘی و اتخاذ تدابیر مناسب در راسﺘای
ایجاد و تقویت هویت ملی در جغرافیای تحت حاکمیت خویش،
مفهوم ملت را محقق نموده و آحاد جامعه را در یک مسیر هماهنگ
و همسو ﻗرار دهد.
در طول تاریخ همیشه حکومت ها و نظام های سیاسی که در امر
ملت سازی و تقویت هویت ملی تالش کرده اند ،دوام و ثبات

صفحه 16

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

بیشﺘری داشﺘه و از خطراتی همچون بروز جنگ های داخلی،
تجزیه و ﻗرار گرفﺘن در تحت اسﺘعمار کشورهای بیگانه در امان
ماندهاند.
در مقابل اما کشورهایی که حکومت ها در آن به این امر باور
نداشﺘه و صرفا به اهداف تنظیمی و حزبی خویش توجه داشﺘه و
در صدد سرکوب اﻗشار مخﺘلف و به صورت کلی در خالف جهت
ملت سازی حرکت کردهاند نه تنها دوام چندانی نیاورده بلکه غالبا
تحت اسﺘعمار ﻗدرت های اسﺘعمارطلب ﻗرار گرفﺘه و در بسیاری
از موارد دچار تجزیه و فروپاشی شده اند.
در دوران جدید ،ملت سازی به ویژه در بین ملل
آفریقایی ،بالکان یا خاورمیانه برای

باز

تعریف

جمعیت

سرزمینهایی که توسط ﻗدرتهای اسﺘعماری یا امپراتوریها ،بدون
در نظر گرفﺘن مرزهای ﻗومی ،مذهبی و… ایجاد شدهاند بسیار
حائز اهمیت است و بدون آن امکان ایجاد نهادهای ملی پایدار و
منسجم مﺘﺼور نیست.

صفحه 17

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

در همین راسﺘا ایجاد نمادهای مشﺘرک مانند پرچم ،سرود ملی،
ثبت روزهای ملی ،خطوط هوایی ملی ،زبان ملی ،اسطوره های
ملی و… بسیار مفید اند؛ که باید در سطح باالتر به هویت ملی با
تشکیل گروههای ﻗومی و نژادی و زبانی مخﺘلف در یک ملت با
لحاظ کردن هویت ﻗومی منجر گردد ،چرا که در بسیاری از موارد
در دوران اسﺘعمار ،به عمد برای ایجاد شکاف در بین مردم با جابه
جایها یا روشهای مخﺘلف حاکمیت ،سعی بر ایجاد جمعیت
ناهمگن ﻗومی نمودهاند.
کشور افغانسﺘان نیز از این ﻗاعده مسﺘثنی نبوده و در طول دهه
های گذشﺘه همیشه شاهد حضور نیروهای بیگانه در خاک خویش
بوده است ،به عنوان نمونه میتوان از انگلسﺘان ،شوروی و آمریکا
به عنوان ﻗدرت هایی یاد کرد که به ترتیب در فواصل مخﺘلف
زمانی کشور افغانسﺘان را در اسﺘعمار خویش درآورده اند.
اما هیچکدام از این ﻗدرت ها نﺘوانسﺘند در افغانسﺘان دوام زیادی
بیاورند و پس از تحمل هزینه های فراوان و تلفات سنگین در

صفحه 18

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

نهایت مجبور به خروج و فرار از خاک افغانسﺘان شوند ،اما میراثی
جز فقر ،فساد ،نا امنی ،کشﺘار و تشدید اخﺘالفات و جنگهای
داخلی از خود به جا نگذاشﺘند.
اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی به عنوان سیاست مداری عالم و
آگاه به آسیب ها و تهدیدهای احﺘمالی که نظام دموکراتیک پس
از سقوط طالبان در دهه هشﺘاد را تهدید میکرد ،مدام بر مسئله
ملت سازی و تقویت هویت ملی و ایجاد وحدت و اتحاد ملی
تاکید داشﺘند.
ایشان از بنیانگذاران جبهه ملی بودند و این جبهه به عنوان یک
عنﺼر مهم در تقویت هویت ملی و مبارزه با تفرﻗه و تشکیل ﻗدرت
های جزیره ای در کشور به حساب آمده و به نحوی موجب ایجاد
توازن ﻗدرت و همبسﺘگی سیاسی میان احزاب ،رهبران سیاسی و
طیف های مخﺘلف جامعه شده بود .شهید کاظمی با نامگذاری
حزبی که خودش بنیان گذار آن بود به نام «اﻗﺘدار ملی» ،به خوبی

صفحه 19

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

نشان داد که هویت و اﻗﺘدار ملی تا چه اندازه در نظر ایشان از
اهمیت باالیی برخوردار است.
ایشان در یکی از سخنرانی های خویش میگویند" :ما در جهت
اهداف تنظیمی ،اهداف حزبی و یا اهداف دیگر ،خیلی احساسات
و انگیزه خلق کردیم ،اما در جهت ملت سازی به عنوان یک
مسئولیت بزرگ که وارث هزاران هزار مشکل در داخل افغانسﺘان
هسﺘیم ،من این انگیزه را کمﺘر میبینم"
ایشان با تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه در ادامه میافزایند " :لذا
ضرورت است که یک موج ایجاد شود ،ضرورت است که این
انگیزه در افغانسﺘان ایجاد شود ،با این انگیزه است که در مقابل
بیگانه میتوانیم ایسﺘاد شویم ،با این انگیزه است که در برابر
فرهنگ بیگانه میتوانیم ایسﺘاد شویم ،با این انگیزه است که در
برابر عقاید و تفکر سیاسی بیگانه میتوانیم ایسﺘاد شویم"
اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی در ادامه به عواﻗب عدم توجه به
ایجاد انگیزه در جهت ملت سازی میپردازند و میگویند":در غیر

صفحه 20

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

این صورت کار ما به جایی خواهد رسید که سر ما از یَخَن(یقه)
بیگانگان بلند خواهد شد ،اما با ظاهری بسیار خوب و با ظاهری
بسیار بسیار آراسﺘه و با منطق ظاهرا سالم"
همانطور که به خوبی پیداست اسﺘاد شهید کاظمی به عنوان معمار
وحدت ملی ،به خوبی آسیب های پیش روی ملت افغانسﺘان را
شناسایی کرده و در راسﺘای برطرف کردن آنها تمام تالش خویش
را به کار بسﺘه بود ،اما شوربخﺘانه ایشان در اوج بلوغ فکری و
سیاسی و در برهه ای که میتوانسﺘند با تحقق آرمان های خویش،
ملت افغانسﺘان را به سوی سعادت ،رفاه ،پیشرفت و آسایش سوق
دهند ،توسط دشمنان ملت و دشمنان انسانیت به طوذ ناجوانمردانه
به شهادت رسیدند و اکنون پس از گذشت زمان نه چندان طوالنی
از شهادت ایشان ما شاهد اتفاﻗات بسیار تلخ و ناگوار در کشور
افغانسﺘان هسﺘیم که امید است نسل روشن فکر و با انگیزه آینده
افغانسﺘان بﺘوانند با تالش و مقاومت ،اهداف و آرمانهای آن شهید
واالمقام را محقق سازند.

صفحه 21

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

جهاد اقتصادی در مکتب شهید کاظمی

شهید راه جهاد اﻗﺘﺼادی سید مﺼطفی کاظمی با درک اینکه اگر
بخواهیم کشور را بسازیم ،اسﺘقالل اﻗﺘﺼادی داشﺘه باشیم ،عزت
خود را حفظ و همه مشکالت خود را مرفوع سازیم ،نیازمند
فرهنگ شهادت در راه شکوفایی اﻗﺘﺼاد ملی و زیرساخت های
بنیادی هسﺘیم ،بخاطر نهادینه شدن این فرهنگ مردانه عمل نمود
الی اینکه برای رسیدن به این آرمان جام شهادت نوشید.
در جامعه در حال بحران ،همچون افغانسﺘان که بیشﺘر از چهل
سال جنگ را دارد سپری می نماید ،تاریخ کمﺘر شاهد عرض اندام
نمودنمبارزی است که شخﺼت چند بعدی داشﺘه باشد.
شهید مﺼطفی کاظمی شخﺼیت سه بعدی داشت که هم در بخش
سیاست ،هم در بخش فرهنگ و اﻗﺘﺼاد از خود کارنامه های
درخشان بجا گذاشت؛ بدون شک ﻗلم زدن در ابعاد شخﺼیت
سیاسی و اجﺘماعی شان کﺘاب ها را خواهد در بر گرفت ،به عنوان

صفحه 22

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

شاگرد اﻗﺘﺼاد ،صرفا میخواهم اینجا بطور فشرده به اندیشه ،تفکر
و کارنامه های درخشان عرصه اﻗﺘﺼادی شان بپردازم.
جبهه جهاد و مقاومت مردم افغانسﺘان با بیست سال مبارزه که ثمره
آن رﻗم خوردن فﺼل نوین بازسازی و نوسازی و روی کار آمدن
حکومت موﻗت و انﺘقالی بود ،شاهد روی صحنه آمدن غیورمرد
بزرگ در تمامی عرصههای مورد نیاز کشور ،بهخﺼوص جبهه
اﻗﺘﺼاد است که در حساسترین شرایط ،با توجه به کمﺘرین
امکانات شایسﺘهترین خدمات را به مردم فقیر جنگ زده افغانسﺘان
ارائه کرد.
شهید مﺼطفی کاظمی در بحبوحه جنگ و شرایط خاص اﻗﺘﺼادی
ناشی از آن ،که عمال زیر ساخت ها و روبناهای اﻗﺘﺼادی کشور
در دوهه جنگ از هم پاشیده بود مسئولیت رهبری اﻗﺘﺼادی را در
دو بخش هم در عرصه ﻗانون گذاری و هم در عرصه راهبردی
اﻗﺘﺼاد کشور بر دوش گرفﺘه و در عرصههای حساس کشور
نقشآفرینی نمود.

صفحه 23

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

کاظمی در عرصه راهبردی با عهده دار شدن سِمت های رده اول
اﻗﺘﺼاد افغانسﺘان پالن و برنامه های کوتاه مدت؛ مﺘوسط مدت
وبلند مدت برای توسعه اﻗﺘﺼادی افغانسﺘان در بخش اﻗﺘﺼادی
ترسیم نمود.
او با درک اینکه اﻗﺘﺼاد برای یک کشور از جنگ بیرون آمده یک
نقطهی کلیدی تعیینکننده است و اسﺘقاللیت اﻗﺘﺼادی مﺘضمن
اسﺘقاللیت سیاسی و اجﺘماعی است ،اﻗﺘﺼاد ﻗوی را نقطهی ﻗوت
و عامل مهم سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور میدانست و
اﻗﺘﺼاد ضعیف را نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت
دشمنان برمی شمرد.
او میدانست که فقر و غنا در مادیات و معنویات شهروندان ،اثر
میگذارد بنا بر این تاکید بر تقویت اﻗﺘﺼاد مسﺘقل کشور که مبﺘنی
بر صادرات ،تولید انبوه و باکیفیت ،و توزیع عدالتمحورو مﺼرف
بهاندازه و بیاسراف ،و مناسبات مدیریﺘی خردمندانه باشد داشت.

صفحه 24

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

آنگاهی که شهید مسئولیت وزارت تجارت و صنایع افغانسﺘان را
عهده دار بود من که تازه الف بای اﻗﺘﺼاد را در یکی از دانشگاه
های بیرون از کشور فرا میگرفﺘم نیک به یاد دارم که شهید در یکی
از سخنرانی های شان که از طریق رسانه ها پیگیری می نمودم،
ایراد فرمودند( :اگر بخواهیم اﻗﺘﺼاد داخلی رونق پیدا کند باید
صادرات خوب داشﺘه باشیم ،واردات بهمورد داشﺘه باشیم،
ارتباطات اﻗﺘﺼادی داشﺘه باشیم؛ عبور از بازار مﺼرفی به اﻗﺘﺼاد
تولیدی نمایم ،اﻗﺘﺼاد زراعﺘی میکانیزه شده داشﺘه باشیم در این
تردیدی نیست .سرمایهگذاری خارجیها در داخل باشد؛ بنده
مخالف نیسﺘم با اینکه خارجیها بیایند سرمایهگذاری کنند ،منﺘها
تدبیر کار و سررشﺘهی کار باید دست مدیران داخلی باشد،
حکومت افغانسﺘان بایسﺘی تﺼمیم بگیرند ،حکومت افغانسﺘان باید
اراده کند؛ کار سپرده نشود دست بیگانهها .اگر کار دست بیگانهها
سپرده شد ،سررشﺘهی کار از دست مدیران کشور خارج خواهد
شد)

صفحه 25

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

حاال که چندین سال از آن زمان میگذرد؛ گذشت زمان به اثبات
رساند که نگرانی شهید در این مورد بجا بوده است ما شاهد
حوادث عبرتانگیزی در این زمینه بودیم که مﺘاسفانه اتفاق افﺘاده،
بودجه شرطی کمکی کشور های غربی که بخش وسیع از بودجه
ملی مان را احﺘوا می نمود در دست انجوهای خارجی افﺘاد ،بدون
اولویت بخشی و نیاز سنجی مطابق میل دونرها در موارد به مﺼرف
رسید و در موارد هم حیف و میل شد و دولت افغانسﺘان هیچ
گونه نظارت به آن نداشت؛ از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی
ناشادبخﺘانه در بخش های صورت گرفت که در جامعه در حال
گذار از سنﺘی به مدرینﺘه ،همچون افغانسﺘان خیلی زود بود و در
مواردی حﺘی در تضاد با ارزش های سنﺘی و فرهنگی افغانسﺘان
ﻗرار گرفت.
در بخش ﻗانون گذاری آنگاهی که شهید سید مﺼطفی کاظمی
درک نمود که پالن و برنامه هایی را که برای توسعه و شکوفایی
اﻗﺘﺼادی ریخﺘه ،دست خوش موانع جدی نا خوش آیند رهبری

صفحه 26

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

حکومت وﻗت شده است از سمت رهبری بخش اﻗﺘﺼادی کناره
گیری نمود اما دست از تالش و مبارزه برنداشت.
چه در درون حکومت و چه در بیرون از حکومت عهده دار بود
با توجه به نا بسامانی ها و اخﺘالفات سلیقوی در عرصه اﻗﺘﺼادی
تضاد منافع در سطح منطقه ای وجود داشت و حالت زیکزاکی را
که اﻗﺘﺼاد افغانسﺘان تا اینجای کار پیموده است بر مبنایی آمار و
ارﻗام گیری رسمی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
انجام داده است ،افغانسﺘان بلندترین تولید ناخالص داخلی ،عاید
سرانه ،رشد و توسعه را داشﺘه است.
با آنکه شهید مﺼطفی کاظمی ناشادبخﺘانه دیگر در میان ما وجود
ندارد و به ابدیت پیوسﺘه است اما امروز آرمانهای اصلی شان با
گذشت چندین سال همچنان زنده است آرمانهایی مانند
اسﺘعمارزدائی ،اسﺘقالل اﻗﺘﺼادی ،خودکفایی ،بازار تولیدی و
اﻗﺘﺼاد صادراتی.

صفحه 27

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

هرچند که وضعیت در افغانسﺘان به گونه ای رﻗم خورد که دست
یابی به آرمان های امروز شهید سید مﺼطفی کاظمی را فاصله دار
ساخت ؛ ولی ارادهی جمعی و تالش همهجانبه برای عبور از
واﻗعیت ها و دست یافﺘن به آرمان شهید هرچند پر چالش ،لیک
امیدآفرین و ثمربخش برای راهروان آن شهید است.

صفحه 28

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

مسئولیت پذیری حاکمان و دولتمردان

مسئولیت ،به معنای پاسخگو بودن و مورد بازخواست ﻗرار گرفﺘن
است .ارباب لغت ،مسئولیت را مﺘرادف با موظف بودن و یا مﺘعهد
بودن به انجام امری میدانند .این واژه با واژههایی مانند وظیفه،
تکلیف ،تعهد و حق ،تالزم دارد ،زیرا تا وظیفهای بر دوش کسی
نباشد ،مسئولیﺘی در ﻗبال انجام یا ترک آن نخواهد داشت و هرگاه
سخن از حق به میان میآید ،تکلیف و مسئولیﺘی هم در پی آن
خواهد بود و با اثبات حق برای یک طرف ،تکلیف ومسئولیﺘی
مﺘوجه طرف دیگر خواهد شد.
در ﻗرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت
مسئولیتپذیری و وظیفهشناسی را برای انسان بیان کرده است؛ به
عنوان مثال ﻗبول مسئولیت در ﻗرآن ،به بار سنگین تشبیه شده
است .خداوند در ﻗرآن میفرماید« :وَال تَزِروا وازِرَةً وِزرَ اُخری،
هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد».

صفحه 29

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

در این آیه «وزر» به معنی سنگین است و در برخی از تفاسیر به
معنای «گناه» و «مسئولیت» نیز آمده است .خداوند در این آیه ما
را به این معنا رهنمون میشود که بار سنگین مسئولیت را احدی
جز انسان بر دوش نمیکشد و در روز رسﺘاخیز هر کسی مسئول
پاسخگویی به اعمال خویش است و ابعاد این پاسخگویی به ﻗدری
وسیع است که حﺘی اعضاء و جوارح انسان را نیز در بر
میگیرد .خداوند در ﻗرآن میفرماید« :وَال تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ
اِنَّ السَّمعَ وَ البَﺼَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ اولئکَ کانَ عَنهُ مَسئوالً؛ از آنچه
نمیدانی پیروی نکن؛ چرا که گوش و چشم و دلها همه مسئولند».
مسئولیتپذیری از چنان اهمیﺘی برخوردار است که در بسیاری از
تفاسیر از امانت الهی ،به همان تعهد و ﻗبول مسئولیت یاد شده
است و علت اینکه این امانت عظیم ،به انسان سپرده شده این بود
که او این ﻗابلیت را داشت و میتوانست والیت الهی را پذیرا
گردد؛ یعنی در جاده عبودیت و کمال بسوی معبود الیزال سیر
کند؛ چنانکه خداوند در ﻗرآن میفرماید« :اِنّا عَرَضنا االَمانَةَ عَلَی
السَّماوَاتِ وَاالَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنهَا

صفحه 30

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

وحَمَلَهَا االِنسَانُ اِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً؛ ما امانت را بر آسمانها و
زمین و کوهها عرضه داشﺘیم آنها از حمل آن ابا کردند و از آن
هراس داشﺘند اما انسان ،آن را بر دوش کشید ،او بسیار ظالم و
جاهل بود.
دولﺘمردان و مسئوالن که بار اداره و هدایت جامعه را بر دوش
دارند در ﻗبال آحاد مردم مسئولیتهای فراوانی دارند و اسﺘاد شهید
سید مﺼطفی کاظمی یکی از شخﺼیت های مسئولیت پذیر در
افغانسﺘان بودند که همواره دغدغه خدمت رسانی به مردم ،ارتباط
با آنان و همدردی با ﻗشر ضعیف جامعه و برطرف کردن مشکالت
آنان را در سر داشﺘند.
ایشان همواره از عمدم مسئولیت پذیری و بحران به وجود آمده
از آن را نکوهش نموده و با نگاهی عالمانه و دلسوزانه نسبت به
وضع حاکم در جامعه به مسئوالن و حاکمان هشدار میدادند که
این بار سنگینی که بر دوش کشیده اند را به نیکی به سرمنزل
مقﺼود برسانند.

صفحه 31

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ایشان در یکی از مﺼاحبه هایشان چنین میگویند" :آنچه که امروز
آزار دهنده شده برای ملت افغانسﺘان این است که در خیلی از
موارد هیچکس مسئولیت نمیپذیرد و خیلی از حوادثی از در
کشور صورت میپذیرد که بیشﺘر از این نمیتواند ﻗابل تحمل باشد
برای ملت افغانسﺘان"
ایشان در ادامه میافزایند":انگیزه ها را باید در میان مردم زنده کرد،
با علما ،با روحانیون ،با نیروهای مؤثر جامعه در ارتباط باشند تا
معلومات تبادله شود"
شهید کاظمی با گالیه از وضع موجود می افزایند":میان دولت و
میان مردم فاصله وجود نداشﺘه باشد ،ملت روز به روز خسﺘه و نا
امید میشوند ،هر روز اعﺘماد خود را از دست می دهند"
در ادامه به شاخﺼه هایی از نگاه ﻗرآن و روایات در زندگی
مسئوالن اشاره مکنیم که اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی واجد
این صفات و خﺼوصیات در زندگی خویش بودند که عبارتند از

صفحه 32

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ساده زیستی مسئوالن

به دلیل آن که مدیران جامعه در معرض دید مردم هسﺘند ،باید
بیشتر مواظب خود و اطرافیانشان باشند ،زیرا سادهزیسﺘی و
بیآالیشی آنان ،باعث تسلی خاطر محرومان خواهد بود .امام علی
(ع) میفرماید :خداوند بر پیشوایان دادگر ،واجب کرده است که
زندگی خود را با طبقه ضعیف تطبیق دهند تا رنج فقر ،برای
مسﺘمندان ،دشوار نیاید( .نهج البالغه فیض االسالم ،خطبه )2۰۰
آن حضرت زیاد بن ابیه را به دلیل اسراف و زندگی تجملی مالمت
میکند و میفرماید :خبردار شدهام که در یک روز ،غذاهای
رنگارنگ و فراوان تهیه میکنی وهر روز آرایش و تزیین مینمایی،
چه میشود تو را اگر مدتی روزه بگیری ،برخی از دارایی و مالت
را انفاق کنی ،غذایت را ساده و بدون خورشت بخوری ،این کار
شعار صالحین است(ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،1۶
ص )1۹۶

صفحه 33

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

خدمت رسانی به مردم

در منابع اسالمی ،به حاکمان و دولت مردان سفارش شده است
که همواره کانون مهر و خدمتگزاری برای مردم باشند و خود را
خادم ملت بدانند .امام علی (ع) به یکی از کارگزارانش میفرماید:
«ان عملک لیس لک بطعمه فی عنقک امانة وانت مسﺘدعی لمن
فوﻗک؛ (نهج البالغه ،نامه  )53کاری که برعهده توست طعمه تو
نیست ،بلکه بر گردنت امانت است .آن که تو را بدان گمارده،
نگهبانی امانت را به عهدهات گذارده است .کارگزاران موظفاند
به طبقه محروم و مسﺘضعف جامعه توجه خاص داشﺘه باشند و با
حمایت ویژه از آنان ،مجال بهرهمندیشان را از امکانات عمومی
فراهم سازند .امام علی (ع) در فرمان حکومﺘی خود میفرماید:
«اهلل اهلل فی الطبقة السفلی؛ (نهج البالغه ،نامه  )53بر تو باد به توجه
به طبقه آسیب دیده و ضعیف؛ آنان که راه چاره ندارند و از
درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری ،بر جا ماندگانند.

صفحه 34

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ارتباط مستقیم با مردم

مردمی بودن دولت مردان اﻗﺘضا میکند با آنان ارتباطی مسﺘقیم
داشﺘه باشند تا مشکالتشان را حس کنند .در صدر اسالم،
کارگزاران به هیچ وجه از مردم فاصله نمیگرفﺘند ولی از زمان
حکومت معاویه ،تشریفات فراهم شد .
رسول خدا (ص) میان اصحابش چنان ﻗرار میگرفت که گویی
یکی از ایشان است تا جایی که وﻗﺘی فردی وارد مجلس میشد
نمیدانست پیامبر (ص) کدام یک از آنهاست .
امام علی (ع) از مالک اشﺘر میخواهد خودش را از مردم پنهان
نکند ،زیرا دور بودن زمام داران از چشم مردم ،موجب نوعی
محدودیت و بیاطالعی از امور است( .نهج البالغه ،نامه )53
همدردی با مردم
کارگزار نظام اسالمی ،نمیتواند خود را تافﺘه جدا بافﺘه از دیگران
بداند و غم خوار مردم نباشد.

صفحه 35

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

مسئولیت دولت مردان ،در ﻗبال مشکالت و دردهای آحاد جامعه،
سنگین و طاﻗت فرساست .
همدردی پیامبر (ص) و احساس مسئولیت ایشان درباره سرنوشت
مردم به ﻗدری بود که گاهی از شدت اندوه و غم در آسﺘانه مرگ
ﻗرار میگرفت .به طوری که ﻗرآن مجید به او دلداری میدهد و
میفرماید :ای رسول گرامی! از این که میبینی مردم به راه حق
نمیگرایند و ایمان نمیآورند ،از شدت غﺼه ،جان خود را از
دست میدهی( .کهف ( )18آیه  .)۶پیشوای عدالت خواهان و
رهبران آزادگان ،امام علی (ع) لحظهای آرام و ﻗرار نداشت و هرگز
خود را آسوده و بی مسئولیت نمیدانست .
احساس مسئولیت آن حضرت در اداره امور ،تنها در حد ابراز
احساسات و عواطف نبود بلکه بیدرنگ اﻗدام میکرد و جلو ظلم
و سﺘم را میگرفت و به جبران مافات میپرداخت .

صفحه 36

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

گاهی از عملکرد نادرست کارگزاری ،جانش به درد میآمد و اشک
از دیدگانش روان میشد و میگفت :خدایا! تو شاهد باش بر من
و این جماعت .من در حکومت به آنان دسﺘور سﺘم بر مردم و
ترک حق تو را ندادهام .
وﻗﺘی به آن حضرت گزارش دادند لشکری از جانب معاویه وارد
شهر انبار شده و یکی از آنان به خانه زن مسلمان و زن غیر
مسلمانی که در پناه اسالم بوده ،وارد شده و خلخال و دست بند
و گردن بند آنان را از تنشان بیرون آورده است خطبهای خواندند
و فرمودند« :فلو انّ امرأً مسلماً مات من بعد هذا اسفاً ما کان به
ملوماً بل کان به عندی جدیداً؛» (نهج البالغه ،خطبه  )2۷اگر
مسلمانی از اندوه و تأسف این پیش آمد ،جان دهد نه تنها جای
مالمت نیست ،بلکه سزاوار است که چنین شود.
با نگاهی به زندگی اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی به خوبی در
مییابیم که ایشان واجد تمام خﺼوصیات فوق بودند و زندگی

صفحه 37

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

سیاسی خویش را مبﺘنی بر ارزش های اسالمی و انسانی بنیان نهاده
و در راه آرمان مقدس خویش جان خود را فدا نمودند.

صفحه 38

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

استقالل اقتصادی در اندیشه و عملکرد شهید کاظمی

اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی در مدت کوتاهی که در عرصه
اﻗﺘﺼادی کشور به عنوان وزیر تجارت مشغول بودند ،خدمات
بسیار بزرگی به اﻗﺘﺼاد و رشد اﻗﺘﺼادی کشور در راسﺘای کسب
اسﺘقالل اﻗﺘﺼادی ارائه کردند.
البﺘه ایشان در سمت ریاست کمیسیون اﻗﺘﺼادی مجلس نمایندگان
هم تعامل گسﺘرده و مفیدی با بدنه اﻗﺘﺼادی دولت و عناصر مهم
اﻗﺘﺼادی در داخل افغانسﺘان داشﺘند و تالش های مؤثر و خسﺘگی
ناپذیر ایشان در مدت فعالیت سیاسی_اﻗﺘﺼادی که در افغانسﺘان
داشﺘند موجب شد تا عنوان «پدر اﻗﺘﺼاد نوین افغانسﺘان» را به
شایسﺘگی از آنِ خود کنند.
ایشان همیشه نسبت به دسﺘرخان مردم دغدغه شدیدی داشﺘند و
تمام تالش خویش را در فقرزدایی و توسعه اﻗﺘﺼادی مردم
افغانسﺘان معطوف ساخﺘه و شعار همیشهگی ایشان نیز «تغییر در
دسﺘرخان مردم» بود.

صفحه 39

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ایشان فقر حاکم بر جامعه را معلول سیاست های غلط حاکمان
دانسﺘه و همیشه بر ارتباط عمیق سیاست و اﻗﺘﺼاد تاکید میکردند،
و البﺘه این اصل مسلم و ﻗابل پذیرش در تمام جهان است که بین
اسﺘقالل اﻗﺘﺼادی و اسﺘقالل سیاسی رابطه ای گسست ناپذیر و
مﺘقابل وجود دارد به نحوی که هرگاه حاکمان سیاسی بخواهند در
یک جامعه ،وابسﺘگی های سیاسی خود را به دیگر کشورها کمتر
کنند باید رشﺘه های وابسﺘگی اﻗﺘﺼادی خود به بیگانگان را ﻗطع
نموده و در عین حال تعامل جدی و سازنده خود را با کشورهای
دوست و جامعه جهانی حفظ نمایند.
اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی به خوبی فاکﺘورهای رسیدن به
اﻗﺘﺼادی مسﺘقل و فعال را شناسایی نموده و همیشه بر تحقق و
تقویت آن ها تاکید داشﺘند ،که در ادامه به چند فاکﺘور مهم
اﻗﺘﺼادی که ایشان همیشه مد نظر داشﺘند و به آن ها توجه خاص
میکردند اشاره میکنیم؛

صفحه 40

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

الف-افزایش تولید داخلی
ایشان همیشه نسبت به کارخانه ها و شرکت های تولیدی و کسانی
که در این راسﺘا تالش میکردند توجه خاص داشﺘند و بازدیدهای
مکرر ایشان از کارخانهجات مراکز تولیدی و شرکت هایی که در
راسﺘای افزایش تولید داخلی فعالیت داشﺘند و رسیدهگی به
مشکالت آنان و رفع موانع تولید از سر راه آنان به خوبی نشانگر
این واﻗعیت بود ،تا جایی که شهادت ایشان نیز در طی یکی از
همین بازدیدها به وﻗوع پیوست.
ب-توجه به نیروی کار و سرمایه داران داخلی
ایشان نیروی کار و سرمایه داران داخلی را به عنوان یکی از
مهمﺘرین عناصر تقویت و شکوفایی اﻗﺘﺼادی در کشور به شمار
آورده و مدام بر حمایت از ﻗشر تولید کننده و کارگران تاکید
داشﺘند ،نشست های صمیمانه و مکرر ایشان با سرمایه داران،
تولیدکنندگان و کارگران و گوش سپردن به سخنان آنان و تالش
در رفع مشکالتشان ،امری انکارناپذیر است.

صفحه 41

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ایشان در یکی از مﺼاحبه های خویش با گلهمندی از سیاست
های داخلی نسبت به کارگران و نیروی کار کشور از ناامیدی مردم
و بازگشت نیروی کار افغانسﺘان به خارج از کشور سخن به میان
آورده میگویند" :ملت روز به روز خسﺘه و ناامید میشوند ،ملت
هر روز اعﺘماد خود را از دست میدهد ،جلوه ها و نمونه هایش را
برایﺘان عرض میکنم ،بازگشت سرمایه داران افغانسﺘان به بیرون،
معنایش این است که یک عده بر این باور هسﺘند که این جا
نمیشود کار کرد ،بازگشت نیروی کار افغان به بیرون از مرز،
معنایش این است که نمیشود کار کرد ،اخراج اجباری مهاجرینی
که نمیخواهند به کشور خود برگردند ،آن ها بر این باور هسﺘند
که در اینجا نمیشود کار کرد ،بیکاران فراوانی که هر روز نا امید
میشوند ،نیروی جوانی که هر روز نا امید میشود ،این ها عده
است"

صفحه 42

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ج-توجه به صادرات و واردات
صادرات مفید و واردات به جا و سازنده یکی از مهمﺘرین
فاکﺘورهای رسیدن به رشد و اسﺘقالل اﻗﺘﺼادی است ،در واﻗع
صادرات و واردات به عنوان دو رکن مهم اﻗﺘﺼادی نقش مهمی
در تعامالت سیاسی میان دولت ها نیز ایفا میکند ،به این معنا که
هر دولﺘی که به هر میزان در واردات و صادرات خویش موفق
باشد ،در عرصه سیاسی و بین المللی نیز دارای جایگاه مؤثرتری
خواهد بود و به سادگی مورد تهدید کشورهای اسﺘعمارگر و بیگانه
ﻗرار نمیگیرد.
اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی با درک درست این ارتباط میان
صادرات و واردات با تقویت جایگاه بین المللی در منطقه و جهان
در راسﺘای شکوفایی صادرات و واردات بهجا و مفید اﻗدامات
مؤثری انجام دادند ،از جمله ایجاد تسهیالت فوق العاده برای
تاجران نسبت به اخذ ویزای تجارتی که موجب شد تا هر فردی
که اسﺘعداد و توانایی در این زمینه دارد ،فعالیت خود را گسﺘرش

صفحه 43

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

داده و در این راه ﻗدم های جدی بردارد ،توجه به همسایگان و
گسﺘرش روابط اﻗﺘﺼادی با آنان نیز از دیگر اﻗدامات ایشان به
شمار میآید به عنوان نمونه ایجاد بندر چابهار از ابﺘکارات شهید
کاظمی بود که در دوران وزارت ایشان به بهره برداری رسید و
موجب شد تا مناسبات دو کشور ایران و افغانسﺘان در عرصه
اﻗﺘﺼادی و به تبع آن در عرصه سیاسی ،گسﺘرش چشمگیری پیدا
کند.
از همین رو میتوان گفت ،اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی
همیشه به دنبال رساندن کشور افغانسﺘان به اﻗﺘدار و اسﺘقالل
سیاسی بودند و راه رسیدن به این هدف ،که رسیدن به اسﺘقالل و
شکوفایی اﻗﺘﺼادی بود را به خوبی در ک کرده و با علم ،ابﺘکار و
انگیزه باالیی که در وجود خویش داشﺘند اﻗدامات بسیار مؤثری
در این زمینه انجام دادند ،هرچند پس از شهادت ایشان آن انگیزه
و نشاط از فضای اﻗﺘﺼادی کشور رخت بربست و جای خود را
به وابسﺘگی مطلق سیاسی و اﻗﺘﺼادی داد و در نهایت منجر به
فروپاشی کامل نظام سیاسی ،اﻗﺘﺼادی کشور شد.

صفحه 44

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

اما نام و یاد این شهید بزرگ و تالش های موثر ایشان هرگز از
حافظه تاریخی ملت افغانسﺘان پاک نگشﺘه و آرمان های بلند ایشان
روزی محقق خواهد شد.

صفحه 45

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

شهید سید مصطفی کاظمی رهبر بی بدیل ،مردم دوست و
وطن پرست
تاریخ آزادیخواهی و دادخواهی افغانسﺘان با نام ،کارنامهها و
شخﺼیت فقید سید مﺼطفی کاظمی که چهارده سال ﻗبل جاودانه
شدهاند گره خورده است که این پیوند ،درخشش خویش را برای
همیش خواهد داشت.
کاظمی یکی از نخبه گان سیاسی افغانسﺘان در دهه های اخیر
محسوب میگردد که از جوانی به دادخواهی و مبارزه علیه
نابسامانیهای جامعه پرداخت ،از دوران تحﺼیل بهﺘرین الگو برای
وطنپرسﺘان شد ،در بدترین شرایط سیاسی با طرز دید بلند پیوسﺘه
نوشت ،صدای مردم را در پارلمان بلند کرد و مردم را به
دادخواهی ،اتحاد و همدلی به خاطر تغییرات در روند زنده گی
شان بخﺼوص زحمت کشان دعوت کرد.
او با هر نوع افراطگرایی چپ و راست مخالف بود ،انسانی بود
شجاع ،با حوصله ،آینده نگر ،با هوش و با درایت بلند.

صفحه 46

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

کاظمی طرفدار مکﺘب انسانیت بود ،به ارزشهای انسانی و آزادی
سخت وفادار بود.
تشریفات و نمایشهای غیرضروری را دوست نداشت ،انسانی بود
بدون آالیش و صمیمی.
دوران وزارت ایشان  ،بهﺘرین نمونه حکومت داری خوب برای
تمثیل وحدت ملی بود ،در آن حاکمیت سهم همهی مردم در
ﻗدرت دور از تعﺼب ﻗومی ،زبانی و سمﺘی تبارز یافﺘه بود.
وی با خالﻗیت الزم حزب اﻗﺘدار ملی را رهبری کرد ،همیش
خواسﺘار پیوند گسﺘرده میان حزب و مردم بود به همین دلیل به
پایههای اجﺘماعی حزب و توسعه آن تأکید داشت .همچنان اتحاد
نیروهای ترﻗیخواه در سر لوحه کار و فعالیت اش ﻗرار داشت.
در شرایط موجود که افغانسﺘان در بحران سیاسی ﻗرار دارد رسالت
ترﻗیخواهان و دادخواهان است تا به خاطر آینده بهﺘر و آموخﺘن
از درسهای گذشﺘه توانمندی و جسارت نقد و بررسی آن دوران
را داشﺘه باشند ،با اتحاد و همدلی خویش ،راه و روش چنین

صفحه 47

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

وطنپرسﺘان را ادامه داده ،گزینهی شوند برای تغییر ،ترﻗی و
پیشرفت و در نهایت تامین صلح و برﻗراری آرامش در وطن عزیز
ما افغانسﺘان.
یاد این مبارز نسﺘوه و همهی رهروان راه آزادی ،عدالت،
دموکراسی و ترﻗی اجﺘماعی گرامی باد!

صفحه 48

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

ای یادت از دل و جان در هر زمان جاری!
شهید کاظمی نمونه عالی اسﺘعداد و شایسﺘگی بود .او هم در دوره
مبارزات آزادیخواهی و هم در دوره مقاومت در ﻗامت یک سردار
سرافراز ﻗد کشید و در نظام پساطالبانی بعنوان یک رهبر مقﺘدر
سیاسی ظهور کرد.
او در جلسه تاریخی بن ،در بنیاد سازی نظام نوین افغانسﺘان ملی
اندیشید و به سهم خود برای فردای بهﺘر افغانسﺘان از بسیاری از
تعلقات و خواست های جناحی و ﻗومی عبور کرد و برای همه
اندیشید.
در ایجاد ساخﺘار حکومت موﻗت و انﺘقالی در راسﺘای اسﺘحکام
نظم و مدیریت نوین اداری در افغانسﺘان با تمام توان کوشید و
افﺘخار آفرید .به ادعای اتاق های تجارت و صنایع افغانسﺘان،
طالیی ترین فرصت برای شکوفایی اﻗﺘﺼاد و تجارت افغانسﺘان
در دوره رهبری او در وزارت تجارت به وجود آمد .اکنون نیز با
تمام مشکالت موجود ،زیر بنایی سیسﺘم تجارت و بخش

صفحه 49

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

خﺼوصی افغانسﺘان را همان چیزی تشکیل می دهد که به دست
مهربان و توانایی او اسﺘحکام یافﺘه بود.
در کنار مدیریت و رهبری سکﺘوری ،شهید کاظمی بازهم از
رهبری سیاسی جامعه غافل نماند و در سطح ملی در دو عرصه به
کمال تمام کوشید و زیبا درخشید.
در بخش نهاد سازی سیاسی ،او با تشکیل حزب اﻗﺘدار ملی
افغانسﺘان ،یک رویه و روش تازه و مؤثر را در کارکرد ساخﺘار
حزبی در افغانسﺘان به وجود آورد که نسبت به همه احزاب موجود
مﺘفاوت بود .او چنان شور و انگیزه را در میان نسل جدید به وجود
آورده بود که حﺘی دانش آموزان مکﺘب و نوجوانان ﻗریه های دور
افغانسﺘان به "اﻗﺘداری بودن" خود افﺘخار و احساس اﻗﺘدار می
کرد .با رفﺘن او این شور و انگیزه فروکش کرد و به ظاهر از بین
رفت .همین حس تعلق ،اما بعنوان یک احساس نوسﺘالوژیک در
جان و روان مردم باﻗی است و آن ها حسرت روزهای گذشﺘه را
می خورند.

صفحه 50

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

در بخش سیاست ملی ،او هم زمان روزهای سخت را هرگز
فراموش نکرد و دوباره رهبران سیاسی دوره جهاد و مقاومت را
بر بودن مؤثر و ظهور دوباره و مﺘفاوت کنار هم جمع کرد و اتحاد
دوباره را به وجود آورد .بدون شک ظهور دوباره رهبران سیاسی
پس از بن مدیون تالش های دوباره شهید کاظمی است .پارلمان
افغانسﺘان با بودن او چهره با صالبت و پر ﻗدرت را به نمایش می
گذاشت و رفﺘن او تأثیرش را برهمه چیز گذاشت .گویا او جان و
جانان همه چیز و همه کس بود.

صفحه 51

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

شایسته ساالری در نگاه و عملکرد شهید کاظمی
امروزه ما شاهد مشکالت زیادی در سراسر عالم علی الخﺼوص
در بعضی از کشورهای اسالمی هسﺘیم که مردم را سخت آزار
میدهد.
با بررسی های مﺘعددی که صورت گرفﺘه است ،یکی از دالیل
اصلی خلق چالش ها ،مدیریت ناکارامد میباشد.
عامل مهمی که مسبب اصلی آن ﻗدرت های اسﺘعمارگر به شمار
می آیند ،به این نحو که اسﺘعمار با روشهای گوناگون در درون
ساخﺘار سیاسی کشورها برای ضربه زدن و رسیدن به اهداف
خویش ،در الیه های مخﺘلف نفوذ کرده و عناصر ضعیف ،سست
عنﺼر و نااهل را در درون ساخﺘار حکومﺘی و در دسﺘگاه های
اجرایی جایگزین افراد صالح ،دلسوز و کارآمد می نماید و به این
ترتیب اهداف شوم را خود را محقق میکند.

صفحه 52

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

هرگاه در جوامع اسالمی ،از اسالم ،ﻗرائت های نادرست ،سلیقه
ای و منطبق با اهداف دشمن ارایه شود و کار به نااهالن سپرده
شود  ،افقی تیره و تار در انﺘظار آن مردم خواهد بود.
همواره در طول تاریخ در مقابل جنود دشمنان بشریت که همان
لشکریان ابلیس هسﺘند ،صفوفی از انسان هایی با اندیشه های الهی
که تمام وجودشان نور خدا و مشعل عزت و سربلندی است،
وجود داشﺘه و دارد.
افغانسﺘان جغرافیایی است که همواره شاهد تحوالت بزرگ بسیار
پیچیده بلند مدت و کوتاه مدت بوده است .افغانسﺘانی که کمﺘر به
یاد داریم که رنگ آرامش واﻗعی را به خود دیده و طعم آن را
چشیده باشد ،افغانسﺘانی که مهاجرت و آوارگی با مردمش عجین
شده است و این یعنی ضعف های مﺘعدد عمیق در ساخﺘارهای
سیاسی ،اجﺘماعی و دوری از شعائر اسالم ناب و انزوای شایسﺘه
گان مملکت و در خون غلﺘیدن ایشان.

صفحه 53

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

اسﺘاد و معمار وحدت ملی افغانسﺘان  ،شهید سید مﺼطفی کاظمی
در مدرسه ی خاتم االنبیاء (ص) در روز عاشورا ،سخنانی سراسر
مشق و درس را ارائه کردند که در بخشی از این سخنان میگویند،
هر زمانی در جامعه ای فقر  ،ظلم ،فساد و تبعیض در اوج آن
رسید ،نﺘیجه ی عملکرد رهبران و زعمای باطل آن جامعه است.
به موازات ظهور رهبرانی که جامعه را به سوی انزوا و سقوط
کشاندند ،فرزندان واﻗعی وطن و رهروان واﻗعی خط اسالم ناب و
میهن دوست پا به عرصه گذاردند و چنان درخشیدند که نور
خدمات ایشان تا سالیان سال درخشندگی دارد.
اسﺘاد شهید سید مﺼطفی کاظمی معمار وحدت ملی افغانسﺘان از
جمله این چهره های بارز و خدمت گذاری دلسوز نسبت به ملت
افغانسﺘان به حساب می آیند ،که تمام عمر با برکت خویش را در
راه اعﺘالی فرهنگ و ارزش های جامعه اسالمی افغانسﺘان و
ساخﺘن افغانسﺘانی آباد ،مسﺘقل و با عزت صرف نمود ،اما مﺘاسفانه
دشمنان افغانسﺘان که بویی از انسانیت و جوانمردی نبرده بودند،

صفحه 54

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

با به شهادت رساندن ایشان ،ملت را از وجود چنان فرد شایسﺘه،
الیق و دلسوز محروم نمودند.

صفحه 55

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

شهید کاظمی در امتداد مبارزات انقالبی به دنبال تغییر در
دسترخوان مردم

سید جمالالدین حسینی افغانی نخسﺘین حرکت اصالحی را در
دو سطح ملی و منطقهای کلید زد .مردی که در مواجهه با مسئله
ﻗدرت ،خواهان اصالحات تدریجی بود.
از آنجایی که رﻗابت در درون دربار شدت داشت ،کشمکشهای
داخلی باعث شد او مورد سوءظن ﻗرار گیرد و تبعید شود وی به
هر جایی که پا گذاشت ،بحث مبارزه با اسﺘبداد داخلی و اسﺘعمار
و مداخالت خارجی را مطرح و دنبال میکرد.
سید جمال نخسﺘین تالش برای تغییر در رویکردها و روشهای
حکومتداری بود .او در اواخر عمرش دعوای تغییر بنیادین در
دراز مدت را طرح کرد ،اگر چه عمرش کوتاهتر از آن بود که شاهد
تحقق آرمانهای خود باشد.

صفحه 56

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

دومین تالش از سید اسماعیل بلخی بود .زیست سیاسی او به دو
دوره ﻗابل تقسیم است :مرحله نخست تالش برای انقالب و
اساسگذاری نظام جمهوریت

و مرحله دوم تالش برای

اصالحات و حرکت دادن تدریجی و سنجششده افغانسﺘان به
سوی توسعه سیاسی بود.
پس از سید جمالالدین حسینی افغانی ،مشروطیت در افغانسﺘان
در دو موج صورت یافت و مبارزات سرسخﺘانهای را به منﺼه
ظهور رساند ،لذا تالشهایی برای نرمکردن خوی یکهتازیهای
خاندان شاهی افغانسﺘان صورت گرفت اما نﺘیجه خوبی نداد.
سید اسماعیل بلخی در دوره نخست زیست سیاسی خود
مشروطیت را دنبال نکرد .بلخی وارد تئوریپردازی و شبکهسازی
برای انقالب شد که با افشا شدن طرح براندازی ،پایان دوره اول
زیست سیاسی وی کلید خورد.

صفحه 57

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

وی پانزدهسال را در زندان گذراند و بدینسان یک گسست ایجاد
گردید .وﻗﺘی از زندان آزاد شد ،خود را برای مبارزه مجدد آماده
کرد اما رویکرد خود را تغییر داد و مرحله دوم زیست سیاسی وی
از همینجا آغاز شد.
از رویکرد خشن و رادیکال و انقالب به اصالحات تدریجی عبور
کرد .در واﻗع او در مرحله دوم به پخﺘگی رسید و به مشروطیت
رجوع کرد تا افغانسﺘان را در گذار به توسعه سیاسی و اﻗﺘﺼادی،
واکسن بزند.
بلخی مرد بزرگی بود و تا زمانی که توسط تیم بیبرنامه و بخیل
داوودخان حذف نشد ،جسورانه برای تغییر و رشد افغانسﺘان
مبارزه کرد.
کارنامه سید مﺼطفی کاظمی سومین تالش جسورانه برای تغییر
را نشان میدهد .او در عﺼر پروژههای امنیﺘی  -سیاسی ﻗرن بیست
و یک ،با تاکﺘیکهای انقالبی و اسﺘراتژیهای اصالحی ،عبور سالم
افغانسﺘان از جنگهای نیابﺘی ،رﻗابتهای اسﺘراتژیک و اﻗﺘﺼادی

صفحه 58

نگاهی به اندیشه و آرمان شهید کاظمی (معمار وحدت ملی )

و هماوردیهای کالچریک را برد تعیین کرد و به پیش برد .برای
گرفﺘن رهبری افغانسﺘان جنگید تا به این وسیله تغییر را در
دسﺘرخوان و زندگی مردم افغانسﺘان ایجاد کند.
هر سه تالش اگر چه با موانع و شکست مواجه شد ،اما تلنبارشدن
تجربیات برآمده از مبارزات مذکور ،چراغ راهنمای نسلهای
بعدیست و زمینه ظهور رهبران توانمندتر ،جسورتر و موفق را
فراهم میآورد .حذف هر یک از سه نفر مذکور ،ملیگراها را برای
رهایی ،آزادی ،رشد و توسعه آمادهتر میکند .احﺘماال در خیز
بعدی ،لبخند افغانسﺘان بر صفحه تاریخ ظاهر میشود.

