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 ۱۱/۰۵/۲۰۲۲        افغان جرمن آنالین  

 پایان مصیبت را به نحوی باید رقم زد
 

آن  ملیییجااز  وبسایت  یک  آنالین  جرمن  افغان  وبسایت  و    باشدمی  که  گران  تحلیل  دانشمندان،  نویسندگان، 
دهند دسترس و دید ملت قرار می ه های اجتماعی کشورآثار شان را از این طریق بپژوهشگران کثیری از تمام الیه 

ها و رفع سوء تفاهمات ناشی از  برای زدودن کدورتند تا نداگردانندگان این وبسایت وظیفهٔ ملی خویش می  اءً بن
تقریباً  که  خونبار  با وصف پنج دههٔ ،  ندنار پنج دههٔ اخیر کشوربه آگاهی هموطنان عزیز برساهای خونبقطب بندی

فرهنگ تفاهم در راستای منافع تا هنوزیکی از دالیل اصلی که  . واستسرتاسر جامعهٔ ما در آن قربانی داده  
وران در باره ایجاد  ه میان همه اندیش  ملی  ملی، همدیگر فهمی در پرتو منافع ملی و راه اندازی گفتمان سراسری

پایدار برای ت ب أ یک سیستم  از منافع ملی و خیانت  ایجاد خط قرمز عدول  منافع ملی و  وطن برای همه  همین 
کنون حزب ویا سازمانی سیاسی ایجاد   تا  و  میان نیامده استههای سیاسی بها، محافل و گروهاحزاب، سازمان 

ً نشده است که باور مردم مخصوص هنوز جوانان ما که با تمام عطش برای  و تا  مین کندأقشر جوان کشور را ت  ا
ً های علمدستیابی به راه نتوانسته اند سازمان با   ؛زنندپا می  اجتماعی کشور دست و  سیاسی و  تنظیم شده ادارهٔ   ا

مردم  باشد،    اقشار جامعهٔ ماهمه   هایها ونیازمندیاعتماد ملی را در جامعه نشانی بگیرند تا پاسخگوی خواسته
 ً دیده  هب  ،را که احزاب سیاسی کشور ما در گذشته پیموده اند  یفرودهای  همه فراز و  جوانقشر  کشور ما خاصتا

 بینند. های خیانت ملی را در آن میها و نشانهنگریسته و رگه تردید شک و
ت همه  به سهل  سفأاز  سیاسی  احزاب  این  از  که هیچکدامی  اینست  و  ها، کجرویانگاری بارتر  اشتباهات  ها، 
تاریک   که از جانب شان اتفاق افتیده معترف نبوده و راه را بر رهروان بعدی شان کامالً   مشهودی  هایخیانت
میان   در جامعه و  ها راو اختالفات وکج فهمی  ه اندواژگون ساخت  های اعتماد را در جامعه کامالً اهرم  و  هداشتنگه

ها و عدم تفاهمات ند. البته یکی ازدالیل این اختالفات، کج فهمیه ادیاوج آن رسان  ءاندیشمندان به نقطه  سیاسیون و
تعریف معینی از منافع ملی، در فضای نبود هویت ملی  و   نبود فرهنگ شناخت منافع ملی و  ،در کشور ما

از هم جدا    خبگان سیاسی را کامالً های وارداتی نباشد که حصار ایدیالوژی می  ناپختگی سیاسی اقشار روشنفکر
رسالت اتحاد ملت را    که توانمندی وهاییها را غیر قابل دسترس با یکدیگر گردانیده است. یعنی آن ساخته وآن 

  های تلخ تاریخ های ایدیالوژیک مستور گشته و تا هنوز هم از درسسته مین منافع ملی دارند خود در پ  أبرای ت
ن عامال  ها تا کنون هم هیچ یک ازها و بربادیو باوصف همه خونریزی  هیچ انتباهی نگرفته اند  خونبار کشور ما

در برابر ملت سر تعظیم فرود نکرده و از ملت در خون تپیده عذرخواهی نکرده اند و تا   این تراژیدی خونبار
 رمالمتی این تراژیدی را ب  ،به نحویقابل دسترس  های  با استفاده از تریبیونهنوز هم هر کدام تالش دارند تا  

تخریب  ،ها یک روز نگفتند که عامل بربادی کشور ماالذمه قلمداد کنند. این ءخود را بری یکدیگر حواله کرده و 
های های سیاسی در زد و بندهای سیاسی و استخباراتی دانسته و اعضای این گروهرهبران این گروه ونظام بود 
ها آن   ،ندانسته نظام را تخریب کردند و دست و پای بیگانه را در قضایای کشور ما باز کردند  دانسته وسیاسی  
ولی هرگز در   ؛زعم خود اتمام حجت کردندههای قطوری را سیاهه کرده و باز این رهبران کتاب ایهعد بودند.

نگران این کوتاهها عذرخواهی نکردند.  از آن   به سهم خود  و  ردندآوپیشگاه ملت به خون نشسته سرتعظیم فرود ن
حد اقل به این توجه نکردند و    ،پندارندمی  پنداشتند وجهان می  ءکه هر کدام خود را فالسفهچپ با آن  راست و

ی کشور را که حافظ منافع عمومی  یقضا  امنیتی و،  های دفاعین ارگاناهنوز هم توجه ندارند که چگونه منسوب
اند با   و حتی در خدمت استخبارات  های فکری خویش در خدمت یک قشر معین  عضویت در محدودهکشور 

ن منافع شان نابود سازند؟ وهمچنان در ابه این ترتیب اعتماد سایر اقشار را نسبت به حافظ  قرار داده وخارجی  
ساز زمینه  اد کرده وهای پاسدارمنافع همه کشور فضای بی اعتمادی را نسبت به یکدیگر ایجدرون خود این ارگان 

های واپسین های خانمانسوز اجتماعی وکودتاها گردیده اند. در دورهتصادمات خونین، انقطابات عمیق، شگاف
سیاسی   گی  کشور  –زنده  وگروهاین،  اجتماعی  مردم  میان  را  اعتماد  بحران  که  اند  عواملی  سیاسی ها  های 

 تماعی گردیده اند. های عمیق اجشگاف  بارآورده و باعث انقطابات وهب
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  ار باشند و ذثیرگأ گی تهای زندهتوانند در تمام عرصه نباید انکار کرد که نیروهای سیاسی می  نیز  از این واقعیت
ای از نظریات ها و مجموعه از مردم را در عقب طرح  یوسیع  هایظرفیت مادی ومعنوی شان طیف   ءبه اندازه
با تحلیل عمیق از وضع کشور و نیازهای جامعه    اً مجموعه نظریات واقعبکشانند. اگر این  شان  (  های)برنامه

ً واقع  ،ها در کمین نباشدهای ضد افغانی آن هئدر عقب آن مقاصد استیالگرانه اجنبیان و توط  افغانی باشد و احزاب    ا
کشور ایفا کنند.  سازی برای تحقق قوانین دیموکراتیک در   سازی مردم و زمینه توانند نقش بزرگی را در آگاهمی

 کردند ویا روشنفکران ما صادقانه از خودشناسی شروع می  اگر این اندیشمندان و  بودچه عالی و جاودانه می 
شناختند، فهم خویش را از اوضاع کشور ها میمردم خویش را با تمام خصوصیات ملی، فرهنگی و عقیدتی آن

رفت  های برونکردند و راهانتقاد سالم می   ،های سیستمکاستی ملی از  محور منافع  در  دادند ومی  اءمنطقه ارتق  و
ها ای از اندیشه بدین ترتیب مجموعه داشتند وه میئاراو نظام سازنده برای سیستم  های کارا وعملی یا الترناتیف

وطن  فکری  ذخایر  نسل یا  به  را  آیندهمحور  می   ،های  عرصه جاودانه  همه  اعمار  برای  را  راه  و  ی هاساختند 
 کردند. مین حقوق شهروندی باز میأو رفاه، ت گی، کم ساختن فاصله فقرزنده

افغانستان    ن دیگریک   تباه  یی  نقیصه  ،محوری شخصیتیی  له  أهمچنان مس بوده و در ساختار احزاب سیاسی 
مقام  از  یا    با دورشدن شخصیت از حزب و  و  ها قرار داشتهب سیاسی همیشه در گرو شخصیتاحزاکه  است،  
های کسیونها وفر  پارچه ،  یا همراه با شخصیت مورد نظر  جا با آن از بین رفته است وحزب هم یک  ؛رهبری

. در بسا موارد حتی مهم هم نبوده که ستحزب به مرگ تدریجی تن داده ا  ءجدید قد علم کرده و آخراالمر همه
داشته و تا کدام پیمانه برای تحقق اهداف   و باور  کشور اعتقاد اندازه در راه منافع مردم وها تا چه این شخصیت

همچنان این رهبر نماهای چپ و راست خود در دام    .؟؟!!باشدایدیالوژی اش فعال می   ءکشورهای صادرکننده
 بزرگ  ها، خود خواهی  خودیی    استخباراتی خارجی قرار داشتند و غرق در امراض کشنده  هءاهداف استیالگران

ها هرگز   هیچکدام آن  ،های شخصی  جویی  انتقامو  ها    جویی  ماجرا،  ها  طلبی  ها، تفوق  محوری  ها، خود  بینی
ن سرنوشت  یتعی  توانستند درتا مردم حداقل می  تراژیدی با شفافیت آگاه نساختند ءملت را ازماجراهای پشت پرده

 گرفتند.خویش خود تصمیم می
های ملی، اصول، قوانین و قواعد   چرخیده تا بر محور برنامهکه احزاب بیشتر بر محور شخصیت مییعنی این

 پذیری، همدیگر   گرایی سیاسی، یکدیگر   رشته تا فرهنگ تکث  گهمین امر باعث    منافع علیای کشور.  یی  مین کنندهأت
های جدید و جوان  مفقود بوده و نسل   ن کامالً سیاست و سیاسیون افغانستا  ءفهمی یا پلورالیزم سیاسی  در حلقه

  ، هااین احزاب و سازمان  تمام  به  های موجود کشور به نظر شک وتردید نگریسته وکشور به احزاب وسازمان
خود هم تا کنون نتوانسته اند در یک فضای باز منطقی افغانستان   ،بازار  باور واعتماد ندارند و در این آشفته

افکار  هشمول خارج از دیوار ایدیالوژیک در پرتو    گردانیا    منافع ملی حزب سیاسی و  دوستانه و  وطن  های 
 نیرومند خویش را ایجاد کنند. 

است که مردم افغانستان در بیش    آنچه گفته شد شمه یی از حقایق انکار نا پذیر و نا رسا ئی ها و درد و رنج های
از چهار دهه ی اخیر دیده اند و با تاسف که این روند هنوز هم ادامه دارد ولی آنانی که ادعای سیاستگری و  
پیشروی میکنند و هنوز خواب قدرت را به شیوه ینجاه سال قبل می بینند بدون درک بیداری ذهنی مردم افغانستان 

از ماشه ی تفنگ بر نمی    دستنا دیده گرفته وچه در منطقه و افغانستان رخ داده،    و تغییراتی که چه در جهان و
دارند و تمامیت ارضی، هویت و ماهیت چندین هزار ساله ی وطن را مورد سوال قرار می دهند. ویب سایت  
افغان جرمن آن الین در نظر دارد که دریچه ی خاصی برای جمع آوری و انسجام نظریات و پیشنهادات نخبگان 

داخل و خار کشور برای جستجوی راه های حل قابل قبول و   و نویسندگان و تحلیل گران و سیاستگران افغان از
بیرون رفت از این تهلکه، و تامین همبستگی و تفاهم بین همه اقشار و طبقات و اقوام و مناطق افغانستان واحد  
وال یتجزا، باز نماید تا در تفاهم و نزدیکی هر چه بیشتر مردم و رسیدن به یک صلح و آرامش پایدار تسهیالتی  

به امید پیروزی نهائی مردم افغانستان برای تامین صلح و عدالت و همزیستی و همبستگی تمام    .اهم شده بتواندفر
 اقشار جامعه. 
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