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 سیاسی در افغانستان –علل پراگنده گی اجتماعی 

 

روشنفکران بدست در این اواخر بعضی از نویسندگان محترم مقاالت و نوشته های مفید را در مورد تعصب  در بین  
 نشر سپرده اند، خواستم نظر خویش را مختصرأ عالوه نمایم.    
سیاسی و فرهنگی است که  در همان   -اجتماعی -افکار و عملکرد انسانها خود محصول محیط مناسبات اقتصادی

 محیط و مناسبات مسلط آن انسانها رشد و نمو نموده اند.   
و ایدیولوژیک افراد و گروپ های متعدد درافغانستان نیز خارج از همان   -سیسیا –اجتماعی   -پراگنده گی اقتصادی

 قواعد علمی جامعه شناسی نه می باشد.  
و فرهنگی افغانستان علل و عوامل فراوان خود را   -سیاسی – اجتماعی  -عقب ماندگی مناسبات زیربینا اقتصادی

ی چیز فهم و روشنفکر که در شکل عامل روبنایی آن با  در میان  افغانها  دارد.  موجودیت ایدیولوژی های متخاصم
خوشبینی ها ویا تعصبات متبارز شده است، باعث پراگنده گی زیانبار کتله های وسیع اجتماعی و تضعیف قوت ملی 

 افغانستان گردیده است.   
ملل جهان درافغانستان در قطار سایر    -سیاسی  – اجتماعی    -علل عدم رشد متناسب متوقعه و دلخواه مناسبات اقتصادی

موجودیت موقعیت خاص حوزه جغرافیای، تعرضات و تردد بیگانگان، تسلط نظام های ضد مردمی، مداخالت خارجی  
 وعدم موجودیت همبستگی ملی اتباع کشور در امر دفاع از منافع ملی مشترک کشور ما میباشد. 

سیاسی  در افغانستان را با آنکه حوادث آن   –ماعی اجت -تمام علل عدم رشد متوقعه و دلخواه مناسبات  اقتصادی 
نقطۀ آغاز خود را دارد،  مگر اثرات آن به علل مؤثر گذشته آن نیز مرتبط بوده، نمی توان ارزیابی درست و مکمل 

 آنرا از یک نقطه معین آن بدست آورد. 
ن همرا بوده است، هیچوقت در چندین دهۀ فضای دود جنگ مداخالت خارجی که با کمک همکاران اجیر داخلی شا 

برای تأمین قضاوت منصفانه  برای اکثریت مردم  کشور مجال نداده است تا حکم و قاضی بیطرف منصف در مورد 
 فتوا عادالنه بدهند.  

هیچگاهی عدالت واقعی تأمین شده نمیتواند که فرد و یا افراد  برای تسکین دیدگاه خویش با قضاوت فردی و یا حلقوی  
بدون تدویر محاکم منصفانه و بی طرف متکی با  نظریات واقعی برای  سالمت و مالمت  فتوای عادالنه را یکجانبه  

 صادر نمایند. 
درافغانستان طی یکصد سال اخیر حوادث متعدد ناگوار به تحریک دشمنان مردم کشور بوقع پیوسته است که دارای  

ی "اسالمی" و یا با عملکرد خدمتگذاران ایدیولوژیک ریشه های رقابت جهانی با همکاری تعصبات مذهبی افراط
 بیگانه ها در امور داخلی کشور تعمیل گردیده است. 

بنا برعوامل متعدد فوق نیروهای ملی و وطندوست درافغانستان نتواستند که بحیث یک نیروی متحد قوی درمقابل  
ای ملی  و وطندوست  افغانستان در جنگ  تعرضات دشمنان داخلی و خارجی میهن خویش عرض اندام نمایند. نیروه

روی یا روی نتوانستند بر دشمنان داخلی و خارجی افغانستان  خود پیروز شوند. افغانستان درشکست نیروهای ملی 
 و وطندوست خویش بهای سنگین پرداخته است.     

تر از همه موجودیت این عاملین  عاملین داخلی جرم و جنایایت در افغانستان بر اساس اسناد معلوم و هویدا است. اول
داخلی با جرم و جنایایت شان در افغانستان پشتوانه خارجی را با خود دارند. عاملین داخلی جرم و جنایایت در 
افغانستان جنایات هولناک و فراوان خود را در کشور انجام داده اند. عاملین داخلی جرم و جنایایت در افغانستان برای  

قعیت ثابت وجود ندارند.  عاملین داخلی جرم و جنایایت در افغانستان در دایرۀ شیطانی فساد و نجات خود در یک مو
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غارت اموال مردم درحرکت هستند. عاملین داخلی جرم و جنایایت حرفوی در افغانستان مانند امتعه بازار توسط 
 مشتریان داخلی و خارجی خرید و فروش می شوند. 

سیاسی و حوادث خونین را نمی توان  –اجتماعی  -وقعه و دلخواه مناسبات  اقتصادیبار مسؤلیت همۀ عدم رشد مت 
 بدوش یک حلقۀ معین اجتماعی و یا اشخاص محدود انداخت.  

موجودیت دیدگاهای متعصبانه بشکل افراطی آن در بین روشنفکران و سیاسیون افغان محصول افکار عقب ماندۀ  
سی و اثرات فکری خورده بورواژی است که موانع اساسی را در راه وحدت سیا  –اجتماعی    -مناسبات فوق اقتصادی

 وهمبسگی ملی نجات مردم کشور ما از چنگ دشمن ایجاد نموده است.
آتش تعصبات و نفرت های کور کورانه روشنفکران و سیاسیون افغان مطابق آرزو و سناریو دشمنان مردم افغانستان  

های کور کورانه روشنفکران و سیاسیون افغان همۀ درختان با ثمر و بی ثمر،  ادامه دارد.  آتش تعصبات و نفرت 
 خشک و تر جنگالت و بوته های پر گل بوستان میهن مشترک ما را سوختانه است. 

احیای بوستان  پر گل  میهن زیبا ما و شما مستلزم حوصله مندی فراوان، گذشت معقول بر اساس منافع ملی و  
ا نیاز دارد.  با تنگ نظری و تعصب هیچ طرف نمی توانند بوستان  پر گل  میهن زیبا را دوباره فداکاری جانبازانه ر

 احیا کنند.
کشور به کار و زحمات تمام توده های وسیع برای اعمار مجدد میهن  نیاز دارد. تعصب و تنفر با قضاوتهای فردی  

ارزشهای منافع ملی کشور باشد  کاری مثمر را  و حلقوی یک جانبه همرا با دیدگاهای جانبدارانه منفی که خالف
 برای کشور انجام داده نمیتوانند.  

تعصبات و عقده های روشنفکران و سیاسیون افغان فضای همکاری صادقانه را در بین نیروهای ملی و وطندوست 
 کشور را مختل ساخته است وبه احیای مجدد نیاز دارد.  

برای ادا رسالت ملی و تاریخی خود برای نجات میهن خویش از چنگ  روشنفکران و سیاسیون وطندوست افغان
دشمنان خویش به مبارزه بی امان علیه تعصبات و تنفر کور کورانه نیاز عاجل دارند.  روشنفکران و سیاسیون 
 وطندوست افغان نمی توانند بدون همبستگی ملی و اتحاد صادقانۀ رسالت و مسؤلیت های ملی و تاریخی خویش را 

 برابر کشور و مردم آن ادا نمایند.
قطع جنگ و صلح پایدار درافغانستان را نمیتوان در مذاکرات امریکا با درفش صلح هیچگاه از در قاتل نمی براید، 

طالبان بوجود آورد. تأمین صلح واقعی وپایدار درافغانستان هم با آغاز مذاکرات دولت کنونی و حلقات فاسد سیاسی  
 بیگانگان با طالبان  ویا با امتیاز دادن به قاتلین مردم مظلوم و بی گناه افغانستان ناممکن است.    محصول جنگ تحمیل

درفش صلح پایدار درافغانستان تنها و تنها نخست باید از کلبه های ویران و مزارع سوخته قربانیان واقعی جنگ در   
ع  متضرر حقیقی جنگ در افغانستان تامین شده می افغانستان آغاز شود، صلح واقعی در افغانستان با اشتراک وسی

 تواند و بس.  
 مرگ بر تعصبات و تنفر آگاهانه دشمنان مردم درافغانستان عزیز. 

 به پیش در راه ایجاد و همبستگی قربانیان واقعی جنگ درافغانستان عزیز. 
 زیز.    به پیش در راه همبستگی و اتحاد صادقانۀ تمام نیروهای وطندوست افغانستان ع
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