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 د افغاني ملي سیاست آفت پېژندنه 

 
 

مذهبي او هر ډول اېډیولوژیک افراط په انسان کې دننه د عقل، عاطفې، رحم، بدلون او پرمختیا له ځواکونو سره ټکر  
  .کوي

راطي بنیادم په اسانۍ انسانوژنه کوي، ځکه ناروغ دی، افراطیت د رواني عقدو تراکم دی. مذهبي او اېډیولوژیک اف
  .عقدې لري. ماشوم، ښځه، ملکي او هرڅوک چې د ده په نظر د ده په شان افراطي نه دی، باید ووژل شي

له انساني وجوده بهر په سیاسي ـ ټولنیز ډګر کې د مذهبي ـ اېډیولوژیک افراط تر ټولو لوی مخالف ملیپال سیاسي 
  .ځواک دی

ملي سیاست یعنې هرهغه سیاسي ځواک چې د یوه هېواد د ملي ګټو، ملي پیاوړتیا، هوسایینې او پرمختګ لپاره فکر  
  .وعمل کوي

رني ځواکونه لومړنۍ پانګونه پر افراطیونو کوي، ځکه هغوی اسانه اخیستل کیږي د هر هېواد مخالف هېوادونه یا به
  .او ډېر ژر د سیاسي مرییانو او وړیا سرتېرو تر بریده استخدامېدالی شي

په افغانستان کې هېڅ داسې اېډیولوژیک ـ مذهبي افراطي وګړی، ډله یا جوړښت نه شته، چې ګاونډیو استخباراتو 
ي کړې. هر مذهبي افراطي خامخا د ګاونډیو استخباراتو له خوا مالتړیږي. دا ثابته فرضیه ده او  پرې پانګونه نه و

  .شک په کې نه شته
د ملي سیاست لوی آفت، خنډ او ستونزه دا ده، چې ګاونډي استخبارات د ملي سیاست له جوړښتونو او تفکر څخه 

لي سیاست پر ضد ودروي او ایډیولوژیک افراط دومره  ویریږي. لومړنی کار یې دا دی، چې ایډیولوژیک افراط د م
  .تاوتریخجن، خشن او بېرحمه کړي، چې هرڅوک ووېروالی شي

د دې په وړاندې د ملي سیاست پلویان، چې نه بهرنی مالتړ لري او نه هم له بهره ورکړل شوي مادي امکانات ورسره 
  .له بل سره مخالف او نااغېزناک پاتیږي شته، کمزوري، پاشلي، په سلیقه یي اختالفاتو کې ښکېل، یو

مذهبي ـ ایډیولوژیک افراطیون ځکه روي، وحشي او ګواښمن دي، چې بهرنیان یې هڅوي، انګېزه ورکوي، وسله  
او باروت یې پرېمانه دي. د ملي سیاست پلوي سیاستوال، چې په فکر، علم، ملي ارزښتونو، اخالقو، عواطفو او 

  .نه په کور دننه او نه هم بهر مالتړي و پلویان لرياعتدال والړ سیاست کوي، 
په هوښیارو ټولنو کې ټول ملي سیاستګر سره متحد، له دننه ځواکمن او پیاوړي روښانفکري نهضتونه جوړوي، چې  

  .کړای شي، ټولنه او هېواد له کړکېچه وباسي
  .سره پاشلي او کمزوري پاتې دي په افغانستان کې زموږ ملي سیاستوال دغه وړتیا او شعور ال هم نه لري.

د ملي، موډېرن او پرعقالنیت او اخالقي عواطفو والړ ملي سیاستوال ښایي یوه لویه روښانفکره جبهه جوړه کړي،  
چې د افغان انسان د ژوندي پاتېدا او هوساینې لپاره څه وکړای شي، تر هغه پرته افراطیت د استخباراتو په زور د 

 .رګونه ورځ په ورځ راوژني سرطان په شان د هېواد
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