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 ۲۵/۰۵/۲۰۲۰            خترمحمد یوسفیا
 

 در افغانستان ملی سیر قهقرایی جنبش های وطنپرستانه
 

حرکات  ابگان توآم افکار بیگان شدن اخیر دشخوش کاپی سال در افغانستان در طی صد ملیجنبش های وطنپرستانه 
د ان مانند دو روی یک سکه چپ و راست افراط گراییانحرافات ، چپ و راست افراط گرایی گردیده استانحرافی 

 باعث تانان افغانستحریکات دشمنبا بلکه  ،ملی گردیده است اجتماعی، سیاسی و فرهنګیی، اقتصادنه تنها مانع رشد 
 فیانحرا چپ و راست. افکار کاپی شده بیگانه کشور مجبوب ما گردیده است گر و خونین درویران یتداوم جنگها

ه ک ،اند شدههمسایه های مغرض ایران و پاکستان نفوذ خارجیها در امور داخلی افغانستان و بخصوص  نفوذ باعث
لتی و مسلط دومذهبی "اسالمی"  بنیاد گراییاکنون  .شده است همبستگی ملی جانشین اتباع کشور تفرقه و دشمنی
  است. گردیده در افغانستان ملی سد راه رشد جنبش های خود جوش وطنپرستانهآن  عمال زورمندان

ر دمسلط دولتی و عمال زورمندان آن در افغانستان مذهبی "اسالمی"  بنیاد گرایی افراطیتتسلط  و مرحله جدید رشد
دولتی و جنگهای داخلی و فرقۀ در میان تنظیم های "جهادی"  تصرف قدرتبعد از سه دهه قبل  میالد 1992سال 

مذهبی  انبنیاد گرایاست. گرفته آن اوج شدت که در پاکستان و ایران برای پیشبرد اهداف جنگ ساخته شده بود با 
مسلط دولتی و عمال زورمندان آن بدون در نظر داشت قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تصامیم "اسالمی" 

 بنیاد گراییکشور با طرز تفکر رهبری در تمام امور را برای حفاظت منافع اقلیت غارتگرانرهبران "جهادی" 
قانون اساسی و سایر  امور رهبری کشور براساس در افغانستان اکنون اجرائت .به پیش می برد مذهبی "اسالمی"

   رد.قوانین کشور با عملکرد حقوق عامه برای اکثریت قاطع ملت وجود ندا
 

 
 

بار سلطنت مطلقۀ شاهی  ، برای اولین( 1۹۰1-131۹/1۸۸۰-1۲۹۷امیر عبدالرحمان خان )ن به قدرت رسید با
یل به ایجاد سلطنت مطلقه، جنبش در میان روشنفکران برای تبد عکس العمل متمرکز را در افغانستان ایجاد کرد. در 

آن به سلطنت مشروطه پا گرفت که تا حد زیادی از مراکز سنتی آموزشی یا در مکاتب متوسطۀ عصری تحصیل 
هللا، پسر و جانشین امیر در زمان سلطنت حبیب انه مبارزۀ سری رامخفی بودند کهو تعداد از افراد دربار کرده 

گران شامل وابسته  اولین گروه قابل مالحظۀ چنین اصالح( 1۹1۹-3۸/1۹۰1-131۹عبدالرحمان، گشایش یافته بود. )
د، شود میسواد، به چندصد نفر محدخواهان در میان اکثر جمعیت بیبه دربار سلطنتی بودند. هرچند تعداد مشروطه

مالی که توسط دربار  مخارج با کمک، هایی، از وضع موجود رضایت نداشتندبا اعتماد به نفس نسبت به جنبه هااما آن
به بعد سیاست  1۲۹۷/1۸۸۰با سیاست دوستانۀ او در قبال حکومت هند بریتانیایی که از ، شدقبیله داده می سرانبه 

ماندگی با عقب مجموعهای حکومتی در برابر مردم؛ و در  کرد؛ با خودکامگی مقامخارجی افغانستان را کنترل می
 (.1۲1-1۰1، ۴۸-۶کشور )حبیبی، صص 
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جنبش مشروطیت از درخشانترین نمونه هاى مبارزه بر ضد استعمار و استبداد در كشور ماست. حركت مشروطه 
ر شرایط معین تاریخى در مبارزه با استعمار كهنه انگلیس و مطلقیت فیودالى براي اعاده استقالل و خواهى د

 را در به آرمانگرایى واحدى پیوند میداد.  این جنبش، افغانستان،. دموكراسى گامزن بود
 رادیکال تحوالت بامیالدی اویل قرن بیستم در افغانستاندر مشروطه خواهان اول وطنپرستانه  خود جوشجنبش 

بود جنبش می بود که در پیوند  آغاز گردیددر وقت زمامداری شاه امان هللا  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنګی
  با ارزشهای سیکولریزم رابطۀ قوی داشت.

 

 
 

شاه امان هللا سر آغاز تحوالت  سیکولریزم مخالف دین مقدس اسالم نیست. تحوالت دورۀ اینرا باید بخاطر داشت که
  کوب گردید.سر بنیاد گرایی افراطی مذهبی "اسالمی"با دسایس انگلیس توسط  نوین در افغانستان بود، مگر متاسفانه

مذهبی  انرایبنیاد گ ستان هرگاه توسطبا از بین رفتن جنبش های وطنپرستانه ملی و موجودیت نفوذ بیگانگان در افغان
"اسالمی" مسلط دولتی و عمال زورمندان شان که در جنگ در خدمت بیگانگان بخصوص ایران و پاکستان قرار 

طنپرستانه و ند، در برابر هر نوع ظلم، ستم، فساد، جنایت، خیایت علیه مردم مظلوم و بیگناه کشورهیج نیرویبودداشته 
  بلند کند. را در جلوگیری از ظلم، ستم، فساد، جنایت، خیایت صدا خودوجود ندارد که  ملی

 

 
 

 ، حقوق بشر، شفافیتمتعدد تحت نامهایخود را رسمی دولتی  دولت فاسد کنونی برای فریب مردم ارگانهای متعدد
  می شود.مظلوم در کشور خواسته های مردم ابراز این و آن ایجاد کرده اند که مانع 
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 جکومت، پارالمان، قضا( را ایجاد کرده مگرافغانستان با وجود آنکه بنام ارگانهای سه گانه دولتی ) نونیدولت فاسد ک
های فاسد ایران هسته رهبران "جهادی" و جنایتکاران جنگی را که با شبکه  برای پیشبرد ارگان معادله دولت اخوند

با زیرپاکردن قانون اساسی راه توافقات که  های اطالعاتی ارتباط برخالف قانون اساسی در جنب خویش دارد،
  در پیش گرفته اند. نظر رهبران "جهادی" و جنایتکاران جنگی را تحت "سیاسی"

نخستین اندیشه های رادیکال چپ و تحوالت خورده بورژازی که ماهیت ملی و وطنرپرستانه را با خود داشتند، با 
کاپی شده بیگانه در  اختالط با افکار چپ افراطی باعث تحریک و تسلط بنیاد گرایی افراطی مذهبی "اسالمی"

مام شؤن در افغانستان ت کاپی شده بیگانه "اسالمی"افغانستان گردیده است. اکنون افراطی ترین بنیاد گرایی مذهبی 
زندگی جامعه افغانی را فراگرفته است که میخواهند میهن ما به عصر تاریک حجر برگرداند. محصول بنیاد گرایی 

در افغانستان آله دست دشمنان میهن اند که باعث تداوم جنگ و خونریزی  کاپی شده بیگانه افراطی مذهبی "اسالمی"
 افغانستان گردیده است. در

 

 
 

 دولت امارت "اسالمی" درافغانستان هستند؟ اینست که طالبان مدعی کدام نوع اساسیسوال 
و امیران که در عدۀ از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، کویت،  ناشاه امارات "اسالمی" اسمای دولتهای

توسط قبیله و خاندانهای با در نخستین مراحل ایجاد دولت امارات عربی و غیره وجود دارد، دولتهای مورثی اند که 
 انتقال گان شانبه بازماند، و از نسل به نسل مورثی انتقال ندایجاد گردیده بود در همان کشور های قدرت آن زمان

 ارث برده اند.آنرا با ورثۀ شان  بوده که شاناز اجداد و نیاکان  و امیران ا نشاه امارات "اسالمی" دولتهاییافته اند. 
نمی داند که  ایندر تجارت شرکت ها و فرنچایزها وجود دارد مگر مردم افغانستان در سیاست و امور دولتداری 

 ایجاد کند. میخواهد در کشور  رادولت امارت "اسالمی" چه نوع طالبان 
 در نظر داشت اصلنباید سؤ تعبیر شود،  ساخته نمی شود.توسط قانون ساخته می شود، دولت توسط مذهب دولت 

 تاسحقوق اتباع مذاهب در قانون اساسی موضوع و بخش کامأل جداگانه تمام اتباع و پیروان  احترام و رعایت حقوق
 . درج می گرددمندرج قانون اساسی د مندرج مواکه 
 

 ایانپ
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