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 :تبصره بر توضيح سايت پيمان ملی 
 

به تحرکات جنگی  در بستر »  مقاومت ملی «   خوشوقتم که گاليه مندی سايت آزمون ملی از بکار گيری ا صطالح 
جنگ لعنتی را « ن اينجانب تحت عنوان تاريخی مقاومت در جنوب انگيزه توضيح بيشتر به بخشی از محتويات مضمو

 .گرديد » بس کنيد 
   با درک کامل گرايش فکری کسانيکه به مشکل می توانند از وابستگی های سياسی گذشته فاصله بگيرند ، عرض 

 :ميشود 
 

 و ساختار ]سنتی [ ساختار طبعی قبيلوی :   در جنگ فعلی افغانستان دو ساختار جامعه در تقابل هم قرار گرفته اند 
 .مدرن جامعه مدنی 

 
دهقانان ورشکسته خشک سالی های .   ممثل ساختار سنتی قبيلوی ، بخش بيسواد يا نيمه با سواد جامعه است الف ـ

 .ممتد، روحانيون ، طلبه مدارس مذهبی ، متعلمين مکاتب سوختانده شده و پيشه وران در همين رديف شامل اند 
 .  دين ، ناموس ، وطن ، جهاد ، مقاومت و غيره زبان و موضع مشترک دارند آنها در تقسيم ارزش هايی چون

  يعنی عصر جنگ های 19اين ارزش ها در بيرون شهر های افغانستان و درمناطق قبايلی پاکستان همان اصا لت قرن 
در تاريخ . ده است ضد استعمار انگريز را حفظ کرده و از دستبرد مدرنيزم و گلوباليزاسيون تا حدودی در امان مان

معاصر ، مقاومت و جهاد عليه شوروی و عطف توجه به مدارس مذهبی پاکستان ، ميزبان مهاجرين افغان ، عامل مزيد 
 . بر تقويت و تعميق اين ارزش ها گرديد 

 يافته  احساس قوی دفاع خودی ، آزاد منشی ،بيگانه ستيزی ، دفاع از عقيده که نزد بخش عمده قشر روشنفکر و تحصيل
 همين. قسمت مدرن جامعه افغانی مرده است ، نزد اقشار به حاشيه رانده شده مدرنيزم به قوت خود باقی است 

 . انگيزه های عقيدوی و اخالقی دهقان ، روحانی و طالب افغانی را آماده استقبال از مرگ ميسازد 
  جنوب کشور تا جنبش های آزادی خواهی   به اين حساب ريشه های جهاد و مقاومت امروز عليه قوای خارجی در

 در اينکه چرا بخش های ديگر مردم در شمال ، مرکز و شمال غرب بازيگران .  امتداد پيدا ميکند 19افغان ها در قرن 
اين سناريو نيستند انبوه عوامل داخلی و خارجی دخيل است که فرصت کافی برای شرح و بسط آن در صحبت مختصر 

جهاد در جنوب را نفی » هسته مقاومت ملی بودن « عدم اشتراک اقشار گسترده تر مردم خصلت اما . فعلی نيست 
 رهبران جهادی ديروز که امروز در قفس طاليی ديموکراسی ناتو گير مانده اند با بدست آوردن اندک ترين. نميکند 

وقتی رهبر تنظيم جمعيت اسالمی در ترکيه به جواب سوال : فرصت پيوند خود را با مقاومت مطرح، اعالم کرده اند 
 ...  يک ژورناليست گفت که ما با طالبان نميجنگيم قصد الحاق به مقاومت را داشت 

 
 و بورس های ساختار مدرن جامعه افغانی بالوسيله روشنفکران که محصول معارف عصری در داخل   ب ـ

بستر اصلی اين ساختار شهر های افغانستان است ، که هميشه در طول . خارجی در خارج بشمار ميروند ، تمثيل ميگردد
 . تاريخ معاصر معروض به تهاجم ايديولوژی های بيگانه بوده است 

 اومت و غيره سچگی  نزد اکثر روشنفکران اهل معارف ارزش های اجتماعی چون دين ، ناموس ، وطن ، جهاد ، مق
 موازی به کمرنگ شدن ارزش ها ، روحيه قبول قربانی در راه . و اصالتی را که دهاتيان به آن باور دارند ، ندارد 

 نزد بسياری روشنفکران جای خود را به القيدی ، فرصت طلبی،] که در مواردی اصآل مطرح نيست [ دفاع از عقيده 
 . ست طفيلی گری و بيگانه گرايی سپرده ا

   در جامعه افغانی فاصله ايجاد شده ميان روشنفکر و عوام الناس موجب شد که ديروز کمونست های افغانستان 
برای پياده کردن سوسياليزم و امروز بوروکرات ها و تکنوکرات ها برای پاراشوته کردن ديموکراسی بيشتر توجه خود 

جلب حمايت خارجی برای تحقق ايديال ها در دستور روز قرار درين حال . را متمرکز به بيرون افغانستان بسازند 
 پشت به مردم و رخ به بيگانه علت اصلی ادامه بحران است که بار مسنوليت آنرا بايد روشنفکر بی رسالت . ميگيرد 

 . بدوش بگيرد 
راست در دفاع از من به  به همين مقدار تبصره اکتفا ميکنم و اين مطلب را قابل درک ميدانم که گپ های رک و 

بنآ درزمينه ادامه . در اصطکاک قرار ميگيرد » طريقت « واقعيت های موجود هميشه با معتقدات کليشوی پيروان 
 .مشاجره را الزم نميدانم 

                                        


