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  بيانيه ی اساسی

  مجمع فعالين سياسی افغانستان
 

از لحاظ اقتصادی فقر و بيکاری بيداد . جامعه ی افغان آبستن يک تحول بزرگ بنياديست
ميکند، قطب بنديهای زبانی، مذهبی و سمتی به مثابه ابزار برنده سياسی از سوی دشمنان داخلی و 

 و تفنگ نيروهای خارجی از له های توپخارجی دامن زده ميشوند، ملت از لحاظ نظامی زيرمي
  . مصوونيت و هراس بسر ميبرددر شرايط فقدان امنيت، مخالفان مسلح يكسو و حمالت

انكشافات سياسی ـ اقتصادی واجتماعی موجود نه تنها حاآميت حكمرانان مسلح را درشكل جديد آن 
ی فقرا وحكمرانان پولدارنيز انقسام جامعه به اردو به  حاآميت پول،مينمايد بلكه از راه تقويت
  .   مينجامد

در چنين شرايط حکومت بصورت کامل وتمام عيار در خدمت فساد، مافيای مواد مخدر و دشمنان 
مردم افغانستان قرار گرفته است و در تضاد با منافع ملی و در تطابق با منافع فردی و گروپی 

ايجاد يک حکومت ملی ای يت شان بربه تعهد و مامورجهانی الزم است جامعه . عمل مينمايد
  .پاسخگو و سرکوب تروريزم متوجه ساخته شود

 هرسه دست بدست هم داده و شرايط دشواری را براي مت، متحدان حکومت و مخالفان مسلححکو
  . مردم بوجود آورده اند که تنها برای آنان و همکاران آنان ميتواند  سودمند باشد

  .صل اساسی حاکميت سياسی مبدل شده استبه ا" تفرقه افگن و حکومت کن"
تالشهای انجام شده برای دموکراتيک ساختن جامعه نشان دادند که جامعه افغانی بوسيله ی 

ساختار سياسی سراسری مستقل ملی است، و تنها بوسيله ملت افغان واهريمنها گروگان گرفته شده 
 دارا است، ترين تعداد احزاب سياسی رادر حاليکه بيگمان افغانستان بيش. ميتواند نجات داده شود
اين ساختارها بيکاره، فاقد ابتکار سياسی، .  نيز ميباشد جامعه ی سياسیيکی ازغير فعالترين

ين علل و به بر بنياد هم. گيرمانده در النه فکری و ساختاری، جنگزده و در گير بحران اعتماد اند
ن را ندارند از سراسری و ملی شدن عاجز ماده که توانايی دگرانديشی و تغيير در خويشتدليل اين

  . اند
های تاريخی تاريخ مبارزات سياسی تشكيل يک ساختار سياسی سراسری با عبرتگری از درس

مستلزم گذار فکريست که الزمه آن در جايگاه نخست ترک تعصب فکری ودادن اولويت به منافع 
   .ملی ميباشد

  
امنيت ونيت و شرايط تهديد به مصودر اين. ستر ی بر زندگی مردم  حاکم اشرايط دشوا

فردی و اجتماعی با گذشت هر روز بيشتر ميگردد، نارضايتی  مردم از بی عدالتی و فقر مادی و 
 در نتيجه ی تعصب فکری و  گروپ محوری ج ميگيرد، ارزشهای ملی و دموکراتيکمعنوی او

ور به ميدان رقابت منافع در معرض خطرات بزرگ قرار گرفته اند،  شرايطی که درآن کش
کشورهای همسايه و غير همسايه مبدل گرديده ، تعدادی از مغزهای سياسی به مستعمره های ذهنی 

اين شرايط همه آنانی را که درد . اين و آن کشور مبدل شده اند و قدرت زر و زور نهادينه ميشود
ايی درسهای تاريخ مبارزات انسانهای اين سرزمين را احساس مينمايند فرا ميخواند تادر روشن

    .سياسی در صف واحد سياسی به دور ارزشها و تفکرات ملی متحد گردند
تداوم  تشتت فکری، تعصب و گروپ محوری، به معنای تداوم بدبختی، فقر و تبعيض  و به سود 

  .  دشمنان مردم ما است
  

  مجمع فعالين سياسی
  :با درک اين حقيقت که
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امين حاکميت ملی از راه تحقق دموکراسی بدون يک ساختار سياسی رفاه ملی وت   ترقی ، -
تنها چنين  شها و مفکوره های ملی ناممکن است وسراسری و ملی بر پايه های وسيع و باثبات ارز

از راه تبديل مبارزه سياسی به کار مردمی و تبديل کار مردمی به مبارزه ساختار سياسی ميتواند 
  هرگونه تبعيض و يکه تازی حاکميت مردم را به آنها برگرداند،سياسی و برخورد  فارغ از 

  
   برای طرح  سنگپايه ی های يک ساختار سراسری ملی-
  
  ملی  شخصيتها و ساختارهای سياسی  فراهم سازی زمينه های تفاهم و کار ع-

    به هدف تشکيل يک ساختار سياسی سراسری
  

  . سازمانها صادر مينمايدفراخوان آتی را عنوانی شخصيتهای سياسی مستقل و
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 !شويد متحد ميهن وطنپرستان
 !گرديم متحد راتيكدموک و ملی مشترک ارزشهای و ها مفکوره دور به بياييد

 .ميخواند فرا واحد صف يک در وحدت به را راتدموک و ملی نيروهای ی همه ميهن و مردم
  
  

رت پراگنده برای هرشخصيت مبارز سياسی و هرسازمان سالهای زندگی و مبارزه به صو
سياسی اين ضرورت را نشان داده است که موفقيت در مبارزه سياسی بدون اعتماد سياسی مردمی 

در اين شکی نيست که مساعی . و اتحاد نيروهای وفادار به داعيه  ستمديدگان ممکن نيست
به يک اتحاد  به داليل مشهود و معلوم هنستنه تواتاکنون سازمانها و مراجع مختلف برای اتحاد 

فقدان انعطاف پذيری و مدارای الزم به نفع داعيه زحمتکشان که در .  گرددسراسری نيروها منتهی
واقعيت امر داعيه مشترک همه ی نيروهای ملی و دموکرات ميباشد در سر راه اتحاد و عمل 

  . مشترک آنها  همچنان قرار دارد
ز دربرابر همه ی روشنفکران قرار دارد اين است که آيا شخصيتها ی سوال اساسی که امرو

مستقل ملی سياسی و سازمانهای سياسی حاضراند به خاطر داعيه ی آزادی و رفاه زحمتکشان، 
   حزبی ترجيح دهند؟  وگروپی/منافع ملی را بر منافع فردی 

  
 : که ميدانيم همه
 ميرود، خرابی روبه کشور در امنيتی وضع (١
 است، گرفته اوج افتصادی وفقر مصوونيت عدم امنی، نا عدالتی، بی از  م مرد نارضايتی  ٢
 گرديده، مبدل همسايه غير و همسايه کشورهای منافع بازاررقابت به کشور ( ٣
 گرديده مبدل کشور آن و اين ذهنی های مستعمره به سياسی متفکر های مغز )از برخی ) ( ۴
 )پرستی بيگانه اوج (
 افغانستان رابه آن ذهنيت سرمايداری از و را آن پوست غربی دموکراسی از سياسی جديد جمو )۵

 نموده، وارد
 ميشود، نهادينه اند ناراض و شاکی آنان از مردم که آنانی قدرت و )۶
 در محوری، خود و فکری تعصب ی نتيجه در دموکراسی و ملی، ارزشهای )٧

 .اند گرفته قرار بزرگی خطرات معرض
 در دموکرات و ملی نيروهای سياسی تشکل يک تشکيل برای کنون تا شده انجام مساعی ی همه
 به توانسته تنها اصولی و موجهه غير های موضعگيری و گروپ محوری فکری، تعصب ی نتيجه
 که سياسی نيروی يک جايگاه .بيانجامد شده تعصبات نهادينه امتداد هادر وابستگی تقويت

 استقالل، و بازنگری با يعنی :سياسی عمل و انديشه جديد ی شيوه به هبلک معمول شيوه به نه
 .خالي است دهد قرار اولويت در را ) اکثريت ( مردم ی اراده و مردم
 نا بلکه زده وجنگ نام بد ناکام، تنها نه ديروزين عمل و انديشه شيوه که ندارد وجود شکی اين در

  ی همه از را عمل و انديشه در اساسی ذارگ کنونی، شرايط .است گرديده نيزثابت کاره
  .ميطلبد روشنفکران

 
 بايد سياسی ی مبارزه

 باشد، تمايز قابل گذشته از صراحت با عمل و انديشه نگاه از (١
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 گردد، مبدل سياسی ی مبارزه به مردمی کار و مردمی کار به سياسی ی مبارزه (٢
 گروپی  ارزشهاینه شوند داده قرار توجه محراق در تيكادموکر ملي و های مفکوره و ارزشها (٣

 وحزبی
  

  :تا است اين قراردارد دوست ميهن روشنفكران همه برابر در که مشترکي ماموريت
  
 ناراضی، سياسی فعالين ( ١
 قومي منطقوي، هاي وابستگي و اجتماعي -سياسي موقف باوصف که آناني :گان ستمديده ( ٢

 اند، آموخته تاريخ از و ورزيده نه رخيانتکشو و مردم به اند، ستمديده وزباني،
 اند، فکري استقالل و صادقانه خدمت خواهان که آناني( ٣
 انديشه نوين ی شيوه به اند حاضر و انتقادمينمايند ديروزين عمل و انديشه ی شيوه از که آنانی ( ۴

 گردند، جامعه سياسی ی واردصحنه وعمل
 سياسی ی مبارزه به را مردمی کار و مردمی کار به را سياسی مبارزه ميخواهند که را آنانی( ۵

 نمايند، تبديل
 ملی اراديت وخود ملی منافع ملی، حاکميت ارضی، تماميت ملی، اتحاد انديشمند که آنانی ( ۵

 هستند،
 و مينمايند، دفاع کشور در ستمديده کثريت  ازا که را آنانی( ۶
 دريک اتحاد به مينمايند، فعاليت راستا چنين در هک را سياسی مجامع و محافل ها، حلقه ی همه ( ٧

 .فراخوانيم سراسری سياسی تشکل
 :تا ميکند حکم روشنفکري ى وظيفه و تاريخي -اجتماعي آموزش سليم، عقل

  
 و گرديم، متحد ملي مشترک ارزشهاي و ها مفكوره دور  به -
 وداع زودتر هرچه عملکرد و انديشه ، تفکر کهن سبک و شيوه با تاريخ درسهاي از عبرت  با -

 ،)فکری گذار (نماييم
  .نماييم جستجو مردم ميان در را مبارزه متکاي   -
  
 فکري، مسووالنه و متعهدانه استقالل با که آناني ميانديشند، راستا اين در که آناني ى همه از

 طرح دور به ميآيد بعمل دعوت نمايند، عمل متفکر مغز چون جديد و مردمي ی شيوه به ميخواهند
 .گردند متحد فراخوان اين

 :زمره از مختلف داليل به سياسي  که احزاب است داده نشان گذشته سالهاي تجارب
 موفق سراسري ساختارسياسي يك تشكيل به اند نتوانسته طلبي عظمت تعصب فکری ، حزبی و (١

 گردند،
 ايليت گونيستيانتا موضعگيري و يكسو از سياسي احزاب فرورفتگي درخود داليل به (٢

 نيروها، بسيج امكانات نايابي شرايط در سياسي ابتكار فقدان باز و ديگر سوي از سياسي
 حيات در مطرح سياسي نيروي بحيث نتوانسته دموکراتيك سياسي ازاحزاب يك هيچ

  .ميباشد ناممكن سياسي تبارز بدون سياسي اعتماد و سياسي کار  درحاليكه.نمايد تبارز سياسي
 

 دموکرات و ملي نيروهاي اراده و تصميم به کشور و مردم نجات تاريخ، تكرار از يجلوگير
  .دارد بستگي
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  ! بيايد اين فرصت تاريخی را از دست ندهيم

 : آدرس  سياسی عالقمند ميتوانند بااحزاب ، گروه ها، سازمانهای سياسی و شخصيتهای
com.gmail@kryguzarefe با مجمع فعالين سياسی در تماس شوند.  

 از توجه شما تشکر
  
 

 يی سياسي نيروهاي و سياسي مستقل شخصيتهاي نظر ابراز و بحث براي پيشنهادي طرح اين: يادداشت

 .ميباشد باز مينمايند فعاليت و انديشند مي صادقانه راستا اين در که
 


