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 سیاسی در افغانستان! یسواد بی
 

 زیرک و ،متفاوت خود؛از هر نسل به تناسب نسل قبل از گذشته تا اکنون، نسبت به یکدیگر تفاوت دارد و  بشر نسل

 ها بهل نساند، ل ارزش قائاهمیت و  ،آدمیآموزش، پرورش و سواد  به هایی کهن سرزمی و در شودمی هوشیارتر 

و شود می ، شکوفا آیدمی بوجود  های مختلف در اقلیم تمدن ،طریقن به اید و نیابمی رشد و شکوفایی بیشتری دست 

 اما در عصر انفجار اطالعات و پیشرفت تکنولوژی؛ این تفاوت و اختالفافتد. می ریخی ابن خلدون اتفاق أتطور ت

تر مقاومت و  کمو تبدیالت در برابر تغییرات  نسل امروز. گیردمی صورت تر  بیشتر و عمیقتر،  سریع ،هال نس

تن دانند و با یادگیری و فراگرفمی ردن دانستن، علم، دانش و بهتر زندگی ک خود را سزاوار و الیق  و  کنندمی استقامت 

 و سیاستمداران است؛زمامداران تعیین ساختن و  مشخصکه همان  ،خود و کشوردر امور حیاتی  سیاسی؛ سواد

 .کنندمی عمل بین، تَدقیق و جدی  باریک

اساس  رب بیان کرد وهای زندگی و روش و طریقه بهتر زیستن  ، دانستنیکوتاه ریفتوان در تعمی سواد سیاسی را 

شتر بیشناخت و آگاهی  ،که از امور خود اتباعیو  سواد سیاسی از اهمیت باال و حیاتی برخوردار استهمین تعریف، 

 شایستگیکه در راستای ، دهندمی قرار مدارانی  افراد و سیاست نمایندگی خود را بر عهدهاختیار و و بهتر دارند، 

خواسته ، سوادی سیاسی وجود دارد سوادی یا بی که کم هایین اما در سرزمی. کنندمی عمل انسان و بهتر زیستن 

خواهند انتخاب کنند که با تفنگ کشته شوند، می نمداران این است، که  کنندگان و سیاست از حکومتساکنان آن اصلی 

کور، که  ،سوادی سیاسی است بی سوادی؛ بی نوع براین بدترین بنا کشته شوند. اصالا  خواهندمی یا انتحاری؛ بلکه ن

ثباتی  بی ؛ی کودکانگر تکدی زنان فاحشه؛توجهی به سیاست است، که  بی فهمند، کهمی ن کر و درک سیاسی ندارد و

 افزاید. می بر فساد صاحبان قدرت  ،سازد و از همه بدترمی کاری را  فقر و بیعام؛ ل و ناامنی؛ انتحاری و قت

مردم از توانایی، قرار دارد و آن ح باالیی سطسیاسی در  ادیسو ، که بیعنوان سرزمینی است افغانستان نیز به

 گیری و تعیین در تصمیم و به ندرت و دشوار ،اخت دارندآگاهی و شن مترک ،ولیت و تعهد در قبال خود و جامعهؤمس

 امور سیاسی؛ درمردم و اشتراک حضور بنیان و اساس  ،اکثر اوقات کنند.می  همکاریتمرکز و شان  سرنوشت

سواری،  موجتوسط  ؛این سرزمینامور زمامداران انتخاب  ۀریشاغلب  باشد ومی تعصب، سمت، زبان و مذهب 

 ،آلود کردن آبل گ   بهجای استدالل عقالیی و بیان واضح و روشن؛ ه است و ب ییاگر و تعصبپراکنی  اختالف

همچون قضیه  نیز رهبران سیاسی مداران، پیشوایان و سیاست شوند.می تحریک احساسات و هیجان جمعی متوسل 
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خویش  لگوی عم اسخعنوان قدیسان، پ است و بهقابل نقد، بررسی و تحقیق  رغی مریکا؛اهولوکاست در ایاالت متحده 

 .باشندمی ن

امی، قلعه و پایگاه نظشدن ل تبدیاست، و  تقسیم کرده قومیت و مذهبپایتخت را به نواحی  سوادی سیاسی در افغانستان؛ بی

 های غیر جادهنبود آب آشامیدنی و برق، اعتیاد به مواد مخدر،  ،و زنان کودکانگری  تکدیعام و کشتار مردم در مساجد، ل قت

در والیات دهد. می شهر کابل را نشان  دیگر  های خصوصیت برخی از و رعب و وحشت از کشته شدن،  ،استاندارد و خاکی

در بخش  شود ومی ستی اداره های مختلف تروری گروهبخشی از آن توسط این سرزمین نیز نه تنها از توسعه خبری نیست، بلکه 

یابد  می توسعهناامنی و فقر رسد، می رهبران حکومت نمردم به گوش  یصدا وجود ندارد.نیز زندگی امکانات ابتدایی  دیگر آن،

منابع مالی خود استخراج معادن؛ تهدید، فشار و محکمه صحرایی مردم، قدیمی، از طریق ظهور و  نوهای تروریستی  و گروه

 سازند. می و حکومت خود را برقرار  را تمویل

ر اوج دکه عصب تَ و  حمایت و طرفداریو  ،کشور استاین ریت مشکالت و بحران در اساس و زیربنای اکث ،سیاسی سوادی بی

مانع تغییر و یادیگری  مردم، ۀناسنجیده و کورکوران های اریبدطرفداری و جانو عادت  ،ستا مانع نوآوریخود قرار دارد، 

ی بند در تقسیم دخالتشاهد و  ،صورت خواسته و ناخواسته بهزبان،  ، منطقه وقوم، مذهب، ملیت ۀه بهانبشود و هر روز می 

کشورهای دیگر، مردم افغانستان را جدا جدا و . حاجت و ضرورت نیست تا گیردمی صورت بیشتری در این سرزمین  های

گیری جلو عام، آتش زدن مکاتب،ل قتباعث انتحار،  ؛در این سرزمینسوادی سیاسی  تکه تکه کنند، چرا که جهل سیاسی و بی

  شود.می های افراطی ن و جریا یجناح هایبندی و تقسیم کسب علم برای دانستن،و مادران از حضور دختران 

رها و کشو هموار و مساعد ساخته است ،جهان تمندرا برای کشورهای منطقه و قدرسوادی سیاسی در افغانستان، میدان رقابت بی

وادی سیاسی س و جهل و بی پردازندمی چشمی، دشمنی و رقابت  به هم ؛آوردن منافع دسته و ببرای پیشی گرفتن از یکدیگر 

شدن یک انسان  چنین است که کشتهن ای باشد.می ها ن ترین سالح و امکانات برای آ و آسوده ینگتربزر ،و مردم تمدارانسیاس

و ارزش و محافظت مردم برای جلوگیری  ،نیست شده افغان کشتهها و صدها  ؛ مساوی و برابر با دهواشینگتندر پاریس، لندن و 

 انتضم اتباع مین امنیتأت ،ترین زمان ممکن و باید در کوتاه یستقطعی و ضروریغرب و دیگر نقاط دنیا، در شدن  از کشته

 سیاسی،سوادی  هل و بیچون ج اهمیت خاصی ندارد؛ نام انسان،ه موجودی ب عام و انتحار  ل در سرزمین افغانستان، قت اما شود.

و حضور نظامیان ناتو و دخالت مستقیم و غیرمستقیم  ،ژیکیستراتهای امنیتی و ن شدن جنگ، انعقاد پیما زمینه طوالنی

 .کندمی کشورهای همسایه را سازوار و تسطیح 

ک اقل ی شود، که با داشتن مشکالت فراوان؛ حدمی بضاعت و فقیری در این سرزمین دیده  بی ۀبه خانواداما وقتی 

ایان نمپیدا و روزنه امید کند، می  پوهنتونو روانه مکتب و مشخص فرزند خود را برای آموختن و کسب علم و دانش 

پیدا کردن از  آگاهیمبارزه کرد و با شناخت و مقابله و سوادی سیاسی در این سرزمین  توان با بیمی شود، که می 

 دور ازه این سرزمین را بدر  ،آنچه جریان زندگی تغییر داد. ستان را به مکانی برای زندگیسرزمین افغان خود،

رد یکدیگر جمع کنبرای یکدیگر  کنار یکدیگر، را در ساکنان، تا سازدمی عام مساعد ل قت ترس، وحشت و  د؛و در گ 

ندگی، زشایسته و قابلیت نیامده است، بلکه شدن بوجود  برای کشته ان افغانآموختن است، که انس آموختن، آموختن و

 .را داردآمدن، توسعه و پیشرفت  کناریگرپذیری، دهم

 

 


