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  م٢١/٠٦/٢٠٠٨                     فرهاد خليلی
  
  

  افغانستان و ايدئولوژی های وارداتی
  
  

  .کشمکش های داخلی و مداخالت خارجی می سوزد بيش از سه دهه است که افغانستان در آتش جنگ ،
هيم يافت اما اگر به ريشه بحران های که کشور ما از گذشته های دور تا امروز در گير آن بوده نگاهی بيفگنيم در خوا

که تمامی مشکالت  وطن ما ناشی از ايدئولوژی های وارداتی چه چپ و چه راست افراطی می باشد که بغيير از 
  .جنگ ويرانی چيزی ديگری را برای کشور و ملت ما به ارمغان نياوردند

 شيرازه و بنيه های ايدئولوژی های که در راستای تامين منافع خارجی ها و ويرانی و تباهی ميهن ما  بوجود آمده و
اقتصادی کشور را از بين برده و مليونها هموطن ما ن را يا بکام مرگ سپردند و يا رهسپار ديار غربت نموده اند  از 

  .نخست الزم است تا  با تعاريفی از ايدئولوژی آشنا شويم. گذشته تا امروز فعاليت می نمايند
  

مجموعه ای از پندار ها يا " : از بسياری ديگر باشد بدين شرح استيکی از تعاريف ايدئولوژی که شايد پذيرفتنی تر
انديشه ها در باره، زندگی ، جامعه يا حکومت ، که از شعار های اجتماعی ، سياسی يا مذهبی که نسبت به آنها 

اعتقاد اعتقادی تعصب آميز  موجود است سرچشمه می گيرد و با استفاده مستمر و تبليغ مداوم رفته رفته به صورت 
 برخی از صاحبنظران  نيز ايدئولوژی را  ."مسلم  و منجز و يکی از وجوه مشخصۀ  ملت ، گروه يا حزبی در می آيد

ايدئولوژی مجموعه ای است از انديشه ها و عقايد در بارۀ انسان ، زندگی، اجتماع و " : اين طور تعريف کرده اند
اجتماعی يا مذهبی مايه می گيرد و برای تحقق بخشيدن به اين نظام سياسی و اقتصادی که از شعار های سياسی ، 

  "عقايد ، راه ها و برنامه هايی را توصيه می کند
ايدئولوژی در طول تاريخ بشر يکی از پديده های زندگی اجتماعی و سياسی ملل بوده که هميشه با ما بوده و هميشه با 

  .ما خواهد بود
شات و منازعات عمده ای که ملت ها را از يکديگر جدا ساخته بيشتر ناشی از  خود پيداست که در دنيای معاصر مناق

اختالفات مسلکی و تضاد های ايدئولوژيک بوده است که برخی صاحب نظران تاثير  آن را همطراز با قدرت 
بوط به ويرانگری  فزاينده جنگ افزار ها، تاثير نمايندگان ملت و گروه های صاحب نفوذ  در تصميم گيری های مر

 يعنی سه عامل عمده ای که جامعه جهانی را -سياست خارجی، و نيز تاثير افکار عمومی در سياست خارجی می دانند
حتی جنگ سرد هم که در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای . از قرن نوزدهم  تا کنون تحت تاثير قرار داده است

  .  تشکيل ميداد، بيشتر از ايدئولوژی مايه می گرفتمدتی نسبتا طوالنی محور اساسی روابط بين الملل  را
  

فضای باز سياسی آن دوره اين . اما ظهور ايدئولوژی های وارداتی در افغانستان  به دهه ديموکراسی بر می گردد
زمينه را برای  تعدادی فراهم ساخت تا ايدئولوژی افراطی کمونيزم را  در  قالب حزب ديموکراتيک خلق بوجود 

 ايدئولوژی راست افراطی اخوانی را که موسس آن حسن البنا می باشد از مصر در چهار چوب نهضت و. آورد
  .جوانان مسلمان بوجود آوردند

گرچه ايدئولوژی های وارداتی کمونيزم و اخوانی از جهات مختلف با هم تفاوت و تضاد داشتند ولی دارای يک وجه  
  .دمشترک بودند و آن صفت مبارزه جويی آنها بو

ايدئولوژی راست افراطی عليرغم کوششی که برای پيروزی در اين دنيا  به عمل می آورند، در جستجوی هدف هايی 
  .به بهشت موعود در آن دنيا می باشد

روشن است که ايدئولوژی های معاصر هر کدام به نحوی به . اما ايدئولوژی چپ افراطی  رنگ و بوی دنيوی داشتند
در حالی که در . ند که زندگی انسان در روی زمين ميتواند از راه دانش و کوشش به کمال برسداين اعتقاد بستگی دار

دوران های گذشته اين طرز فکر را اکثريت قريب به اتفاق مردم مردود می شناختند و عزت و ذلت برای ايشان 
  .امری  مذهبی، مقدر و ماوراءالطبيعی بود
تضاد و اختالفات عقيدتی شان باعث کشمکش های شديد داخلی و کودتا های  نشو ونمای ايدئولوژی های متفاوت و م

  .پی درپی در افغانستان گرديده ،  که بعد ها منجر به تجاوز  اتحاد شوروری گرديد
  

چون اين بار خطر در بيخ گوش شان .  تجاوز ارتش شوروی  به افغانستان جهان  و کشور های منطقه را تکان داد
بويژه کشور های عربی که احساس خطر بيشتری می کردند  يکجا با امريکا و ساير کشور های . قرار گرفته بود
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و در کنار . غربی به تمويل  احزابی پرداختند که  بعد از به قدرت رسيدن محمد داود در پاکستان استقرار يافته بودند
بستان و اردن و ساير کشور  های آن  صد ها تن از افراطيون عرب را که در زندان های کشور های مصر و عر

غافل از اينکه همين گروه .  عربی قرار داشتند برای رزميدن در مقابل نيرو های نظامی شوروی به پاکستان فرستادند
  .های افراطی در آينده به دشمن سرسخت و سوگند خورده آنها مبدل خواهند شد

در کنار .  از امکانان مالی گسترده ای برخوردار بودندافراطيون عرب که برای خود تشکيالت جداگانه ای داشتند و
جنگ با ارتش شوروی در صدد بر آمدند تا با کمک ساير اسالميست ها ی پاکستانی و افغانشان تشکيل کمپ های     

ويژه ای که هيچ کس به استثنی خودشان اجازه ورود به آنجارا  نداشتند فرزاندان مهاجر و بی پدر افغان را تحت 
بيت و آموزش های افراطی شان قرار دادند و در کنار آن مدارس دينی را در پاکستان تقويت نموده و از جنبه های تر

که بعد ها با ظهور طالبان در عرصه سياسی نظامی افغانستان گرد هم آمدند و . مالی و فکری تمويل شان نمودند
از بين بردن ميراث های فرهنگی، . خود نديده استفجايعی را در افغانستان مرتکب شدند که تاريخ کشور ما به 

  .کشتار های دستجمعی اعدام ها سربريدن ها  هموطنان مان را به نمايش گذاشتند
  

 وبعد از حوادث يازده سپتامبر نوعی ديگری از قصاوت وبی رحمی و، وحشی گری شانرا که عبارت از حمالت 
که باعث بدبينی جهانيان نسبت به مسلمان و آئين مقدس اسالم و . ندانتحاری می باشد در معرض ديد جهانيان قرار داد

وادار نمودن  و فريفتن جوانان نا آگاه که بيخبر از آيين دين مبين اسالم هستند  به . حتی سرخوردگی مسلمان گرديدند
ن  انسانهای بيگناه حمالت انتحاری که باعث کشته و مجروح شدن تعداد زيادی از انسانهای بيگناه می گردد و سربريد
که همه چيز را که . با نوای اهللا اکبر نيز نمونه ديگری از جهالت و برداشت کور کورانه  نوع خودشان از اسالم است

مغاير با افکار و انديشه های قرون وسطايی  شان باشد از ميان بر می دارند، گروه  خطرناکی که به زور تفنگ نه 
  . ها  و انديشه شان را به کرسی می نشانندمنطق که از آن بدور هستند حرف

  
با آنچه که گذشت ، در قدم اول يگانه راه پايان دادن به عوامل دهشت و ترور بکار گيری رسانه های جمعی جهت 
اطالع رسانی شفاف و بی پرده از اعمال و کردار و انديشه های دهشت افگنان طالبانی و شرکای جرم خارجی شان و 

متعاقب آن می بايست از  . ی  جهت از ميان برداشتن دهشت افگنان و دشمنان افغانستان می باشدبسيج سراسری مل
فرستادن فرزندان افغان جهت فراگيری علوم دينی به کشور های ديگر جلوگيری بعمل آيد و در داخل کشور زمينه 

  .تحصيل شان فراهم شود
بايد دانست که هدف نگه داشتن افغانستان در . سخت در اشتباه اند آنانيکه به اين فکر اند که ميتوان با طالب کنار آمد 

شرايط بحران است که دستهای از قفا به آموزش ، تمويل و تجهيز  گروه جور وجهل طالب می پردازند تا به اهداف 
 اش را درين برهه از زمان که افغانستان  شرايط سختی از حياط سياسی نظامی. شوم شان در افغانستان دست يابند

خرد و نبوغ سياست مردان اين مرز و بوم را می طلبد تا افغانستان را سر افرازانه از اين آزمون  و نبرد . می گذراند
و ملت خسته و به تنگ آمده از جنگ و خشونت، مان بعد از سالها درد و رنج ، دوری و . سترگ بيرون بياورند

نگذراند آيين مقدس و حقيقی و واقعی اسالم مورد سوء استفاده و ديگر . مطرودی و آوارگی با آرامش زندگی کنند
 .دشمنان اسالم و افغانستان قرار گيرد

  
  پايان
 

 
 


