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  م١٤/٠٢/٢٠٠٩                                    نجاتعبداهللا 

  
  )٣(افغانستان 

  
  ستراتژيک آسيای ميانهموقعيت جيو  جايگاه افغانستان در

  ديدگاه کشور های مشترک المنافع از
  

 سپتمبر صحبت ميکنيم در نظرداشت چند ١١ران پس از سقوط شوروی و پی آمد های وقتی ازجيو پوليتيک دردو
مورد نخست تغيرات درمناسبات افغانستان باکشور پيرامونی وساير کشور های . موردحايز اهميت وضروريست

يانه هم سرحد اين تغييرات در باره کشورهای آسيای م. مناسباتی که در موارد زيادی باگذشته تفاوت دارد. است جهان
. با افغانستان نيز صدق ميکند اتحاد شوروی اسبق با پيمان وا رسابا ابهت وهيبت ديروزی اش به تاريخ پيوسته است

افغانستان ازموضع سياست های عمدتًا بيروکراتيک . انگليس وآمريکا امروز درسطح همپيمانان افغانستان قرار دارند
امون افغانستان شکل گرفته وحتا در سطح جهانی برای شماری از کشور های پيشينه برامده وپيمان های نوين درپير

ضعيف اتحاديه های پناه جويانه مبهم باگرايش صلح خواه با دورنمای نامشخص جهت تامين ارتباطا ت تشکيل گرديده 
ناسبات روابط باز وگشاده تجاری وترانزيتی وگسترش همکاری وپيوند های کلتوری گشودگی چشمگير در م. است

جهان گرايی نظام سرمايه داری که با جهانی . منطقوی را بسيارحجيم پر ترد دوآميخته با نگرانی ها بازگويی می نمايد
شدن افاده ميگردد نوعی فراجهيدن از ديدگاه های کالسيک  وتسلط گرايش مناسبات گسترده همگرای سرمايه داری 

جهان "کشور های (ری در تبانی باسرمايه درکشور های پيرامونی وسرمايه گذاری وتسلط بالمنازع نظام سرمايه دا
آزادی نفع وسودجويی که در نگرش . است که تواءم است باگرايش های جديد مثبت ومنفی ....) رو به توسعه"سومی

ک ها و تلقيات ايديولوژيک گذشته بار معنايی منفی داشت که در نگرش های امروز بار معنايی آن تلطيف گرديده وي
علت هم اين است که شمار بازيگران ديگر محدود به کشور های بزرگ ديروزی نبوده کارتل های مختلط ونهاد های 
فرا ملی که بنا به تعبيری برفراز مکان و زمان قرار دارند وارد بازی گرديده وديگر تضادها درمواد وخاکه سرمايه 

 -وجيه پذير يافته است وبروجاهت ارزش های قبلی کاری لطفی ندارد بلکه معنای رقابت پهنای همه شمول وت
بازدارنده غلبه کسب کرده ونوعی فراخوان اعالم نشده مشارکت عمومی در نظام جهانی اليگارشی های مالی 

  .  وروندهای اقتصادی است
ورت کل افغانستان از نقطه نظر جيو استراتيژی در جهان و خاصتًا در آسيايی مرکزی و آسيايی جنوب غربی و بص"

و از لحاظ امنيت جهانی اهميت استثنايی جيو پولتيکی و جيو اقتصادی . آسيايی مرکزی بزرگ جايگاه کليدی دارد
جيوپوليتيک افغانستان برای کشور های منطقه درابعاد ".امنيت افغانستان امنيت جهان را تامين می کند . دارد

محدود  نمانده بلکه اهميت ودر ضمن پيچيدگی های "ردجنگ س"کالسيک ودر حد مناسبات متعارف ومتداول دوران 
وضع نوين در گستره منطقه وجهان سهولت ها وچالش هايی را ايجاد کرده وايجاد تناسب . بيشتر کسب نموده است

وهماهنگی وهمسويی با اين روند جديد بنوبه ايجاب بازنگری در نگرش واتخاذ موضع گيريهای جديد رامينمايد از 
روند از مسيررقابت ها ومجادالت بازيگرانی باتوانايی های متفاوت ومنافع جداگانه وگاه متباين ميگذرد اينکه اين 

زيرا شالوده شکنی . بناًءاين پروسه درآزمون زمان کوتاه مدت تواءم بانگرانها وترديد وحتا خشونت ها خواهد بود
ند و اين نظم نوين فرا ملی عالوه از اينکه هنوز های اخالقی نظم موجود هنوز در مرحله گذارونسبی گرايی سير ميک

توافقات وفيصله ها . در بند باور های گذشته است اساسات عادالنه نيافته وتضادهای بيشماريرا با خود حمل ميکند
با آنکه کارتلها وشرکت های فرامليتی از توانايی . هنوز از مراجع قدرت ودرسطح کالن مبتنی برمنافع ملی است 

يم اقتصادی برخوردار اند ولی کسی نميتواند انکار کند که اين بازيگران رقابت های بزرگ با پشتوانه های های عظ
به بيان ديگر دولت ها دربازی ها دخيل وحرف نخست را می . دولتی کشور مربوطه حمايت ميگردند–نيرومند ملی 

. گرديد کشور های مستقل را تشکيل دادندآسيای ميانه که در پی فروپاشی اتحاد شوروی دستخوش دگرگونی .زنند
همزمان با آن تالش کشورها، شرکت ها وکنسرسيومهای بين المللی به هدف نفوذ درمنابع وسياست وفرهنگ اين 

که ثروت ها ومنابع عظيم اين کشور ها درمحراق توجه اين هجوم قرار .کشورهای تازه تشکيل باجديت دنبال گرديد
به اين ترتيب بازی بزرگ .راکز وکارتل های قدرت وفضای حاکم منطقه مسئله اساسی بود داشت ولی کنار آمدن با م

دولت های تازه تشکيل دوره زايمان و نقاهت را سپری . در آسيا ازجنوب به شمال واز شمال به جنوب براه افتيد
ازبينی آغاز واتحاديه کردند دوره ترس ودلهرگی وبحران سياسی اجتماعی سپری شد ونوسازی وجابجايی توام با ب
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فضای جديدومناسبات جديدفرار وييد ولی ديدگاهها . های جديد بمثابه چتر حمايوی در برابر تهديد رقباتشکيل شد
وباور ها هنوز کهنه وملهم از جهان بينی دوران جنگ سرد توام با بدباوری ومتاثر ازتضاد  ايديولوژيک می باشد 

د های جهانی شدن تضاد های اجتماعی که درونمايه ايديولوژی های پرخاشگر زيرا با آنهمه پروبال گستردگی رون
آماج اين بازی ها منابع وثروت های موجودپيدا وناپيدا در . بود هنوز پابرجاست وغارت منابع وثروت ها ادامه دارد 

ناشی از آن موافقنامه ها باد گرگونی در مناسبات جهانی و ازهم پاشی اردوگاه سوسياليستی وموانع . اين  پهنه ها ست
با دولت های " قرار دادهای قرن"وقرارداد های ميان کمپانيها ودولت  های منطقه صورت گرفت وهمين اکنون 

ترس از مداخال ت غرب ورخنه ونفوذ آن که خطرناک ومنافی منافع ملی تلقی ميگردد . آسيای ميانه بسته گرديده است
اسار تبار تشخيص ميدهند سبب گرديده تابه هر ذريعه ای جلو نفوذ وسيطره ودولت ها آنرا برای منافع ملی شان 

غرب وکنسرسيوم های مورد حمايت آنها را بگيرد ودر بعضی موارد همکاری وتالش های مشترک را ايجاد کرده 
ودر ضمن آن وابستگی انکشاف وتوسعه ومواد حياتی مورد نيازهم چنان رشد صنعت سبب گسترش سرمايه گذاری 

در کشور های آسيايی . واين امربالنوبه سبب گرديده است تا همگرايی های منطقوی  وبين المللی افزايش يابد
سياسی وچترهای حمايوی بوجود –درهمگرايی ها در سطوح مختلف ونمودار های گوناگون اتحاديه های اقتصادی 

ايکو . قيقت اين دگرگونی ها در خور اهميت اندشايد عجله ووسواس ونگرانی ها در ايجاد آن دخيل باشند ولی ح. آمدند
شانگهای .شايد برای بازی های دور بعدی چاشنی بدست دهد . توسعه يافت ولی کارايی آن ضعيفتر ارز يابی ميگردد

سارک هم به تعامالت در . ويژگی وزنه نيرومندتر را به نمايش می گذارد اما بعد سياسی آن پرحجمتر می نمايد
ی توافقاتی کرده که برای اجرای محسوس ،فرگير وباکيفيت آن راه درازی در پيش است مناسبات راستای همگراي

ايديولوژيک سياسی چالش آفرين وپرتنش کشور های مطرح منطقه هنوز برای پر وبال گيری آن موانعی جدی 
مسکو .  مواجه استغرب  هم درتالشهايش با چالش های امنيت وعدم باورمندی کشور های آسيايی. محسوب ميگردد

فضای دوران جنگ سرد هنوز برچيده نشده وامواج . نسبت به تالشهای اياالت  متحده امريکا خوشبين  نيست
مناطق آشوب زده ويا پر آشوب نظير  شرق ميانه، . جريانات منفی وجدًا اسيب رسان  وخشونترا ابعاد نوتر می يابد

نونی وبسا خطرناک که امنيت وسالمت  اقتصادی، سياسی وامنيتی عراق وافغانستان و روند های غير مجاز وضد قا
جنگ وبحران درمناطق ياد شده . کشور ها را متضرر ميگرداند دربستر مناسبات منطقه وجهان تنشزا وتشنج آفرينند

ی غول وحتا در ساير قاره ها نه تنها خطر تروريسم ونبرد های خونين را افزايش داده است هم چنان مسابقه سود جوي
های قدرت برای دسترسی ودستيابی به منابع مورد نياز هنوز هم از منابع زور وسياست های دوران جنگ سرد 

تذکر يک نکته مهم . فاصله زيادی نگرفنه ودربسا موارد نگرانی ها واحساس بد بينی نسبت به جريانات را دامن ميزند
ول وهم در ديدگاه سلطه گرانه غرب نسبت به کادرهای است وآن اينکه  هم در ميان نخبگان کشور ها ی دچار تح

رهبری  پيشين اين کشورها اعتماد وجود نداشته که گرچه در نخستين تکانه ها نيروهای حاکمه پيشين کشورهای 
سياسی وابسته به غرب دراين -کسادورنگ باخته به نظر می رسيدند ولی در فقدان بسترآماده ونبودپايگاه اجتماعی

رفيت اقتصادی وسياسی دراکثر کشورهای مشترک المنافع آسيای ميانه مجددًا در دست کادر ها ونخبگان کشور ها ظ
که گرچه ابهت ايديولوژيک غرب بالرقيب می نمود ولی سرشت نظام حاکم جهانی هنوز در عصر .پيشين افتاد

 بهره ميگرفت و با منافع اسطوره های اليگارشی انحصار طلب می چرخيد که از انحصار طلبی وحمايت های ملی
بنًا فصل رخوت آغازين به تدريج . ملی کشور های رسته  از انحصار مطلق بيروکراسی دولتی همترازی نداشت

  .فروکاهيد وگرايش های خالف مواضع انحصار طلبی غرب شکل گرفت 
ن آسيای ميانه وجنوب بوده افغانستان که از جنون حاکميت مستقيم بنيادگرايی تازه رهايی يافت نقطه نامطمن درميا

وهنوز از آسيب آن کامًالمصونيت نيافته ودرنتيجه شرايط وزمينه های مداخالت وحمايت ،کاستی های جدی دولت 
ايديولوژيک چالش –وحکومتداری ،درز ها وشگاف های درون جامعه ونظام سياسی، رويکرد ونگرشهای سياسی 

ژی هاوسياست های کالن وزقابتی کشورها هنوز بحرانی است که آفرين در برابر آن وجايگاه نقش آن دراسترات
پروژه های عمران  وباز سازی پايان نيافته وطرح توسعه ملی منتظر امنيت ومساعدت های . فرجامش معلوم نيست

با آنک برنامه های نامنظم باز سازی باکاستی هايش ادامه دارد ولی چالش های درهم تنيده داخلی . بيرونی است
زيرا . رجی که زاده نظم نوين جهانی  ومنطقويست افغانستان بايد منتظر نتايج ناپيدای بازی قدرت ها بماندوخا

بحران انفصال اجتماعی که از بيرون هم دامن زده می شود واز . افغانستان توانمندی الزم  در برابرآسيب ها را ندارد
 قانونمند ودولت مقتدر که از متن جامعه حمايت وحاکميت منابع ايديولوژيک سياسی تغذيه می گردد درنبود يک نظام

ناتوانی وعدم خودکفايی در برابر اپيدمی . نظام را عملی کند چالش بنيادی برای پيروزی براوضاع جاريست
تروريسم، مواد مخدر وقاچاق وفساد مزمن که ابعاد وسيع و ويرانگری کسب کرده ودست قانون در مهار  ومبارزه آن 

  .برحجم مشکالت افزوده است. ميکندکوتاهی 
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حضور جامعه بين المللی با اينکه برای کمک به افغانستان با انگيزه نيرومند داخل اقدام گرديد ولی چنانچه گفتيم در 
نتيجه رويکرد های متفاوت  وديدگاه های متباين کشور های ذيدخل بازی ها در منطقه و بويژه افغانستان به حل 

و نيروهای مخالف دولت افغانستان با عقب نشينی به انسوی خط ديورند مجددًا سازمندهی وبسيچ بحران نيانجاميد 
گرديدند وکوتاه آمدن جامعه جهانی ودولت افغانستان بر علل و زمينه های بحران، مخالفين دولت وحلقات تمويل کننده 

ری راه های نوی را افراز کرد ولی مناسبات با آنکه مراودات اقتصادی تجا. آنرا فرصت داد تا تهاجم را از سرگيرند
اين تنها پاکستان نيست که سايه شوم . کشور ها در دايره های تنگ تسخير جيواستراتژيک دور باطل را می پيمايد

پاکستان از بستر متشنج وتنش آفرين کشور های شامل بازی بهره . سياست هايش وضع کشور را به بحران ميکشد
ن با چين که منافع استراتژيکش در گرو همسويی با کشور پاکستان است اين دو کشور را درسطح وباکنار آمد. ميگيرد

ايران حضور . کالن باهم نزديک وهمسو گردانيده وپاکستان در مخالفت هايش با هند وافغانستان از آن سود ميبرد
می ودوستی استراتژيک آمريکا را همچو ساير کشور هابرضد منافع وحاکميت ملی خود می داند وحضور داي

پاکستان در پی آمدهای سقوط امارت اسالمی طالبان مورد سوال .افغانستان آمريکا را مفيد حال آن کشور نمی داند 
جامعه جهانی قرار گرفت درحاليکه ديروز اين بازی را با ياران استراتژيک امريکايی وبريتانوی بازی ميکرد 

ع طبق دلخوا آنکشور انکشاف نيافت و همکار دور جنگ سرد امريکا امروز که در سياست ها ی افغانستان وض
درهژمونی طلبی هايش مانع راهش ميگردد، در دوراهی قرار می گيرد شکست را بپذيردو يا بازی را ادامه دهد ولی 

نيروی بغيير برای ادامه ماجرا فقط با نيرويی که بامنويات وجودی اش ميخواند می تواند بازی را ادامه دهد زيرا هيچ 
از بنياد گرايی باپيگيری واجرای  اين ماحراجويی هاهم خوانی ندارد هردو طرف نياز متقابل دارند وانگيزه هم 

هنوز هم می "عمق استراتژک"موجود است با آنکه بازارهای افغانستان راتسخير کرده ولی آن را کافی ندانسته   به
يد ودر اين راستا از اختالف مواضع متباين در برابر افغانستان سود می انديشد وبرای آن مانور های تازه ای را آغاز

ازهمين رو ازمواصالت شمال جنوب از طريق افغانستان با اشتعال نا امنی وجنگ جلوگيری ميکند وبا دور زدن . برد
ين متقاعدکند که ازحريم ايران تالش دارد امتيازات نقش استراتژيک  را حفظ کند هم چنان افغانستان وغرب را به ا

در افغانستان با برنامه اسالم آباد عمل کند زيرا رويکرد پاکستان به هر نوع مناسبات درمنطقه بردو محور متمرکز 
  .است  دشمنی با هند و ارتش محوری 

 چين وروسيه آسيای ميانه را مناطق نفوذ خود ميدانند وبا ايجاد کشور های مشترک المنافع در نزديکی با شانگهای
وماشاهد نفود وهمگرايی روسيه . وادامه بحران افغانستان به غرب حالی نمودند که بازی يک قطبی شدنی نيست

اين تنها نيست روسيه وهم چنان چين وحتا ايران و پاکستان حضور مستقيم . وچين وکشورهای مشترک المنافع هستيم
مشکل پاکستان با امريکا در اين است تا روابطش با غرب بويژه امريکادرافغانستان رابه سود منافع خود نمی بينند 
اما با اين همه اين به معنی بيانگر مواضع مشترک . افغانستان را از زاويه منافع استراتژيک اسالم آباد عيار بسازد

ت  باحضور اما در مخالف. در رابطه به افغانستان ميان ديدگاه های آنها تباين وجود دارد. آنها در برابر افغانستان نيست
روسيه هنوزهم قبول نمی کند که افغانستان حوزه نفوذ . غرب بويژه آمريکا از زاويه های گونگون بهم می پيوندند

مسکو فراموش نميکند که با افغانستان پيشينه ارتباطات دراز مدت دارد ودر . وپايگاه نظامی استراتژيک امريکا باشد
ا اين کشور عاليق نزديک دارد واز روابط نزديک افغانستان وکشورهای فرهنگ دوستان ومتحدين آسيای ميانه خود ب

.  مشترک المنافع می تواند سود ببرد بی مورد نبوده که در بحران داخلی افغانستان برنيروهای اتنيکی حساب کردند
سناريوی غير ولی ." قضاوت هايی به گوش ميرسدکه آسيای مرکزی، از نقطه نظر جيو پوليتيکی منطقه واحد نميباشد

که . کشورهای آسيای مرکزی از نظر مدنيتی با هم بسيار نزديک ميباشد. به هر شکل آن غير واقعی به نظر ميرسد
  ". قبل از دوران شوروی بوجود آمده و من بعدهم موجود خواهد بود 

ه های امنيت نقش خاص دول آسيای مرکزی به مثابه شرکت کنند گان سازنده تشريک مساعی بين المللی در عرص
ولی موثريت نقش مستقل آن . انرژی ترانسپورت و پوتنسيال بشری مهمترين پديده جيوپولتيک بوده و باقی خواهد ماند

ايران هم ازهمسويی های که درمنطقه می .".ناممکن خواهدبود ... بدون حمايت روسيه و جامعه دول مستقل ... ها 
خشهای نا همزبان در افغانستان دچار مشکل اند ولی نقش وجايگاه فرهنگی بيند سود ميبرد باآنکه از زاويه مذهبی وب

خودرا ميداند و به حيث کشور با طبيعت غنی ومنابع سرشار وجغرافيای توانمند وفضای حياتی مطمئن بر نقش خود 
شماری از . حساب ميکند اماحضور فايق وبرتر امريکارا در نگرش های امروز خود خطرناک وتوجيه ناپذير ميداند

تحليلگران روسيه نقش فايق موجوديت امريکا را فقط بانفس تروريست ها موجه دانسته وباالتر از آنرا مغرضانه 
وغير سودمند ميداند از جمله در فساد اداری ومواد مخدر عوامل پرشمار منجمله نقش ناکارامد دولتمردان افغانستان 

حتا مدعی اند که نيروهای امريکا در رشد ورونق بعضی روندها . وحضور نيروهای خارجی را منفی ارزيابی ميکنند
هستند کسانی که تروريستها را محصول سياست های امريکا وبهانه ای برای نفوذ واستمرار بقای آن در .دخيل اند 
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ده افغانستان ومنطقه ميدانند وروسيه باور دارد که اياالت متحده آمريکا هنوز نگرش دوران جنگ سرد راحفظ کر
  . وتهديدی برای منافع ملی آنهاست

فقر و تنگدستی مردم که توسط فشار نا محدود اداری مقامات دامن زده ميشود محيط تغذيوی مساعد برای کار و بار "
  . مواد مخدر و تروريسم ايجاد ميکند

ار معلومات مختلف قر" تالش های حاميان خارجی جهت هماهنگ ساختن اين پروسه نيز با ناکامی مواجه گرديده اند 
اين ."، متاسفانه بسياری حاميان خارجی خود در فساد اداری و همکاری با قاچاقچيان مواد مخدره غرق گرديده اند 

احساس بوجود ميآيد، که تصميم کرزی از عهده مبارزه با فساد اداری و سبوتاژ دولتی بر آمده نمی تواند و امريکايان 
به نظر بعضی  حلقات سياسی کشور های مشترک المنافع و روسيه همگرايی " .اصًال  پروای اين کار را ندارد

افغانستان و اين کشور ها بنابه الزامات تعامالت وتحوالت ورويدادهای روزمره هم حايز اهميت است نقاط منافع 
 که اين حقيقت اين است. وازوابستگی افغانستان نسبت به غرب اظهار نگرانی می کنند. مشترک بسياری دارند

اين هردو ديدگاه ريشه درهمسويی ونگرانی مشترک .دوم روسيه.نخست داخلی :نگرانی ازدو منبع سرچشمه می گيرد 
در کشور های ضعيف اين عاليق وابستگی در هر جا وجود دارد کشور .در نگرش ومواضع دراز مدت غرب دارند 

بيشتر اينکه . يه رد شوند و يا از نقش آنها انکار نمايندهای مستقل مشترک المنافع نمی توانند به سادگی از کنار روس
رهبران کهنکار اين کشور بر سياست ها وپشتيبانی امريکا مشکوک اند و دوری و دوستی با امريکا رانسبت به 

مبصرين معتقد اند که رخوت ودرجازدگی رهبری اکثر اين کشور هاسبب انفعالی و . نزديکی با امريکا ترجيح ميدهند
  .ستگی گرديده وحاکميت های روسيه و اينکشور ها ازآن سود می برندواب
اوضاع در افغانستان بصورت عينی در سياست روزمره رهبری قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان و "

 ازبکستان تاثير می نمايد رهبری اين کشور ها در سال های اخير نسبت به رهبری افغانستان و حاميان غربی آن ها
ولی تمام آسيای مرکزی مانند گذشته بدون آنکه از خود . از اوضاع داخلی در افغانستان ، بيشتر نگران می باشند 

  )  ٩".(ابتکاری نشان دهد فعاليت های موثر از طرف روسيه را توقع دارد 
يسم،  در چنين وضع ضرورت تشکل استراتژيک های فرامرزی در عرصه مبارزه با تهديد مواد مخدر، ترور

افراطيت مذهبی و چلنج های مشابه ديگر با شرکت فعال تمام دول آسيای مرکزی در چوکات عام نقش خاص دول 
آسيای مرکزی به مثابه شرکت کنند گان سازنده تشريک مساعی بين المللی در عرصه های امنيت انرژی ترانسپورت 

بدون حمايت ... ولی موثريت نقش مستقل آن ها .  ماندو پوتنسيال بشری مهمترين پديده جيوپولتيک بوده و باقی خواهد
همبستگی همه دول مستقل، سازمان قرارداد امنيت دسته جمعی، .ناممکن خواهدبود ... روسيه و جامعه دول مستقل 

دولتهای . برمبنای در از مدت هر چه بيشتر احساس ميشود) يوريشيا(سازمان همکاری شانگهای و يوروازيس
به شمول روسيه بر امر مبارزه مشترک عليه تروريسم ودهشتگردی تاکيد دارند و ازمبارزه غرب مشترک المنافع 

باآنکه بر همکاری با پاکستان تاکيد دارند ولی از نقش منفی آن کشور در برابر تروريسم . عليه آن پشتيبانی ميکنند
به نظر ميرسد که طراحان " تقدند کهعده ای ازتحليلگران کشور های مشترک المنافع مع. وحمايت از آن نگرانند

را ندارند وسعی دارند به هر " آسيای ميانه بزرگ " استراتيژی امريکا ديگر توهمات پيشين خود در باره ايده ايجاد 
امريکا سعی در اعمال نفوذ بر پروسه های . قيمتی که هست در افغانستان به هدف کنترول اوضاع مستحکم شوند

.  ديگری در آسيای ميانه دارد تا آنرا در مقابل نفوذ فزاينده روسيه و چين در منطقه قرار دهدتشکيل گروه های ذينفع
آنها براين باوراند که اکنون کارشناسان وا شنگتن باورمند اند که بايد به همين مودل های محلی دموکراسی نيز 

اشنگتن درصدد تغيير تاکتيک و استراتژی به نظر ميرسد آنهابه اين نتيجه رسيده اند که بايستی در و. رضايت داد 
تروريسم بين المللی ميتواند . اگر در پاکستان، افغانستان دوم ايجاد شود"خود در اين مبارزه پيچيده ژيو پولتيک شوند 

از کنترول خارج شده و بطور کامل در آسيای ميانه گسترش يابد و تمامی منطقه را به انفجار برساند از ين رو بازی 
 پاکستان بسيار ريسک آميز است درين بازی نه تنها امريکا و متفقين – در بازی بزرگ جيو پولتيک افغانستان کردن

واين ميتواند نه تنها سبب ايجاد . آن، بلکه روسيه چين و حتا آنانيکه در پشت القاعده و طالبان هستند نيز دخيل هستند
". آسيايی ميانه بزرگ ، شود " کا دوست دارند بگويند، در هرج و مرج دراين دو کشور بلکه آنطورکه که در امري

)١٠ (  
 

  چرا های افغانستان و قبايل در بازی بزرگ مواد مخدر 
 ترياک و مواد مخدر بحث نمی کنيم ولی تا جاييکه به افغانستان و منطقه مربوط ميگردد اين روند، – روی تاريخچه 

هالل " که افغانستان دچار بحران و جنگ گرديد، در داخل اينبخصوص تهيه هيرويين بعد از دهه هفتاد زماني
بايد بخاطر داشت که گر چه قا چاق بويژه قاچاق مواد مخدر امروز به مثابه يک تهديد . بيشتر جذب گرديد" طاليی

جهانی برای حيات انسان و تهديد امنيت و چالش های پرهزينه برای معامالت مالی و اقتصادی گرديده است اما 
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رروند توليد ومعامالت مواد مخدر از کشت تا محل فروش گروه ها و شبکه های مافيايی زيادی فعال و اين پروسه د
ازاينکه ايجاب سرمايه گذاری بزرگ در قلمرو قانون و يا در زير سايه .اهسته آهسته به يک بازی بزرگ تبديل گرديد

دوباری وفقر و افزايش نرخ خريد و درحاليکه شبکه های قانون نمی کند وکمتر ريسک پذير است بنًابر شرايط بی بن
فعال در اين راستا شرکايی در ميان دولت مداران و شبکه های امنيتی و بنا به مفادهنگفت و سرشاری که از اين 
 ناحيه بدست ميآيداشتغال در اين با زار پر رنگترگرديد و بخاطر دفاع از آن بويژه زمانيکه پای منافع باندهای بين
المللی با منافع حلقات سياسی نظامی و از آن فراتر با منافع استراتژی های پرهزينه دولت ها همسو واقع شدشبکه 

ازجمله . های مافيايی ونظامی همسو گرديد  به همين دليل و داليل اساسی تر ديگر نگرانی های خلق گرديده است
دولتها در اين گردش تا هزينه خود را در رقابت هاو دست داشتن بخش ها و مقامات ارشد و بازيگران قدرت، حتا 

  .. بازی های استراتيژيک موجود تامين نمايد
مافيا در رابطه با حلقاتی در مناطق فارغ از حضور قانون، در منطقه قبايل البراتوار ها و دستگاه های توليد هيرويين 

 زار های وسيعی را درآنسوی ابحار ايجاد وبه رتق وفتق اين امر مضر رونق وپر وبال گرفت وبا.را ايجاد کردند
با آن همه سرو صدا وتبليغات وهزينه برای جلو گيری از آن توفيقی در کنترول وجلو . ترويج وتوسعه آن موفق گرديد

نه تنها  فعاليت مافيا در اين روند از سطح منطقه فراتر . گيری از آن حاصل نگرديد و بازار های جديدی ايجاد کردند
 بلکه آنچه مايه نگرانی است گسترش پر دامنه اين اعتياد است که در رنگ ورونق فساد اجتماعی واخالقی و رفت

اگر چه مواد اوليه آن از مناطق معينی بدست . صدمه روانی و صحی نسل عمدتًاجوان نقش زيانبار ومنفی ايفا می کند
  اما شبکه های آن از مالک البراتوار  آغاز تا حلقات مييايد و توليد آن در منطقه مسما به هالل طاليی آغاز گرديد

افراد وحلقات معينی در قبايل با اصطالح قبايلی هاييکه در اين رهگذر اشتغال . متعدد زنجيره ای جهانی امتداد ميابد
انی را طلب دارند فقط درپيوند با روابط بيرون از قلمرو قبايل توانمند گرديدند و از همين رو مقابله پيگير قاطع جه

می کند حلقات اين زنجيره روابط بسيار کالن و در پيوند با مراکز قدرت ايجاد کرده اند که باداشتن اين توانمندی 
درجهانی که نورم ها وضوابط ارزشی از بار بيفتد .موانع را از سرراه بر ميدارند وبسادگی ميتوانند جا عوض کنند 

امر برمقياس با زار توجيه وتوصيه گردد فهم اينکه چرا اين سوداگری ونظام خود مروج شالوده شکنی گردد وهر 
  .ببازی خطرناک تبديل ميگردد دشوار نيست

 از آنجاييکه در اين پروسه پرسود که نرخ ساالنه اش به صد ها مليارد دالر ميرسد دست های نيرومند پاسداران و مر 
 -م فساد نظام و به يک عامل مزمن بحران اقتصادی و اجتماعیزبانان و دولت هاميتواند دخيل باشد بناًء به بخش مه

  .سياسی بدل گرديده است
معامله داران و شرکای محلی و منطقوی اين معامله عظيم به صورت بسيار گسترده در منطقه ايکه به هالل طاليی 

 نيز با آن در مشهور است حضور دارند و صحبت مفصل تر در اين مورد بحثی است گسترده و معضالتی ديگری
  .پيوند است 

ما .  جهانی اند–ناگفته نبايد گذاشت که بسياری روند های امروز با وصف جنبه های منفی آن فرا مليتی و منطقوی
کولمبيا، بوليوی ونزويال -چی در سطح امريکای التين " هالل طاليی"چه " مثلث طاليی"مسله مواد مخدر را چه در 

هم قبول می کنيم که امروزه افغانستان در ميان سه کشورهالل طاليی ايران پاکستان و به بحث نمی گيريم و اين را 
افغانستان بيشترين مولد مواد اوليه ترياک و چرس است و اکنون در کشتزار قبايل هم زرع کوکنار و چرس کمتر 

هم ملزم به داشتن قرار گاه صورت می گيرد و اين کشتزاران به مزارع افغانستان انتقال يافته و شبکه های مافيايی 
جا عوض کردن و ترتيبات و . مشکل درک وتشخيص ريشه وحقيقت پيچيدگی مسله از همين جاست. معين نيست

 استراتيژيک با آن گره می خورد وپی -ميکانيزم های کاری ايکه اين مشغله ايجاد ميکند و زمانيکه تعامالت سياسی
قی واخالل اقتصادی واجتماعی ايکه درپی دارد موضوع را بيشترجدی  اخال–آمدهای بسيار زشت وتباه کن فرهنگی

زمانيکه اين مشغله دستور بازی های بزرگ ميگردد حجم تهديد آن بزرگتروفاجعه آميزتر . وپيچيده ترمی سازد
  . ميگردد 

 کشت تا دور حقيقت اين است که دست اندرکاران توليد و قاچاق مواد مخدر در شبکه ها و روابط نيرومند از محل
دست ترين محل مصرف با شبکه های فعال از زر و زور حمايه ميگردند و دست های دخيل در بحران افغانستان در 

کميت ترياک و جرس نشان دهنده چندوچونی هويت و مشروعيت يک نظام . شبکه ها و خطوط متقاطع عمل می کنند
 اندر کار با ايجاد برج و باره های حفاظی برعالوه ايجاد هم است اين مشغله امروزه مسئله ساز شده ونيرو های دست

 اقتصادی، مخرب روح و روان  وضعف وجدان جامعه سبب تقويت نيروهای نظام بر انداز –مشکل بزرگ اجتماعی 
فرهنگی سياست های مخرب بنيادگرايی    -از متن همين بحران اقتصادی واجتماعی . و عناصر دشمن نيز می گردد

هم اکنون لشکری از جنگجويان و بازيگران .  ان فرامرزی  بازار سياه و مخالف دولت نيز سود می برندبا بازيگر
اين جا ديگر قبايلی ها نيستند که از آغاز وانجام معامله سود . پيدا و پنهان و دالالن معامالت در همين راستا قراردارند
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ر بن بست کاستی های اين بحران  نظام عنصر کمی کشت واقعيت اين است که در جامعه بحرانزده واسير د!  ببرند
افغانستان . وتهيه مواد اوليه مخدر و يا تنها نبود بديل معيشتی زمينه نگرديده تا بحران به سرحد سقوط نظام امتداد يابد

که يکی .ستقبايل در بازی های بزرگ  نوين به ميدان تمرينات ومحل تجهيز ، تمويل ، و قرارگاه مهم بدل گرديده او 
قبايل آزاد بازهم به گونه يی ديگر برای تداوم و استمرار .  از اين بازی ها کشت مواد اوليه وتهيه مواد مخدر است

مداخالت مخالفين به کانون و پايگاه تروريست ها برای براندازی دولت افغانستان  تبديل گرديده تا بحران نظام را با 
چالش ها وکاستی ها در کيفيت شيوه کاری .  روانی همزمان گسترش بخشند– سياسی و اجتماعی -عمليات نظامی 

 اقتصادی فراگير نظام و –در زمنيه بحران اجتماعی . وبافت ساختاری نظام واز هم گسستگی جامعه هم موجود است
ژ راهه ناهماهنگی و عدم هماهنگی استعانت گران است که مناطقی از کشور از موازات اخالقی وسياسی نظام به ک

رفته و پايگاه های مخالفين در درون کشورمجددًا ايجاد و جايگزين خالحاکميت گرديد وبه کمک پايگاه ها وتمويلگران 
آنسوی مرز بخصوص در همدستانی با دالالن قاچاق و ساير با زيگران سياسی مخالف دولت افغانستان  عالقه های 

اگر از روی ناگزيری کشاورزان نواحی جنوب .  قرار دادندو نقاط ضعيف حاکميت را اشغال و پناه گاه" غير"
افغانستان به توليد مواد مخدر کشيده شده اند و ايجاب توجه همه جانبه در جهت بهبود شرايط معيشتی و رشد اجتماعی 

ای همه آنها را می نمايد، سندروم و دايره شيطانی ايکه قبايل را محروم و در حصار کشيده اندنيز ايجاب دگر گونی 
وبار  مسوليت تاريخی همه رخداد ها از .  سياسی مثبت در زندگی مردم را می نمايد–جانبه توام با  تحوالت اجتماعی 

  . اين ناحيه جيو پوليتيک بر دوش بريتايای کبير ودولت پاکستان است
شتند و حاکميت ها حتی قبايل از زمانه های دور در شرايط بسيار بد ودشوار و بدوی اقتصادی و اجتماعی قرار دا

  قبيلوی -دولت های قرن نزدهم افغانستان و بعد ها انگليس و پاکستان در انجا ضعيف و متکی بر حفظ روابط درون
مزدوری فصلی و حاصالت محلی بسيار ساده . بوده بيشترين مايحتاج اقتصادی آنها از هندوستان تامين می گرديد

وقتی نظام سياسي وضوابط و مسؤليت ها موجود نباشد؛ جامعه فقير و . ايل بودوسيله تامين معشيت اکثر باشندگان قب
بديلی هم برای تامين ضرورت ها و رشد اقتصادی اجتماعی موجود نباشد  شکل گيری اقتصادی غير مجاز بديهی 

  .است
لويت و نگرش برخاسته  اين روی مسئله به هيچ وجه به معنی ناديده انگاشتن آن کمی ها وکاستی ها نميباشد که درقبي

بايد در صدد رفع آن کاستی ها شد که در جازدگی . بايد ديد نقاد وحقيقت ياب داشت. از اين بستروجود داشته است
بلی ديدگاه قومی وقبيله گرا وقبيله ستا برای انتخاب و قضاوت سالم  و .قبايل را حفظ وبدويت آنهارا توجيه ميکند 

قبيلويت درجنگ سنت وتجدد از محتوای درونی آش قابل توجه نيست اما برای . تعادالنه مانع جدی و معرفتی اس
  . بازی ها بايد پايان يابد، زيرا  اين بازی ها حامی آن است. بازی های امروز اين معلول است نه علت

ا ميراث در باز ار های دور ازقلمرو قانون معامالت غير مجاز رواج داشت آيا اين مشغله از روی ناچاری بود ي
اجدادی؟ ميدانيم که امور غير مجاز آنهم اموريکه ايجاب هنر وتخصص ميکرد از بيرون به محالتی  در قلمرو 

همين مهندسی های ناروا و مزورانه در عرصه سياست سالح دست به نقد قبايل يعنی عنعنه . کارگزاری گرديد" غير"
ح تکفيرگرايی و اسالم گرايی جان بت انگلندی ارتقا کلتوری را تا سط–ومذهب، مذهبی سازی وضعيت های سياسی 

يعنی . بايدپذيرفت و واقعيت های فعًال موجود آن مردم خودگواه صادق است که اين امور مسلط و همگانی نبود.  داد
معا آنگونه که تصور ميشود اقتصاد و زندگی اين مردم نه بر با جگيری از قافله ها و بازرگانان استوار بود و نه اين 

بر از همه مسير ها عبور ميکرد ونه قاچاق پيشه عمومی بوده؛ قبايل بلوچ وپشتون را سياست ها ی دولت های حاکم 
نظام  قبيلوی که شديدًادرونگرا . دررابطه تنگاتنگ با محدوديتهای نگرش و ديدگاه دربسته سنتی در بند کشيده است

  . گريزودوری ودرون پناهيستودرونزا ست درمقابله با وضعيت های برتر ويژگی اش
با تجاوز شوروی به افغانستان شرايطی فراهم گرديد که در همين منطقه فارغ از قلمرو قانون حجم معامالت غير 

 که عوامل و دست های دخيل دراين روند هم، بيشتر از بازی های دوران جنگ افغانستان و سياست های –مجاز 
معامالت غير مجازباابعاد جديد وگسترده .  رشد بيسابقه ای پيداکرد - گرديدمداخله گروباندهای فرصت طلب ناشی می

.  در منطقه رخنه کردوجريانات مزبورباورمندی و گرايشات سنتی مردم رابا بازی های ماجراجويانه همسو کرد 
رسی نمی روی علل واسباب اين گونه ناهنجاری های اجتماعی بيشتر ميتوان  صحبت کردولی اين جا به اين بر.

تبديل "بته های حرام"منظور اين است که ريشهء به پناگاه ستيزه جويان تبديل گرديدن قبايل وکشتزار . پردازيم
گرديدن مناطقی وسيع افغانستان رابايددر سيطره حاکميت های زورگو وتحميلی ازيکسو ودر ضعف بنياد های جامعه 

  .نيادی داردومناسبات بدوی ای  جستجوکرد که نياز به دگرگونی ب
های آن  رويداد و بحران افغانستان در اوج جنگ سرد که بسيار سرد هم نبود در گره گاه تضادها  با زايش جنگ و

سوی اتحاد شوروی  زيرا با اشغال افغانستان از. قبايل آزاد مورد توجه بازيگران کارکشته وسياستگزاران قرار گرفت
عالوه از  قبايل آزاد در خط مقدم وسنگر تدارکاتی واقع گرديد و" ونيسم کفر کم" در استراتژی همبستگی اديان عليه
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سرازير شدن مليونها افغان، صوابديد سياست های بزرگ لزومديد پيکار آشتی ناپذير نتنها پناه دادن به مهاجرين بلکه 
موضعگيری های دعوت و ترغيب حساب شده به مهاجرت نتنها برمبنای الزامات دينی مسلمانان همچنان ناشئ از

 نفس امکانات صوبه سرحد و. سياسی  هم  بود –اردوگاهی وخصومت های استراتژيک دوبالک متعارض نظامی 
برای اشتراک در جهاد  ها شريک ميدانست و اندوه افغان را درغم و با آنکه خود. قبايل تحمل اين بار گران را نداشت

در همين زمان باسرازير شدن کمک های فراوان کمپ های . بودهم بيدار )دينی -ملی(غرايز از قبل موجود قبايل 
اين بار عالوه بر عنصر ديو . های جديدی بر روی قبايل گشوده شد بازار جنگجويان برپاه شد وراه ها و ماتمداران و

 مذهبی منجمله عنصر وهابيت وهمبستگی وپشتوانه عظيم مالی آن نيز شورشگری -بندی  ساير نهضت های سياسی
کشورهای عربی که قبًالهم طالب  نيروی کار بودند همزمان با آن شماری زيادی از نيرو های کار ی  . تقويت کردرا

هزاران عرب هم مهمان صوبه  قبايل جذب شهر های پاکستان صوبه سرحد تا کراچی و کشور های خليج گرديد و
بحر هند؛ قبايل باز هم در مرکز  ه خليج ودسترسی ب پيشروی و در مبارزه و پيشگيری از.  قبايل گرديد سرحد و

  .توجه قرارگرفته پايگاه مجاهدين و مخالفين دولت افغانستان گرديد 
 ولی اين به  . در همين زمان، پاکستان در همد ستی با غرب و متحدين عربی قبايل را پشتوانه جهاد افغانستان قرارداد

مجاهدين افغان نبود درهمين زمان کوريدور های که ميان معنای مشارکت پرشمار قبايل در عمليات در از مدت 
 مردم  .امور قبايل پهنترگردی مداخله دولت پاکستان در ساحه مانور و ايجنسی کشيده شده بود انکشاف بيشتر يافت و

ور اين زمان حکومت پاکستان بسيار ماهرانه ولی بد های قبايل به روند شهری بيشتر دخيل گرديدند وهم در کوهستان
ازهمان زمان فاصله اينسو وآنسوی مرز  .از گذاشت های پيوستن بيشتر قبايل درنظام شهری راب راه از سرو صدا

روح وروان مکدر وبينوايی وفقر وسواد بيگانگی ورطه هولناکی  .رابنام مهاجر وپاکستانی درتلقيات مردم دخيل کرد
پرورش کودکان  غرض آلود مقامات درامر آموزش وچماقداران احزاب جهادی وبی اعتنايی عمدی و. ايجاد کرد

همکسوتان عرب مجاهدين و مساعدت . ميدان داد فرار مغز ها جوالن و وجوانان افغان، به پروردن عصبيت مذهبی و
های بی مانند عرب که به مجاهدين و احزاب اسالمی پاکستان پر رنگ تر و توسعه يافت با نقش و نفوذ احزاب 

زمانيافته و تسلط اسالم سياسی بر مدرسه و مساجد و تحوالت چشمگير ديگر قبايل را به بستر بنيادگر او کارسا
. دينی بافته شد -روابطی تنگاتنگی بسيار نزديکی در جالهای سياسی احزاب و سازمان های بنياد گرا و طالب تبديل و

مدارس دينی .  فرهنگی قبايل بود-و تعليمیبا اين همه تحوالت آنچه هم چنان دست ناخورده ماند توجه به زندگی مدنی 
يگانه مراجع دسترسی به تعليم رايگان بود، با آنکه اين رسم از قبل وجود داشت و لی برنامه های اسالمی سازی 
 .ضياءالحق و همدستان وی نقش کمی و کيفی مدارس و حلقات دينی سياسی در پاکستان و بخصوص قبايل را با ال برد

ترقی وتعالی ازهمان آغاز درميان آسيا سنگ ايديولوژی  مدرنيت، روشنگری، تنور، برابر تحول،نفرت در  کينه و
 های نوار ها بخصوص پشتون های متخاصم کوبيده شد پرشمار ترين رقم مهاجرين افغان در پاکستان را پشتون

 یاد گرا ونفوذ مستقيم آی اس ِآديورند تشکيل ميداد وبيشترازنود فيصد اين نيرو در کمپهای زير نظر تنظيم های بني
. همه بيکار ومنتظر خير وصدقات وکمک های بودند که از سوی مجامع بين المللی مساعدت ميشد .زندگی داشتند

آنچه  هر ستيز وپرخاش در برابر ومحروميت از تعليم وتحصيل، بيشتر از ده سال جنگ وخونريزی بنام کفر واسالم،
را بشکستند و قوميت  ها شمشير  ناسيوناليسم افغان.  عظيم ازعصبيت پرورانيدلشکر وند غير دينی داشت نسل و

با پيروزی مجاهدين هم شاهد . وقبيلويت راهم درشبکه های جديد تنظيم وناسيوناليسم افغانها پيش از تولد جان سپرد
ی داخلی ناساز گار نبودند بوديم که افغانها برای صلح ميهنی کاستی های بنيادی در کتم داشتندتنها مشکالت اجتماع

سياست  .بد فهمی را بيش تر کرد بلکه نقش منفی وابستگی های ايديولوژيک به منابع بيرونی فاصله ها را عميق تر و
همدستی بادست پرورده ها درشست وشوی مغزی آنچه  بازيگران کشور های هم جوار در و گزاران،استراتژيستها

آنچه دستش باال بود .عجز وکاستی های ما هم زمينه ساز گرديد. جاگذاشتندميهنی ومشترک بود حذف وعصبيت هارا
درعالم از ناتوانی وبينوايی که توام با سرخوردگی  فکری و –دريک چنين فضای روانی  .عصبيت سياسی غير ملی

هم بر روال  طبقاتی آن_ فاصله های اجتماعی  شکاکيت ها بود وندها وروندهای ديگری هم مزيد برعلل گرديدند ها و
  .غير طبيعی وخود جوش زمينه ساز آفت های بيشتر شد
پاکستانی سازی قبايل تاکيد دارد وباعنصر قوميت جداگانه بر  تالش دولت پاکستان در برابر قبايل درجهت استحاله و

کس العمل بارنگ ع  بناًء از اينکه اين کارالزامًا توام با اجبار واکراه است. فرهنگی ناسازگار است مبانی هويتی و
بودن پشتون ها که ارثيه فرهنگی ديرين "لر او بر" مذهبی حدود نگرانی دولت برای تجزيه طلبی را کاهش ميدهد و

برنامه ای  پشتونولی در .کار ونمای وارونه ای ظاهر گرديد سال آنهاست دربازی سياست های پاکستان با راه
با پشتون هم "ميشودچنين گفت که  گرديد  که افاده طنز گونه اش رااستراتژيک پاکستان به وسيله تاکتيکی ای تبديل

بلی دولت پاکستان می خواهد پشتونولی راچماق کوبيدن افغانها ووسيله تعرضی ".؟!نمی شود وبی پشتون هم نمی شود
 .نبه داردطبيعيست که اين بازی تاثيرات دو جا.برای بيشترگشادو منفصل کردن شگاف های اجتماعی آنها بکار گيرد 
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  ٨از  ٨ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

کشور ميدانند که افغانستان ضعيف وناتوان تاب و تحمل اين فشار ها  ولی حکمرانان واستراتژيست های کهنه کار آن
. داخل افغانستان ميتواند تنشهای داخلی افغانستان را دامن بزند او بابر انگيختن احساسات ضد پشتونی در را ندارد و
افغانستان نه تنها با کشور های هم جوار روابط تباری ومشترکات ريادی . نيستاجرای اين برنامه تنها هم پاکستان در

 سياسی هم چنان از آسيب جيو پوليتيک حساس اختالفات اين عاليق –دارد واين امر در تشديد تنش های اجتماعی 
زار نفوذی اين اب نهاد های دخيل در امور افغانستان دامن زده می شود و نژادی ومذهبی از سوی همه کشور ها و

پاکستان به پشتون ستيزی در سياست های منطقوی ساير همسايه های افغانستان  .کشور ها در امور افغانستان است
اين امر زمينه های  ساير منابع بيرونی تحريک وتغذی ميگردند و عقده ها وکمپلکس های اجتماعی از. متوجه است

 در عاليق پشتون را تالش دارد.تژی پاکستان هم مساعد می سازد نفوذ بيشتر دربستر اين جامعه رابه سود استرا
چنانچه گفته  .به اين ترتيب پلی را برای رخنه در سياست های افغانستان ايجاد کند و انگيزد جانبداری از پاکستان بر

مالحظات  نافع وانگيزه های مخالف وبازيگرا ن منطقه وجهان بام زمينه هاو علل و آمديم اين نيم رخ بازی است زيرا
دلواپسی اصلی پاکستان  شناسی هم مشکل و" ديورند"ياد آور بايد شد که  صحنه حضور دارند و متباين در متفاوت و

  .نيست
پيروزی  عمدتًا به دوران پبروزی مجاهدين بر ميگردد با- هيرويين -مخدر پروسس مواد در افغانستان کشت و

 های تنظيمی اين صنعت به داخل افغانستان نيز راه يافت وبه پيشه بدل دوران انارشی ناشی از جنگ در مجاهدين و
اينکه اين پيشه در  تشکيل نظام جمهوری اين آفت گسترش بيشتر يافت با سال تاسال توليدات آن باالرفت با  و گرديد

اف عصبيت طوريکه تقدس اهد اينکه مذهب ايديولوژيک وسياست مذهبی گرديد، مکروه است از عرف دينی حرام و
اهداف  تفريط در ارزش زدايی باگزينش افراط و.وسايل هم توجيه وتلطيف گرديد راه ها و ها را ميدان داد بناًء

فقدان اشتغال  وقتی اين گونگی با فقرجانکا و .شالوده های رفتاری ارزشی را درهم می ريزد) ليبراليسم وبنيادگرايی(
قبايل ميدان راحتی بود که ماشينری پروسس  .ه های عاطفی نمی ماندوعصبيت های دير پامی آميزد جايی برای شکو

  . ميدان های در افغانستان گشود  رونق يافت و هيرويين ومواد مخدربه آنجا آورده شد و
  

  ادامه دارد
  
 
 


