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  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
 مقدمه

  
ويش را در البالی گرد و غبار افغانستان نفيس گوهری که طراوت و درخشش اصلی تاريخی، مدنی و هويتی خ

بدون درک و شناخت ريشه های تاريخی و . بحرانهای پياپی گم کرده است، نياز اساسی به بازيافت و شناخت واقعی دارد
اصلی بحران جاری، ماهيت افراطگرائی و اوضاع منطقه ای و بين المللی کنونی ارائه راه حل عملی و مؤثر امکان 

  .ناپذير است
 است که در انديشٔه درک و شناخت وطنگاهم غرق بوده و دامنٔه مطالعاتم را در عرصه های متنوع آن درازايامی

 قلمی شده بود، تعقيب 2001درون مايه نبشته کنونی طی مطالعات درازدامن که بخشی از آن در اکتوبر . گسترش داده ام
طالعاتی و پژوهشی ام به حوزه های تاريخی و اخبار، بازديد از سايتهای متنوع داخلی و خارجی و خاصه سفرهای م
 شکل گرفته و بمرور زمان 2006 و اوايل 2005فرهنگی شرق، شمال، مرکزی و غرب کشور و حوزٔه کابل در سال 

  .در ذهنم به پختگی ممکن رسيده است
 ريشه ای بحران مزمن با نيت نيک احساس مسئوليت نمودم تا چکيدٔه مطالعات و برداشتهايم را در مورد کشور و راه حل

اميدوارم که نوشتٔه مذکور بمثابه يکی ازپيش زمينه های . آن بروی کاغذ بريزم و با هموطنان عزيز در ميان بگذارم
  .شناخت وطن مورد توجه دوستداران و مشتاقان افغانستان قرار گرفته و مورد نقد و بررسی سازنده واقع گردد

 
 رسول پويان

1387اسد   

  سومقسمت 

  ظهور اسالم تا افراطگرائی در عصر حاضراز
  

پس از ظهور دين مبين اسالم در صحاری خشک و سوزان عرب زمين، قبايل متخاصم صحرا نشين عرب که هميشه در 
متحد شده و شمشير برکف برای ) ص(جنگ و جدال باهم بودند، در پرتو قرآن، سنن عربی و رهبری حضرت محمد 

  .ورهای ثروتمند غيرعرب مجهز و آماده گرديدندتسخير سرزمينهای زرخيز و کش
در صدر اسالم و دوره امويان دساتير اسالمی باسنن و عنعنات عربی اختالط پيداکرد و ناسيوناليزم خشک و خشن 

  . عربی در قالب اسالمی پديدآمد
 غيرعرب عناصر و در عهد خلفای عباسی به همت و کوشش دانشمندان، فالسفه، سياستمداران، هنرمندان و متفکرين

ارزشهای تجربه شدٔه مدنيتهای باستان ساسانی، يونانی و غيره بطور وسيعی با فرهنگ اسالمی و عربی تلفيق گرديد و 
  .تمدن اسالمی در شکل و صورت وسيع آن اظهار وجود نمود

هنگ، سنن، رسم اسالم در سرزمينهای غير عرب و در جوامع مختلفه شکل و صورت محلی و ملی بخود گرفت و با فر
ناسيوناليزم خشک و خشن عربی درهم . و رواجات، عنعنات و ارزشهای تاريخی و ملی جوامع متذکره تلفيق يافت

در قلمرو پهناور ) عجم(علما، عرفا، دانشمندان، هنرمندان، فالسفه، شاعران و صاحب نظران غير عرب . شکست
  .نابع بزرگی از خود بيادگار گذاشتنداسالمی در طول تاريخ خدمات زيادی نموده و آثار و م

پس از زوال و سقوط سلسله عباسی حکومت اسالمی در حوزٔه اقتدار ترکان قرارگرفت و امپراتوری وسيع اسالمی 
عصبيت و تحجر شارعين خشک انديش با خشونت ترکی درهم آميخت و جلو رشد و انکشاف . تجزيه و تقسيم گرديد

  . يشه را در عرصه زندگی واقعی گرفتعلوم عقلی، فلسفه و جوالن اند
اگرچه در قلمرو جغرافيای تاريخی، فرهنگی و اسالمی خراسان قديم مبارزات چشمگيری توسط دانشمندان، متفکِرين، 
فالسفه و شاعران عجم عليه تحجر و تعصب شارعين و مالهای آستان بوس اميران و سالطين ظالم و مستبد صورت 

  .ت اساسی در ساختار نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی قرون وسطايی موصوف پديدآوردگرفت؛ اما نتوانست تحوال
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در پروسه پردرازنای زمان و در بستر پرخم و پيچ تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمی درسراشيب انحطاط و زوال افتاد و 
انحطاط رفته مذکور گرفتار آمدند جوامع اسالمی در البالی مواد و مسالح بهم پاشيده فرهنگ و تمدن استهالک شده و به 

همچنان منابع ادبی، هنری و فرهنگی مکتوب . و به تکرار آن مواد، مقوالت و قراردادهای فرتوت و بيروح معتاد شدند
  . اصيل و جاندار در زير گرد و خاک فراموشی پوسيدند

 علم و تکنولوژی مدرن، براه افتاده در قرون اخير هيچ حرکت و جنبش بنيادی در ساحت عقل و فلسفه، هنر و انديشه و
ترکيه هم با پذيرش سکوالريزم بيشتر . نتوانست تا بر ويرانه های حسرتناک فرهنگ و تمدن يادشده بنای جديد آباد گردد

  .در پی آنست تا به جامعه اروپايی به پيوندد
تحجر، استبداد و فشارهای مختلف افراطگرائی و خشونت در مسير تاريخ اشکال و تبارزات متنوع داشته و با تعصب، 

  .همراه بوده است و در قالبهای مذهبی، نژادی، ناسيوناليستی و ديگر رنگهای ايدئولوژيکی بميان آمده است
در قرن جاری افراطگرائی و تندروی مذهبی در مقابله با جريانات چپ و جنبشهای ديموکراتيک و ضد ارتجاعی در 

 قطبهای حاکم جهانی، در منطقٔه ما ريشه دوانيد و مورد حمايت و پشتبانی جهان پروسه جنگ سرد و کشمکشهای آتشين
 .غرب و در رأس بريتانيا و اياالت متحده امريکا واقع شد

 

  1357افغانستان پس از کودتای ثور 
  

 زمينه برای تبارز و گسترش افراطيون مذهبی در سطح بسيار وسيعی پس از تجاوز نظامی اردوی سرخ به افغانستان،
اين کتله ها ) خاصه عربستان سعودی(آماده گرديد و کمکهای هنگفت مالی و تسليحاتی امريکا، اروپا و کشورهای عرب 

  .را در افغانستان، پاکستان، ايران و کشورهای عرب تجهيز و فعال نمود
 I«ان ارتباط و پيوند در ميان افراطيون مذهبی، مافيای مواد مخدر و حلقات استخباراتی در جريان جنگ طوالنی افغانست

S I پاکستان، انتلجنت سرويس انگلستان و C I Aقائم شد»  امريکا .  
از جمله حزب (درين دوره هسته های عمدٔه قاچاق مواد مخدر و تروريسم در درون برخی از جبهات جهادی تندرو 

شکل گرفت و با نقاط مافيائی صوبه سرحد پاکستان و افراطيون عرب ) کمتيار متحد نزديک پاکستاناسالمی گلبدين ح
 .اين نيروها بسی فعال گرديدند. پيوند تنګاتنګ  يافت

 
  : در جامعه1357پيامدهای کودتای ثور 

  
کن چيزهايی در جامعه بهم کودتای ثور هرچند تأثيرات شکننده، ويرانگر و جگرسوز در جامعه افغانستان داشته است؛ لي

کودتاگران به علت خامی و بی تجربگی، محدوديت . پاشيده، تغير و تبدالتی رونماگرديده و بسترجديدی پهن شده است
سياسی و ايدئولوژيک و رخدادهای منطقوی و بين المللی نتوانستند بر ويرانه های وضعيت و موقعيت پديدآمده بنای 

  :ا بطور بسيار خالصه به دسته بندی پيامدهای کودتای ثور می پردازمدرينج. جديدی پيريزی نمايند
شکست طلسم حاکميت سياسی و قومی سابق، بهمشاری شيرازه نظام طبيعی و محلی، اقتصادی و اجتماعی  -1

  .قبلی و گسترش تشتت، هرج و مرج، ناامنی و بحران عميق درجامعه
شدن افغانستان به صحنه رقابتهای حاد و کشمکشهای تباه ظهور ميکانيزم جنگی و تسلط آن در مملکت و تبديل  -2

 .کننده قدرتهای جهانی، منطقوی و دول همسايه
ضعف و ناتوانی مفرط حکومتهای مرکزی، انقسام قدرت بر اساس قومی، مذهبی، منطقوی، محلی و غيره و  -3

 .شکلگيری قوتهای نظامی و جنگی مختلف متخاصم براين مبنا
 .رون سرحدی وسيع و تأثيرات بسيار متنوع آنمهاجرتهای داخلی و بي -4
 .ظهور و سقوط چهره های جديد بطور مقطعی در عرصه های سياسی، نظامی و اقتصادی -5
تضعيف شديد قدرت و نفوذ مالکان ارضی، صاحب رسوخان و متنفذين محلی، سران قوم و قبايل و خانواده  -6

 .های روحانی
ئی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، کلتوری و روانی و تلفات ايجاد تخريبات و خسارات سرسام آور زيربنا -7

 .فراوان انسانی
شيوع امراض کشنده و فرسايندٔه جسمی و روحی در اثر تداوم جنگ طوالنی و دامن گسترشدن کينه توزی و  -8

 .انتقامجوئيهای خونين، نفاق و دشمنی های هستی برانداز در جامعه
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دن چشم و گوش آنان و آشنايی شان با اخبار و راديوهای منطقوی و باز ش. بيداری نسبی مردم از خوابگران -9
 .بين المللی

 پيدايش زمينه های بيشتر عينی و ذهنی جهت جلب، جذب و درک پديده های عصری و جديد و بوجود آمدن  -10
 .شرايط و موقعيت مساعد تر برای ساختن افغانستان نوين

 
  :اانتقال قدرت به مجاهدين و موج جديدی از جنگه

  
پس از سقوط دولت نجيب اهللا و انتقال قدرت به مجاهدين جنگهای خانمانسوز قدرت دربين جناحهای متخالف و متخاصم 
مجاهدين و در رأس احزاب پيرو ايدئولوژی افراطی اخوان المسلمين دامنگستر شد و در گام نخست شهر زيبای کابل 

  . درين آتش سوخت
 و وطن سوز، دوباره طرح اتحاد بين جناحهای متخاصم اخوان تندرو در زير نظر بدنبال دور اول اين نبردهای خونين

افراطيون مذهبی پاکستانی و عرب و سازمان استخبارات پاکستان بميان آمد و دور ديگری از جنگهای بسيار وحشتناک 
ی سياسی حاکمٔه سابق که نيروهای متالشی شده جريانات و تنظيمها(و سخت خونين در ميان کتله های نظامی و قومی 

  .بجريان افتاد) بازهم درآن نقش عمده ای داشتند
يعنی، در بين تاجيکان پنجشير، مناطق شمالی، بدخشان، تخار و ديگر حصص دری زبانان به تحريک و رهبری جناح 

غرب حزب جمعيت اسالمی؛ جنبش ملی و -تندرو اخوان، جناح شورای نظار و بخش امارت عمومی حوزه جنوب
المی شمال به رهبری ازبکهای صفحات شمال افغانستان و برخی از کادرهای پرچمی و گروه کار؛ اهل تشيع مناطق اس

مرکزی، کابل و ساير مناطق به رهبری مليت هزاره و جناحهای حزب وحدت اسالمی برخوردار از پشتبانی ايران و 
مهای افراطی پراکنده گلبدين حکمتيار، مولوی پشتونهای اطراف کابل، مناطق شرقی و جنوبی کشور به رهبری تنظي

  . خالص و مولوی حقانی، استاد سياف، خلقيهای تندرو و ديگر قوماندانهای محلی خودسر
به بيان ديگرکشور ويران شده و در آتش کباب شده افغانستان در بين اين کتله های نظامی و قومی، قوماندانهای خود سر 

  .يم و تجزيه گرديدمحلی و احزاب تندرو جهادی تقس
 

  ...ادامه دارد 


