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  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
 مقدمه

  
ی خويش را در البالی گرد و غبار افغانستان نفيس گوهری که طراوت و درخشش اصلی تاريخی، مدنی و هويت
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

امی است که در انديشٔه درک و شناخت وطنگاهم غرق بوده و دامنٔه مطالعاتم را در عرصه های متنوع آن درازاي
 قلمی شده بود، تعقيب ٢٠٠١درون مايه نبشته کنونی طی مطالعات درازدامن که بخشی از آن در اکتوبر . گسترش داده ام

ی مطالعاتی و پژوهشی ام به حوزه های تاريخی و اخبار، بازديد از سايتهای متنوع داخلی و خارجی و خاصه سفرها
 شکل گرفته و بمرور زمان ٢٠٠٦ و اوايل ٢٠٠٥فرهنگی شرق، شمال، مرکزی و غرب کشور و حوزٔه کابل در سال 

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

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

١٣٨٧اسد   

  مچهارقسمت 

 آفت خانمانسوز طالبان
  

پس از ظهور طالبان، باطرح دستگاه استخبارات، اردو و دولت پاکستان و تأئيد متحدين خارجی آن، مرحله جديدی در 
  . جنگ قدرت در افغانستان آغاز گرديد

الب مدارس ط: تحريک طلبه ها دارای بافت و ترکيب متنوع بوده که ابتدا در آن بطور کلی اين نيروها شرکت داشتند
دينی پاکستان و ديگر افراطيون عرب و غيرعرب، بعضی از سران و افراد قبايلی صوبه سرحد، برخی از تنظيمهای 
تندرو جهادی، افراد پراکنده جبهات جهادی متالشی شده و قوماندانهای متواری سابق، تعدادی از تاجران کالن و 

مکاری با تاجران قندهاری و هلمندی و مافيای مواد مخدر در سطح موترداران پشتون سرحدی پاکستان و افغانستان در ه
منطقه و بين المللی، بعضی از خلقی های پشتو زبان افراطی و جوانان و نوجوانان مناطق پشتون نشين خاصه 

  .ولسواليهای سرحدی قندهار و هلمند به حيث نيروی جنگی
ون مذهبی پاکستانی و عرب، در بين افراطيون مناطق قبايلی درين دوره يکنوع اتحاد تنگاتنگ و فعال در بين افراطي

. پاکستان و حوزٔه جنوب و شرق افغانستان با مافيای مواد مخدر در سطح پاکستان، افغانستان، منطقه و جهان شکل گرفت
  .سران اين اتحاد در زير نام تحريک طلبه ها قدرت سياسی را در افغانستان بدست گرفتند

اب کشيده افغانستان در حاليکه فشارها و پيامدهای طاقت فرسای جنگ درازدامن را تحمل ميکردند، به مردم مظلوم و عذ
  .اسارت ستمگرانٔه طالبان درآمدند

آن ظلم، ستم، غارتگری و جناياتی که در جريان جنگ طوالنی طرفهای مختلف جنگ فراموش کرده بودند که باالی 
  . نستان انجام دهند، طالبان با قدرت و خشونت هرچه بيشتر به انجام رسانيدندمردم بيچاره غيرنظامی و بی پناه افغا

با دامن زدن به تبعيضات نژادی، قومی، زبانی ، مذهبی، منطقوی و تطبيق سياست ضدبشری نسل کشی، زمين سوخته و 
ت، دارائی و موجودی باقی عالوه براينکه تمام امکانا. کوچ دادنهای اجباری اقوام روی چنگيز و هيتلر را سپيد کردند

  .مانده اين سرزمين را به يغما بردند، به فرهنگ، تاريخ و آثار باستانی ما نيز رحم نکردند
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با شيوع آفت طالبان همه چيز برای مردم عذاب کشيده ما در ميدان عمل امتحان شد و بالی خانمانسوز جنگ هست و بود 
 پير و جوان از مقولٔه جنگ و جنگ افروزی در زير هرنام و نشانی مرد و زن و. مملکت ما را نابود و منهدم ساخت

زمان خاتمه اين جنگ ويرانگر فرا رسيده و ضرورت داخلی، منطقوی و بين المللی آن . بکلی بيزار و متنفر شده بودند
 بسيار مساعد زمينه برای گذار از ميکانيزم مخرب جنگی به جامعٔه سالم و نورمال. بسی ضعيف و يا نفی گرديده بود

  .بنظر ميرسيد
  

  :وحدت نظر جهانی و منطقوی عليه افراطگرائی طالبان
  

در پايانٔه حکومت طالبان شرايط و وضعيت منطقوی و جهانی جهت مقابله با افراطگرائی و وحشت اين حکومت ظالم 
در و حلقات خطرناک و اعمال مخربانه، ترورستی و ضدبشری طالبان در اتحاد با مافيای مواد مخ. آماده شده بود

، روسيه ، هندوستان، )جمهوريتهای آسيای ميانه و ايران(افراطی پاکستانی و عرب، کشورهای همسايه افغانستان 
  .کشورهای ميانه رو عرب و دول اروپائی را سخت تکان داد

بات و امنيت روسيه و ارتباط و همکاری فعال طالبان با شبکه های مافيائی و آشوبگر در حوزٔه اتحاد شوروی سابق ث
برای روسيه مقابله با طالبان تا ريشه کن شدن حلقات متذکره . کشورهای آسيانه ميانه را بخطر جدی روبرو کرده بود

  .ارزش شايانی داشت
هندوستان از نفوذ افراطيون پاکستانی و عرب در همآهنگی با طالبان در کشمير و توسعه جنگ مذهبی و فرقٔه خونين در 

  .به اين صورت مقابله با طالبان و افراطگرائی به نفع اين کشور بود. بسرميبردنگرانی 
روحانيون . مناسبات کشور ايران با حکومت طالبان بر سر ترور ديپلماتهای ايرانی در مزار شريف بسيار تيره شده بود

  . يتوانستندشيعه ايرانی از نگاه مذهبی با مالهای متعصب و تندرو سنی مذهب طالب توافق کرده نم
همچنان شبکه های مافيايی توليد و قاچاق مواد مخدر هميشه سرحدات طوالنی ايران با افغانستان را نا امن و بی ثبات 

ايجاد ثبات و امنيت در سرحدات ايران با تأمين . ساخته بود و دولت ايران ازين ناحيه بسی ناراضی بنظر ميرسيد
از جانب ديگر موجوديت طالبان افراطی به طبع جنبش .  سود ايران بررسی ميشداستقرار و امنيت در خاک افغانستان به

  .اصالح طلبانه ايران خوش نميآمد
دولتهای عرب متحد اياالت متحده امريکا و اروپا به خصوص دول ميانه رو و محافظه کار عرب از رشد و گسترش 

  .هراسيدند و با ريشه کن شدن آن لبخند شادی بر لبان شان نقش مي بستبنيادگرائی و افراطيگری مذهبی می 
از يکطرف ميدانستند که جدائی پاکستان از هند برمحور . سياسيون کارکشته پاکستانی نظر چند بعدی درين قضيه داشتند

خ به افغانستان اين در دوره جهان دوقطبی خاصه بعد از تجاوز ارتش سر. انگيزه های مذهبی و جهادی تحقق يافته است
انگيزه ها بسيار شعله ور شده بود و بر اساس آن کتله های وسيع افراطيون مذهبی به کمک مالی و تسليحاتی جهان غرب 

از يکطرف مبارزه با آنها کار آسانی نبود و . و دول عرب بسی تقويت گرديده و در ميدان مبارزه و جهاد کمربسته بودند
هنوز ميتوانستند از آنان در افغاستان و مناطق ديگر جهت جلب و جذب کمکهای امريکا، اروپا از طرف ديگر پاکستانيها 
  .و دول عرب استفاده نمايند

دول پاکستانی بعد از خروج ارتش سرخ از افغانستان، فروپاشی اتحاد شوروی و حتی سقوط دولت دکتور نجيب پالسی 
ا بقدرت رسيدن تنظيمهای تندرو وابسته خود در افغانستان را دنبال استراتيژيک پاکستان مبنی بر اشتعال جنگ داخلی ت

کردند و به مشوره متحدين خارجی شان خواستند تا دامنٔه مبارزه و جهاد افراطيون را در حوزه فروپاشيده شوروی سابق 
  . و نقاط بحرانخيز منطقه گسترش بخشند

ان مذهبی را در زير نام جهاد مصروف سازند ؛ قوای آنان را هدف اساسی آنها اين بود تا از يکطرف افراطيون و تندرو
به تقليل برده و ماهيت شانرا در انظار داخلی و بين المللی برمال نمايند و از طرف ديگر با نابود سازی امکانات و 

  . تأسيسات نظامی، اقتصادی، فرهنگی و تاريخی افغانستان، زمينه را برای نفوذ و سلطه خود مساعد گردانند
اين سياست دوپهلو و متناقض بر عالوه اينکه اهداف بلندپروازانٔه پاکستان را برآورده کرده نتوانست، بلکه بحران سياسی 

  .درونی جامعه پاکستان و انزوا و عمليه تجريد منطقوی و بين المللی آنرا شدت بخشيد
نگ شدٔه منطقوی و بين المللی، مبنی بر مقابله با پاکستان بخاطر منافع ملی و بين المللی خود مجبور بود به سياست همآه

اگرچه حکومت نظامی جنرال مشرف با پالسی متذکره در . افراطيون، تروريسم و حکومت طالبی روی خوش نشان دهد
  .چنانچه با سياست منافقانٔه دوپهلو به امنيت منطقه و افغانستان ضربات کاری وارد کرد. ماهيت موافق نبود
ح سياست پاکستان در قبال افغانستان و برقراری روابط حسنه با افغانستان مستقل، معتدل و باثبات به تعديل و تصحي

اعتداليون اردو . منافع هردو همسايه بود و اين، جريان اصالحات و تحقق ديموکراسی را در پاکستان سرعت مي بخشيد
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ن واقع بين، تکنوکراتها، طبقه متوسط در حال رشد و سازمان امنيت در اتحاد وسيع با احزاب عمدٔه سياسی، روشنفکرا
  .شهری و نيروهای ميانه رو مذهبی ميتوانستند اوضاع بحرانی پاکستان را کنترول و مهار نمايند

 زمينه برای اتحاد عملی اياالت ٢٠٠١ سپتمبر ١١پس از حملٔه مرموز به مرکز تجارت بين المللی امريکا و پنتاگون در 
توافقات کنفرانس «روپا عليه طالبان و سازمان القاعده در افغانستان مساعد شد و در حين نهائی شدن متحده امريکا و ا

به ) جبهه متحد برای نجات افغانستان( حکومت طالبان در اثر ورود قوای اپوزيسيون ٢٠٠١در اخير برج نومبر » بن
  .کابل سقوط کرد

  
  :مقابله اساسی با افراطگرائی و هسته های نا امنی

  
اولتر از همه ميبايست پالسی کلی و درازمدت بر مبنای اوضاع و شرايط جديد منطقوی و جهانی تنظيم گردد و الی و 
دردهای مزاحم دوران جهان دوقطبی، جنگ سرد و عصر رقابتهای منفی و مسابقات پرمصرف تسليحاتی تا حدود ممکن 

 سياستمداران جهان غرب و دنيای شرق پاکسازی و زدوده شود از فراموشخانه اذهان قدرتهای آينده جهانی، تحليل گران،
و مينهای مهيب و گدامهای خطرناک باروتيکه در دوره پيشين در سطح منطقه ما توسط قدرتهای جهانی جابجا شده بود 

  .به صورت واقعبينانه و عملی خنثی گرددږ ورنه آتش آن دامن همه را خواهد گرفت
های نزديک به هسته ای دوران گذشته افراطگرائی مذهبی و فرهنگ خشونت است که يکی از گدامهای باروت و بمب

  . سران آن با جنگ و کشتار عادت گرفته و تا هنوز از جانب حلقات ذينفع به نحوی از انحا پشتبانی ميشوند
 بين المللی نياز برای ريشه کن سازی افراطگرائی و غده های سرطانی نا امنی در سطح منطقه به همآهنگی منطقه ای و

  :درينجا بطور بسيار خالصه به نقاط عمده آن اشارت ميگردد. است
  

 .تأمين امنيت و ثبات پايدار در افغانستان با مقابله موثر در برابر طالبان و افراطيونيکه امنيت را مختل ميسازند •
رهای اسالمی متحد اتخاذ سياست روشن و فعال همآهنگ توسط اياالت متحده امريکا و جهان غرب و کشو •

 .عرب شان در برابر طالبان و امواج افراطگرائی
مجبور نمودن پاکستان به قطع کمک به طالبان و برچيدن مراکز تعليم و آموزش طالبان از خاک پاکستان  •

 .بخصوص از مناطق قبايلی صوبه سرحد
 خشن استبدادی، حمايت و پشتبانی از نظامهای ملی، متجدد و دموکراسی طلب در برابر حکومتهای •

 .ديکتاتوريهای قومی و ايدئولوژيک
مساعد نمودن زمينه برای رشد و توسعه جريانات و جنبشهای اصالطلبانه، متجدد، دموکراسی خواهانه، ملی و  •

 .ضد تعصب و تاريک انديشی
و کمک برای رشد و گسترش سازمانها، مراکز، نهادها، تأسيسات، مراکز و اجتماعات ديموکراتيک، روشن  •

 .عصری در پروسه رشد و انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 .مساعد نمودن زمينه انتقال و جلب و جذب علم و تکنولوژی به کشورهای عقب نگهداشته شده اسالمی •
ايجاد اصالحات اساسی مطابق به نيازهای زمانی در سيستم تعليم و تربيه اين کشورها و همچنان افزودن  •

 .، ساينس و تکنولوژی جديد در پروگرام مدارس دينی افغانستان و پاکستانمضامين فلسفه، عرفان
 

  ...ادامه دارد 


