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  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
  مقدمه

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

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

 قلمی شده بود، تعقيب 2001درون مايه نبشته کنونی طی مطالعات درازدامن که بخشی از آن در اکتوبر . گسترش داده ام
پژوهشی ام به حوزه های تاريخی و اخبار، بازديد از سايتهای متنوع داخلی و خارجی و خاصه سفرهای مطالعاتی و 

 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

حران مزمن با نيت نيک احساس مسئوليت نمودم تا چکيدٔه مطالعات و برداشتهايم را در مورد کشور و راه حل ريشه ای ب
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 

  هشتمقسمت 

ناخت جامعه افغانستانپيش زمينه ش  
 

  :ريشه های افغانستان در تاريخ
  

فرهنگ و مدنيت ديرينسال . از متون کهن برميآيد که ريشه های افغانستان از دل تاريخ و تمدن بشری آب ميخورد
، ) بودائی–هندی (افغانستان از مدنيت ماد، تمدن هخامنشی، مدنيت يونانی بخصوص بخش يونان باختری، تمدن کوشانی 

مدنيت ساسانی، عناصر فرهنگی کابل شاهان، تمدن اسالمی در عهد خلفگان عرب و تمدن خراسان اسالمی در ادوار 
امپراتوريهای خراسانيان بومی و ترکان خراسانی بطور اساسی تغذيه نموده است و عناصر، پديده ها و ارزشهای 

  .ط و به انحطاط کشيده شده اين سرزمين وجود داردتاريخی، فرهنگی و مدنيتی متذکره بنحوی از انحا در فرهنگ مختل
به اين حساب افغانستان را ميبايست در دوحوزٔه معين يعنی حوزٔه وسيع جغرافيای تاريخی و فرهنگی و حوزٔه مشخص 

در حوزٔه تاريخی و فرهنگی اشتراکات و پيوندهای تاريخی و کلتوری . جغرافئه سياسی کنونی مطالعه و بررسی نمائيم
پاکستانی، آسيای ميانه و ايران کنونی مطرح ميگردد و ليکن در حوزه -نوعی با حوزه های تاريخی و فرهنگی هندیمت

  .جغرافئه سياسی و ملی، افغانستان دارای فرهنگ ملی خود است که ريشه در تاريخ طوالنی آن ميداشته باشد
 متفکران، نويسندگان و در مجموع به نسلهای ديروز و البته اين موضوع به مردم افغانستان، به محققان، تاريخنگاران،

امروز اين کشور تعلق ميگيرد که تاچه مقدار توانسته اند با استفاده از منابع تاريخی، حوزه های فرهنگی و مدنی و 
  . امکانات مدرن جهانی در تنظيم، شيرازه بندی و تدوين فرهنگ ملی و معياری افغانستان موفق باشند

يخ گواهی ميدهد ساحت جغرافئه سياسی افغانستان در طول تاريخ هماره خطٔه بس ثوق الجيشی و کليدی بوده چنانکه تار
در حال حاضر هم افغانستان دارای . که بمرکز تالقی و گرهگاه فرهنگها و تمدنهای بزرگ بشری مشهور بوده است

ميباشد که رقابتهای قدرت های جهانی در سه دهٔه ارزش جيوپولتيک و استراتيژيک در حوزٔه آسيای ميانه و جنوب آسيا 
  .گذشته و در حال حاضر گواه معتبر اين گفت است
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باز شايد اقوام، مليتها و کتله های انسانی دارای تاريخ و تمدن مشترک در اين مرحلٔه نوين جهانی که تيوريها، ايسمها و 
 تجربه شده و نتائيج آن در دسترس انسان آگاه و روشن دل مکاتب زيادی در بستر تکامل تاريخی جامعٔه انسانی امتحان و

قرار دارد، قد علم نموده و فرهنگ و مدنيتهای پرريشه، اما به انحطاط رفته و استهالک شده شان را به کمک علم و 
  .تکنولوژی عصر جديد دريافته و با گوهرهای گزيده حاضر بيارايند

  

  :مشخصه های برجسته جامعه افغانستان
  
انستان با اينکه تاريخ طوالنی و تمدن ريشه دار دارد؛ دراز مدتی است که نفوس متنوع آن در البالی مواد و مقوالت افغ

غبار آلو و فرهنگ به انحطاط کشيده شده تقليد و تکرار گرفتار بوده و به عنعنات، رسم و رواجات، باورها و سنن خود 
  .سخت معتاد و خوپذير شده اند

اين سرزمين تا هنوز در مورد هويت مشترک تاريخی و تمدنی مختلط خود بمثابٔه بنيان فرهنگ ملی تعمق اقوام و ساکنان 
الزمی نکرده اند و همچنان در مورد حوزه های تاريخی و فرهنگی متنوع کشور مطالعات و پژوهشهای کافی و روشن 

کاريهای تاريخی شده است که براستی چهره اين کمبود سبب يک سلسله ابهامات، سؤ تفاهم و جعل . صورت نگرفته است
واقعی تاريخ و تمدن پردرازنای ما را بسی نازيبا و مصنوعی ساخته و پروسه شکل و شيرازه گيری فرهنگ مشترک 

به اين صورت روند تشکيل سيستم سياسی قوی، شيرازه گيری ملت و ايجاد جامعه . ملی را در وطن کند نموده است
  . تعويق افتاده استمدنی در افغانستان به

  

  :حوزه های تاريخی و فرهنگی وطن
  

يکی از مشخصه های بارز جامعه افغانستان وجود حوزه های متنوع تاريخی و فرهنگی است که در ساحات شرق و 
جنوب، غرب، شمال، مرکزی و کابل تسلط دارد و بدون درک و شناخت عميق آن نميتوان جامعه افغانستان را بحيث 

  . متنوع مورد شناسائی قرار داديک مجموعٔه
  

حوزٔه .  درين حوزه پشتوزبان غلزائی اکثريت داشته و اقليتهای نورستانی و پشه ای نيز قابل يادآوری اند:حوزٔه شرق
پاکستانی سخت متأثر است در رابطه -مذکور بيشتر با تاريخ و فرهنگ حوزٔه پشاوری صوبه سرحد که از فرهنگ هندی

  له ای در همآهنگی با عناصر عرفی و سنتی بسيار قوی در آن غالب ميباشد بوده و ساختار قبي
اين ساختار به داليل انزوای صوبه سرحد پاکستان، کوهستانی بودن منطقه و محدوديت اراضی مزروعی، کندی 

يب، در الک ترانسپورت و نبود رابطٔه فعال با مناطق شهری و جهان خارج، تقسيم نفوس در قبايل و طوايف مختلفٔه رق
  .خود مانده و با حوزه های ديگر کشور آميزش و اختالط کمتر يافته است

بافت مذکور با رسم و رواجات، عنعنات و سنن قبايلی، هرچند طی دهه های اخير از نفوذ افراطگرائی مذهبی و همچنان 
 ملی و جامعه شهری نيز بسيار از گسترش سلطٔه طالبان جلوگيری کرده، ليکن پروسٔه اختالط و امتزاج آن در فرهنگ

در راستای جامعه ٠کند بوده است و به اين ترتيب فرصتهای رشد و توسعه سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  .شهری از آن سلب گرديده است

استمرار ضربات شديد مخربانه بر نظام قبايلی فرتوت و پشتونوالی رنگبازيده در مناطق صوبه سرحد پاکستان توسط 
لبان به طرح و رهبری افراطيون پاکستانی، عرب و غير عرب در اتحاد استراتيژيک با اردو، استخبارات و دول طا

  .پاکستان طی سه دهه اخير، زمينه را برای استقرار امارت استبدادی و افراطی مذهبی و قومی طالبی آماده کرده است
توت حوزٔه شرق افغانستان محسوب ميشود، بلکه حاکميت ملی و اين نه تنها تهديد جدی به ساختار قبايلی و پشتونوالی فر

امنيت داخلی پاکستان را نيز بخطر واقعی روبرو ميسازد؛ زيرا قبايل پس از جدائی پاکستان از هند به نوعی خود 
اند؛ مختاری قناعت داشته و در البالی رسم و رواجات و فرهنگ عرفی و سنتی عقب مانده و ابتدائی خود محصور بوده 

ليکن طالبان و افراطيون پاکستانی و عرب به آن قناعت نکرده و خواهان توسعه امارت افراطی خود در سراسر پاکستان 
  .و افغانستان ميباشند

به اين حساب ديگر زمان اتکای تاريخی و يکجانبه دول افغانستان به حوزٔه شرق و جنوب جهت تشکيل و تقويت دولت 
مقابله با موج قوی افراطگرائی و خشونت .  يکجانبٔه تک قومی به پايان رسيده استمرکزی و وحدت ملی ضعيف و
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طالبی فقط از طريق اتحاد اقوام عمدٔه افغانستان و دفاع مشترک ملی آنان در يک نظام قوی و قانونی متعادل چند قومی 
  .امکان پذير است

ست از منافع قومی، فرهنگی، اقتصادی و تاريخی خود در قبايل و اقليتهای قومی حوزٔه شرق افغانستان برای دفاع و حرا
مقابل تهاجم ويرانگرانٔه افراطيون پاکستانی، عرب و غير عرب در زير نام به اصطالح امارت طالبی بيش از اقوام 

آنان ديگر افغانستان ضروت به اين اتحاد اقوام و دفاع مشترک ملی دارند؛ زيرا در تهاجم کنونی طالبان اولتر از همه 
  .قربانی خواهند شد

  
 که مرکز آن قندهار و هلمند است با اينکه درآن بمانند حوزٔه شرق اقوام پشتون اکثريت دارند، اما از نگاه :حوزٔه جنوب

  . تاريخی و فرهنگی طی سده های اخير تفاوتهائی بين اين دوحوزٔه پشتون نشين شکل گرفته است
يع مزروعی با زندگی ده نشينی و حيات نيمه شهری روی آورده و در اهالی حوزه جنوب به سبب وجود اراضی وس

  . تغذيه نموده اند) در عهد صفويان و نادر افشار(طول زمان از فرهنگ خراسانی در حوزٔه هرات و قندهار 
 ارتباط ارتباط قبايل ابدالی و غلجائی حوزٔه جنوب با حوزٔه وسيع خراسان و بلوچستان در درازنای تاريخ از يک طرف و

پيوستٔه سياسی، مبادالتی و فرهنگی شان با حوزٔه غرب و مرکزی از طرف ديگر پروسٔه اختالط و آميزش اين قبايل را 
بيشتر اهالی جنوب به سبب . در فرهنگ ده نشينی خراسانی، زندگی نيمه شهری و فرهنگ مختلط ملی افزايش داده است

  .لط شده اندارتباطات فعال با حوزٔه غرب به زبان دری مس
ازين پيداست که نفوذ و توسعه سياست متناقض طالبی در حوزٔه جنوب هم زمينٔه تطابقی درازمدت نداشته و با ساختار 

رشد عناصر جامعه مدنی در پروسٔه شکل و شيرازه گيری . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن سازگار شده نميتواند
دل با حوزه های تاريخی و فرهنگی کشور، هيچ زمينه و فرصتی برای فرهنگ ملی، جامعه شهری و سيستم سياسی متعا

  .ايدئولوژی خشن و تعصب آلود افرطيون باقی نميگذارد
  

 که در حال حاضر مردم هزاره درآن اکثريت دارند، روزگاری يکی از مراکز مشهور بودائی بوده و :حوزٔه مرکزی
کرده است و با حوزه های غرب، شمال و جنوب بر مبنای سپس هم از مدنيت خراسانی غزنويان و غوريان تغذيه 

  . در طول تاريخ روابط فعال وجود داشته است) با لهجه های محلی(فرهنگ غالب خراسانی و زبان مشترک دری 
در سده های اخير بخصوص در قرن جاری به سبب کوهستانی بودن و محدوديت اراضی مزروعی و منابع اقتصادی، 

همچنان از نگاه فرهنگی و مذهبی زمينه برای افکار طالبی و افراطی نوع پاکستانی .  انزوا افتاده اندمردم آن در فقر و
  .درين حوزه، بسيار ضعيف و غير عملی ميباشد

  
ازين پيداست که مردم ازبک و ترکمن در همزيستی با .  اين حوزه را بزرگساالن، ترکستان زمين ميگفتند:حوزٔه شمال

  . تاجيکان بيشتر در شمال کابل و در قسمت شمال شرقی کشور تمرکز يافته اند.  اکثريت دارندمردم تاجيک در آن
بلخ باستان و ماوراءالنهر بعد از انتشار اسالم از مراکز بسيار عمدٔه فرهنگ و تمدن خراسانی بوده اند و خراسانيان 

تاکنون تاجيکان و ترکان به . ن فرهنگ بشمار آيندبومی در عهد سامانيان و ترکان خراسانی در ادوار بعدی نمايندگان اي
  . آن افتخار ميکنند

وجود آبهای جاری و اراضی وسيع از باستان زمانه ها زندگی ده نشينی را درين حوزه توسعه بخشيده و معادن نفت و 
پروسه زندگی نيمه شهری جديد را گاز، همسايگی با شوروی سابق و روابط فرهنگی و قومی با کشورهای آسيای ميانه، 

  .درين حوزه تسريع و پتانسيل ديموکراتيک را افزايش داده است
در بين حوزٔه شمال و غرب از يکطرف و در بين اين دو حوزه و حوزه های مرکزی و کابل و حوزٔه جنوب همواره 

ن زبان مشترک، اين روابط را روابط فعال اقتصادی و فرهنگی وجود داشته و دين واحد و زبان غالب دری بعنوا
  . استحکام بخشيده است

تجارب خونين دهه های اخير خاصه دوره طالبان نشان داد که هيچ زمينه و امکانی برای نفوذ ايدئولوژی پاکستانی 
  .طالبان و متحدين آن در اين حوزه وجود ندارد

  
عيت جغرافيائی بمثابه مرکز ارتباط دهنده حوزٔه  اين حوزه از نگاه تاريخی، اختالط فرهنگی، زبانی و موق:حوزٔه غرب

شمال ، مرکزی و جنوب بحساب ميآيد و به کمک حوزٔه کابل نقش محوری در شکل و شيرازه بندی فرهنگ ملی و 
  .معياری وطن ايفا خواهد کرد

گر خراسان مرکز اين حوزه، هرات قلب خراسان بزرگ و پايتخت امپراتوری تيموريان بوده که در ميان سه ربع دي
  . يعنی بلخ، نيشابور و ماوراءالنهر در طول تاريخ نقش کليدی داشته است
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در درازنای تاريخ حوزٔه مذکور اقوام آريائی، ترک، تاجيک، ايالت ترکمن ايرانی تبار و قبايل پشتون را بهم اختالط و 
  . مشترک هراتی ساخته استآميزش داده و براساس فرهنگ خراسانی و زبان دری با لهجه هروی از آنان کتله

حقايق تاريخی و تجارب اخير نشان داده است که توسعه و استقرار فرهنگ و نظام طالبی در حوزٔه غرب متناقض با 
  .ارزشهای تاريخی، فرهنگی و مدنی مردم آن است

  
راکز مهم مدنيت  حوزٔه کابل که نامش با دودمان کابل شاهان گره خورده، در عهد کوشانيان يکی از م:حوزٔه کابل

مغولی که با گوهرهای پردرخشش شاعران و -هندی بود و در زمان بابريان به مرکز مشهور امپراتوری هندی-بودائی
  . هنرمندان دری زبان سبک هندی مزين شده بود تبديل گرديد و با حوزه هندوستانی پشاور رابطه تنگاتنگ داشت

 از انتقال پايتخت به کابل در دوره سلطنت تيمورشاه پسر احمدشاه بابا بعد از تشکيل دولت ابداليان قندهار بخصوص پس
اين حوزه با حوزٔه جنوب ارتباط بيشتری پيداکرد و بمرور زمان بمرکز اختالط و آميزش ساکنين حوزه های تاريخی و 

  .فرهنگی متنوع وطن خاصه حوزٔه شرق، شمال و جنوب تبديل شد
هنگ بسيار متنوع و مختلط بوده که درآن تاجيکان شمال، هزارگان و پشتونهای در حال حاضر حوزٔه کابل دارای فر
برمبنای فرهنگ مختلط نوع کابلی که درآن زبان دری بعنوان زبان مشترک . کابلی حوزٔه شرق تبارز بيشتری دارند

 پروسه رشد و گفتاری، دفتری و اکادميک نقش اساسی دارد، روابط باحوزه های تاريخی و فرهنگی ديگر کشور در
توسعٔه جامعه مدنی شهری سير صعودی بخود ميگيرد و ميرود تا فرهنگ مشترک ملی و معياری افغانستان را در آينده 

  . معرفی نمايد
به . پروسه مذکور در تقابل با فرهنگ افراطی و تنگ طالبی روز بروز رشد و انکشاف نموده و قوت بيشتر پيدا ميکند

 کابل به سود توسعه و ثبات جامعه مدنی که امنيت سياسی، اقتصادی و حقوقی را بدنبال دارد اين حساب زمان در حوزٔه
  .جلو ميرود

  

  :ساختار اقتصادی و اجتماعی غالب در افغانستان
  

در افغانستان قبل از جنگ نوعی نظام اقتصادی و اجتماعی مختلط و مندرس کالسيک که در آن نظم قديمی فيوداليسم 
می در درجه اول و نظام ابتدائی قبايلی و گروپ بنديهای قومی در درجه دوم حضور داشتند، مسلط بوده  اسال-قسم شرقی

شهر نشينی بيشتر شکل و سيمای قرون وسطايی داشته و پديده های عصر جديد بصورت پراکنده و . است
  . غيرسيستماتيک در زندگی شهری و حيات ده نشينی وارد شده بودند

ريان جنگ درازدامن اخير و خشکساليهای متواتر ضربات کاری خورده و بشکل بسيار غير منظم و اين ساختار در ج
بدون زيرساخت الزم اقتصادی و اجتماعی، هجوم نفوس به مراکز شهری توسعه يافته است که اگر به مناطق روستائی و 

ان امنيتی، اقتصادی و اجتماعی را سکتور زراعت و مالداری توجه جدی و فوری نشود، تورم پيش از وقت شهرها بحر
  .شدت خطرناک و سرسام آور خواهد بخشيد

از مطالعه جامعه شناسانه برميآيد که طبقه، قشر، گروه، صنف و ديگر اليه ها و رده بنديهای اجتماعی و اقتصادی بر 
وجود در اجتماع اساس ساخت و سازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محيطی دريک جامعه شکل ميگيرد و نفوس م

برمبنای پايگاه اجتماعی و موقعيتهای اقتصادی در قالبهای مختلف و متنوع جابجا ميشود که اگر سيستم سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی بصورت آگاهانه و معقوالنه در خدمت مردم تنظيم و کنترول شده باشد، تمام افراد جامعه ميتوانند از حقوق و 

درينجا بطور بسيار خالصه به اجزای بافت اجتماعی و اقتصادی .  و عادالنه مستفيد گردندامتيازات موجود بطور کافی
  :نظام مختلط افغانستان اشاره ميگردد

  
هسته های فاميلی، طبقات :  نفوس شهر نشين وطن بيشتر در قوالب، هسته ها و نهادهای آتی جابجا شده اند:بافت شهری

تاجران، مالکان ارضی شهرنشين، صاحبان فابريکات، شرکتها و ( و ثروت باالئی، ميانه و پائين دارای سرمايه
، طبقات و اقشار فقير و فاقد سرمايه )تصديهای خصوصی، دوکانداران، پيشه وران و ديگر توزيعگران امتعه و خدمات

 معلمين و اجيران مامورين و کارداران، استادان و(، نهادهای ملکی و نظامی دولتی )کارگران، مزدوران و خدمتکاران(
  .، کارمندان بومی موسسات خارجی، روشنفکران، آخوندها و مال امامهای مساجد)اردو، پليس و قوای انتظامی

  
هسته های بزرگ و پرجمعيت خانوادگی، مالکان بزرگ، متوسط و کوچک ارضی، اربابان ده، سران قبايل : بافت دهات

نان، نوکران و مزدوران، خانواده های روحانی، آخوندان و مال امامهای و طوائف، دهقانان، برزيگران، کشتمندان، چوپا
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نجاران، آهنگران، قلعيگران، دالکان، قصابان، سوداگران دوره گرد، طبيبان (مساجد، دوکانداران پراکنده و کاسبان 
  ).سنتی و اوستا ها و نوازندگان

ترينٔه نفوس را در خود جاداده، از اهميت اساسی و زندگی ده نشينی در کشور تاهنوز در نظام غالب زراعتی که بيش
جهت فقرزدائی، افزايش سطح اشتغال، رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی، تأمين امنيت، ثبات . محوری برخودار است

  .و خودکفائی اقتصادی مملکت و گذار به جامعه مدنی توجه جدی به آن ضروری ميباشد
  

ر کشور پيش از جنگ اخير قابل يادآوری بود، ليکن درحال حاضر از دامنٔه آن  زندگی غژدی نشينی د:بافت کوچيان
بسيار کاسته شده و بيشتر کوچيان در اثر مهاجرت به پاکستان و ايران و هجوم به مراکز شهری از زندگی ابتدائی چادر 

  .نشينی دور شده اند
و پرجمعيت تر از هسته های فاميلی شهری و دهاتی قوالب خانوادگی کوچيان و چادر نشينان خيلی بزرگتر، ابتدائی تر 

  . است که ميتوان لفظ خيل را به آن اطالق کرد
خيل عبارت از يک چوکات بسيار طبيعی و ابتدائی اجتماعی و اقتصادی است که انبوهی از اقوام نزديک در داخل خانه 

  .ل ميباشندپالسها بطور مشترک زندگی کرده و به تربيه مواشی و گوسفند داری مشغو
ديگر اعضای خيل . در رأس اين کانون ابتدائی کالن و موی سفيد همان خيل قرار دارد که همه امور را رهبری ميکند

هرکدام طبق توان و استعداد خود تحت رياست سرخيل متذکره در فعاليتهای روز مره، جنگها و دفاع از منافع قوم سهم 
  .ری عشيره و يا قبيله را تشکيل ميدهند که در رأس رئيس قبيله قرار داردچند خيل و طايفه از يک قوم پد. ميگيرند

در زندگی عشايری کوچ نشينی، جاذبه های مشترک منافع اقتصادی و دفاعی در برابر حوادث طبيعی و حمالت اقوام و 
ازه اين حيات قبايل رقيب از يکطرف و عصبيتهای تند و قوی قومی و روابط خون شريکی از طرف ديگر ثبات و شير

  .ساده طبيعی را استوار و مستحکم نگهميدارد
  

  جريانات سياسی و روشنفکری در ميدان عمل
  

هرگاه از تحليل و توضيح ادورا طوالنی ظهور و سقوط امپراتوريهای مقتدر سياسی و نظامی و داشته های فرهنگی و 
خشکستان دوران انحطاط و مرحله پايانی انحطاط تمدنی آن در ساحت جغرافيايی افغانستان بگذريم و قطرات اشکی بر 

و اضمحالل فرهنگ وتمدن وطنگاه مان بيفشانيم، بطور فشرده ميتوان گفت که جرقه های بسيار ضعيف و ابتدائی 
تحرکات اصالحی و روشنفکری در عهد حکومت امير شيرعلی خان و حبيب اهللا خان در افغانستان بوجود آمد و در 

باز بزودی در دوره پادشاهی نادر خان و دوره صدارت هاشم خان چراغ . هللا خان دامنگستر شدزمان سلطنت امان ا
  .اصالحات و تجدد طلبی خاموش گرديد

 سلطنت طوالنی ظاهرشاه بعضی حرکات کم رمق سياسی و روشنفکری دوباره براه افتاد؛ ليکن در دهه 1330در دهه 
 سياسی و روشنفکری ملی، مذهبی و چپگرا مطابق به ايجابات زمان و  پادشاهی مذکور هسته های اوليه جريانات1340

  . شرايط و موقعيت منطقه ای و بين المللی جهان دوقطبی و جنگ سرد اساس گذاری شد
 6در .  طی کودتای نظامی قدرت سياسی را تصاحب نمودند1357 ثور 7خلقيها و پرچميها به کمک روسيه شوروی در 

بمنظور جلوگيری از سقوط رژيم طرفدار خود به افغانستان تجاوز کرد و اين کشور  اردوی شوروی 1358جدی 
  .بعرصه جنگ طوالنی خونين، زورآزمائيهای آتشين و رقابتهای هستی سوز قدرتهای جهانی تبديل گرديد

کاری در بستر جنگ دراز دامن، جريان تندرو اخوان المسلمين در قوالب متعدد تنظيمهای افراطگرای جهادی بهم
افراطيون مذهبی پاکستانی، با استفاده از کمکهای هنگفت مالی و تسليحاتی اياالت متحده امريکا، اروپا و کشورهای 
عرب در سطح وسيعی رشد و تبارز يافت و تحت هدايت و نظارت مستقيم استخبارات، اردو و دولت پاکستان و 

  .الطيف و گستردٔه مقاومت ضد تجاوز شوروی مبدل شدمشاورين خارجی به نيروی غالب و انحصارگر در جنبش وسيع 
ساير جريانات، سازمانها و تشکلهای ملی و متجدد، اسالميون معتدل و ميانه رو و چپ مستقل درين محيط استبدادی و 
فضای مسموم انحصاری اين دوجهت غالب يعنی نيروهای چپ وابسته و راست افراطی وابستٔه نوع پاکستان و ايران 

  .شد و گسترش پيداکرده نتوانستندفرصت ر
پس از فروپاشی اتحاد جماير شوروی و بدنبال آن سقوط دولت دکتور نجيب احزاب خلق و پرچم متالشی شده و در 
ميدان سياسی، نظامی و اجتماعی شکست خوردند و از حيث عملی و نظری از دامنه فعاليتهای سياسی و اجتماعی شان 

  .بسيار کاسته گرديد
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بعد از فروريختن جهان دوقطبی، خاتمه جنگ سرد، کاهش مسابقات و رقابتهای پرمصرف تسليحاتی و بر همچنان 
طرف شدن خطر جدی ايدئولوژی مارکسيم و انقالبات سوسياليستی، بخصوص پس از شکست تاريک ترين و خونريز 

برای جهان غرب نيز بسی ترين مدل پاکستانی طالبان، ضرورت وجودی جريان اخوان و ديگر افراطيون آشوبگر 
کمرنگ و مشکوک گرديد و ماهيت خشن، تعصب آلود و واپسگرايانٔه شان برای مردم افغانستان و مردم جهان آشکار و 

  .ثابت شد
 
 
 

  ...ادامه دارد 


