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 با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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   ٢٠٠٩ / ٠٤/   ٠٧  تاريخ                                                                                        رسول پويان
  

  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
  مقدمه

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

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

 قلمی شده بود، تعقيب ٢٠٠١درون مايه نبشته کنونی طی مطالعات درازدامن که بخشی از آن در اکتوبر . گسترش داده ام
وهشی ام به حوزه های تاريخی و اخبار، بازديد از سايتهای متنوع داخلی و خارجی و خاصه سفرهای مطالعاتی و پژ

 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

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

  آخرقسمت 
 

  :ه و ضروری به جامعه سياسیار عقلمندانگذ
  

تجارب ظهور و افول ناموفقانٔه جريانات راست و چپ سياسی، تنظيمهای مختلف جهادی، حرکات خطرناک و ويرانگر 
بدون گذار عاقالنه و متعادالنه به جامعه سياسی و . افراطی و کتله های متخاصم مسلح قومی بطور واضح نشان داد

فعال و دارای دکتورين روشن و اهداف استراتيژيک و تاکتيکی معين در راستای تشکيل احزاب سياسی و اجتماعی 
اعمار جامعه مدنی که با موقعيت و وضعيت جديد داخلی، منطقه ای و جهانی مطابقت داشته باشند، شکست طلسم کهنٔه 

ی بيرونی ميسر شده دور و تسلسل جنگهای بنيانکن، تخاصمات خونين قومی و وابستگی به کشورهای همسايه و قدرتها
  .نميتواند

خلق جامعه سياسی بمنظور رشد و پرورش احزاب و سازمانهای سياسی و اجتماعی پيشرفته و براه افتادن حرکات و 
جنبشهای سازنده و مفيد سياسی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رسيدن به جامعه مدنی و ديموکراتيک مستقل اولتر از 

  :درين فضاء توجه جدی به موضوعهای آتی مورد نياز ميباشد. د داردهمه نياز به بستر و فضای مساع
  

يکی از عوامل رشد و تکامل ظرفيتهای سياسی در جامعه داشتن قدرت تحليل و بررسی : رواج تحليل و انتقاد سازنده
  . پديده ها، پرابلمها و درک و دريافت عوامل شکست و پيروزی برنامه ها و پالنهای مختلفه است

بی بقدرت تحليل و انتقاد و ارائه راه حل جامع، با پرورش قوه عقالنی، کسب تجارب علمی و عملی و آموزش دستيا
  . تخنيکها و فنون الزمه و اصول معينه ميسر شده ميتواند

انتقاد سازنده بدون شناخت ماهيت پديده های مربوطه در ارتباط با عوامل و پديده های ذی دخل درونی و بيرونی در 
هر انتقاد بخاطر حل پرابلم و کوتاه ترين راه رسيدن به هدف سالم مورد . ر زمانی و مکانی مشخص کارگر نمی افتدبست

  .نظر است
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انتقاد بمنظور انتقاد خشک و خالی، عقده گشائيهای حسادتمندانه، تعصبات ايدئولوژيکی، قومی و سمتی، منافع شخصی و 
ف از آن رسيدن به حقيقت موضوع و کنه پديده است که مطالعه کننده و وابستگيهای سياسی صورت نميگيرد؛ بلکه هد

  .پژوهشگر سياسی و اجتماعی بعد از زحمات زياد به آن دست پيدا ميکند
  

نخستين گام وفاداری به منطق سياسی، تحمل نظرات مخالف و شکيبائی علمی تا رسيدن : حوصله مندی و منطق سياسی
به اهداف عالی سياسی گاهی ضرورت همکاري، همسوئی، ائتالف و اتحادهای موقت و دستيابی . به حقيقت مطالب است

طوالنی را بوجود ميآورد که عنصر آگاه و تجربه مند بايد در زمان و مکان الزم به آن توسل جويد و دريا دلی آنرا داشته 
  .يدئولوژيک پا فراتر نهدباشد که بخاطر منافع عمومی و اهداف عالی از منافع کوچک گروپی و محدوديتهای ا

  
 تجارب جامعه بشری و ميهن ما ثابت کرده است که در فضای خشونت و رعب و وحشت :مقابله با خشونت و وحشت

  . جايی برای منطق سياسی، تبادل افکار و تجارب و همکاريهای سازنده باقی نمي ماند
ضای امن و آزاد سياسی را بهمزنند و به بهانه های افراطيون به دستور حاميان خارجی خود همواره تالش ميورزند تا ف

  .مختلف جلو بحث آزاد و گفتگوهای سالم و سازنده را بگيرند
نيروهايی به خشونت و استبداد روی ميآورند که فاقد عقل سالم و منطق سياسی اند و نميتوانند حقانيت خود را با دليل و 

های افراطی و خشونت طلب رشد و توسعه جامعه سياسی و رقابتهای با وجود نيرو. برهان در حضور مردم ثابت نمايند
  .مثبت احزاب و سازمانهای سياسی و اجتماعی به موانع جدی روبرو ميگردد

با اين نيروها بسی مشکل است که با منطق سياسی روبرو شد؛ زيرا از هرنوع نرمش و فرصت جهت اعمال خشونت و 
برای مقابله با اين .  پی نابودی خونين و حيله گرانٔه مخالفين سياسی خود برميآيندترور افکار سوء استفاده ميکنند و در

عوامل خشونت و وحشت ضرورت به همکاری دسته جمعی تمام نيروهای سياسی و اجتماعی در يک حرکت وسيع 
  .مردمی است

  
صه گاه سياسی معين ميکند مواضع جاری نيروها، موقف و جايگاه آنها را در عر: مواضع عمده سياسی در حال حاضر

و اين مواضع و خطوط در عرصه سياسی، اقتصادی، اجتماعی و ديگر بخشهای ضروری داخلی و خارجی بشکل 
برای جلوگيری از ابهام و مغشوش شدن مواضع ابتدا به جهت اصلی و ماهيت کلی آن . واضح و روشن بيان ميشوند

  .ئيات پرداخته ميشودتوجه ميگردد و درآن راستا به توضيح و تحليل جز
در افغانستان کنونی دو موضع عمده و خط اساسی فعال وجود دارد؛ موضع و خط وابسته که در شکل و سيمای 

و در هيئت ديموکراتيک و ) در همسوئی مشکوکانه با تندروان ايران(افراطگرائی و جنگ افروزانٔه وابسته به پاکستان 
موضع و خط ملی و .  و کمپنيهای بزرگ ذی دخل در افغانستان مطرح گرديده استصلح آميز وابسته به دول صنعتی

  . مستقل که در اشکال متنوع تجلی يافته است
همچنان روشن است . تاهنوز هيچ يک از خطوط متذکره در افغانستان مسلط نشده اند و اين پروسه مبارزاتی ادامه دارد

ازی جنگ زمينه را برای خطوط وابسته در اشکال مختلف آماده ساخته و از که خط افراطی با ايجاد نا امنی و شعله ورس
عالوه برآن بدون مقابله با افراطگرائی و جنگ افروزی بحران کشور . رشد و توسعه خط ملی و مستقل جلوگيری مينمايد

  .حل شده نميتواند
  

  :جنبش احيای وطن بر مبنای خط ملی و مستقل
  

ای تاريخی، مدنی، ملی و فرهنگی جامعه افغانستان ريشه داشته و به مدد نيروی عقلی، خط ملی و مستقل در دل ارزشه
قوه ابتکار، تجارب و تخصص نيروهای سياسی، روشنفکران و پژوهشگران وطن شکل و شيرازه گرفته و با گوهرهای 

 و تعصب، ظلم و ستم ، اين خط در اصول با افراط و تفريط، خشونت. گزيده علم و تکنولوژی عصرجديد مزين ميگردد
  . تبعيض و بی عدالتی و استبداد و ديکتاتوری مخالف است

طرفداران اين خط در راه استقالل سياسی، خود کفائی اقتصادی، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان امن، مطمئن، 
سه درازمدت بازسازی و احيای باثبات و ديموکراتيک در يک بيالنس واقعبينانه و ممکن منطقه ای و بين المللی در پرو

  . مجدد وطن تالش ميکنند
تعين موضع واقعبينانه در مورد حضور قوای بين المللی تا استقرار باثبات بيالنس متعادل قدرت در منطقه و جهان و از 

  .شدجمله در رابطه با افغانستان و تأمين امنيت، مصئونيت و ثبات الزم در کشور از اهميت زيادی برخوردار ميبا
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در جنبش احيای وطن عموم نيروهای سياسی و ملی با حفظ گرايشات ايدئولوژيک، مواضع حزبی و سازمانی، 
هدف اساسی اين جنبش همآهنگسازی و تمرکز . وابستگيهای قومی، مذهبی، سمتی و زبانی شرکت کرده ميتوانند

ين امنيت و مصئونيت ملی، بمنظور نيروهای متنوع سياسی و اجتماعی عليه جنگ، افراطگری و خشونت، جهت تأم
  .بازسازی و احيای مجدد وطن ميباشد

درهای جنبش احيای وطن بروی تمام کسانيکه ظرفيت درک و تحمل همديگر، منطق تفاهم و توافق ملی، فهم کار وسيع 
و اجتماعی هرکس و هرنيروی سياسی . سياسی و فرهنگی و عشق آتشين به بازسازی و احيای ميهن خود دارند باز است

  . به اندازه فهم، تجارب و صالحيتهای علمی و عملی خود در جنبش متذکره سهم گرفته ميتواند
هيچ کس حق ندارد مانع . بايد زمينٔه هرگونه رشد، پيشرفت و تبارز مثبت و سازنده برای تمام اتباع مملکت فراهم شود

در هنگام بحث و تبادل افکار و تجارب . ديگران شودفعاليت، اظهار نظر و عقيده، طرح و پيشنهاد و درخشش شخصيت 
جهت شناخت پديده ها، پرابلمها و ارزشيابی پالنها و برنامه ها الزم است که منطق قوی استدالل، اخالق علمی و 
پژوهشی و فضای شکيبائی و تحمل سياسی حاکم باشد و از جار و جنجالهای بيهوده و سياست بازيهای مستبدانه پرهيز 

  .گردد
در موقعيت و شرايط حساس و سرنوشت ساز ميهن تمام نيروهای متشکل و سازمانيافته واقعبين، شخصيتهای علمی، 
سياسی، فرهنگی و صاحب نظر دلسوز داخل و خارج وطن به اتخاذ موضعگيريهای روشن در قبال اوضاع کشور نياز 

ای گوناگون افغانستان عمق و وسعت داده و به طرق ممکن دارند تا بر مبنای آن فعاليتهای خود را در ابعاد متنوع و زواي
  .و موثر در جهت رشد و گسترش جنبش احيای وطن سمت وسو دهند

در جريان فعاليتهای عملی و تيوريک نيروهای متنوع در ساحت فراخ اين جنبش است که احزاب و تشکلهای واقعی 
، اقتصادی و اجتماعی \شاه ستونهای اصلی سيستم سياسی ملی، مستقل و نيرومند نوع افغاستان بوجود خواهد آمد و 

  .کشور ساخته خواهد شد
  
  

  :سيستم سياسی ، اقتصادی و اجتماعی آينده
  

سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی آينده وطن براساس ظرفيتهای سياسی، امکانات و تأسيسات اقتصادی، نهادهای 
صی جامعه از يکطرف و تغيرات، تبدالت و تحوالت دهه های اجتماعی و فرهنگی و ميزان رشد فکری، فنی و تخص

با درنظرداشت اوضاع جديد منطقه ای و بين (جنگ و ميزان تطبيق و انکشاف توافقات کنفرانس بن از طرف ديگر 
  . شکل و سامان يافته ميتواند) المللی

 تطبيق توافقات بن در همسوئی و همآهنگی شرايط و موقعيت داخلی و بين المللی افغانستان ايجاب ميکند که با حفظ روند
با ائتالف بين المللی گامهای اساسی تر بسوی پايه گذاری سيستم پرظرفيت سياسی برداشته شود و اين ضرورت اصالح 

  . و غنی سازی قوای سه گانه را در پروسه رشد و کاملسازی سيستم دولتی موجود بميان ميآورد
ی در يک نظام ملی و ديموکراتيک فرصتهای مناسبی برای احزاب و جريانات عمده انتخابات پارلمانی و رياست جمهور

سياسی و مردمی آماده مينمايد؛ هرنوع اقدام شکننده و براندازی، خالی قدرت را در کشور افزايش داده و بحران جاری 
  .را دامنه دارتر ميسازد

ت عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی ضرورت ميباشد به اصالحا) ملی و ديموکراتيک(برای استحکام و پايداری سيستم
که در پروسه درازمدت بازسازی و احيای مجدد وطن و رشد و انکشاف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعٔه 

  . افغانستان، تحقق يافته ميتواند
ات و استخراج معادن به در ساحه زراعت به انقالب سبز واقعی احتياج است؛ در عرصه تجارت، ترانزيت، سکتور خدم

  . کمکهای وسيع بين المللی و سرمايه گذاريهای فعال داخلی و خارجی نياز ميباشد
اين اهداف عالی پيشتر از همه به امنيت، مصئونيت، ثبات و استقرار سياسی و نظم و قانون در يک سيستم سياسی وسيع 

  .ی وطن به آن دست پيدا نمائيمو پرظرفيت نگاه ميکند که ميبايست در فضای مطلوب جنبش احيا
 

 ختم
   

  


