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ازالبالی یادداشت ها ونبشته های روزمره ام

تشکیل ملت بر بنیاد جغرافیا و تمدن ،نه بربنیاد قومیت خاص
سیاست وچهارچوب قدرت دراجتماع ملی
افغانستان وپروسه جهانی سازی
بررسی مسایل ستراتیژی ملی
عوامل عمده انقطاب درکشور
دستیابی به نتیجه نهایی
قبل ازمقدمه چینی و کلی گویی درمورد ،باید متذکر گردید که بررسی و مطالعه اوضاع کنونی کشور بعلت
موجودیت عوامل و فاکتورهای متنوع و گونه گونه و حوادث تأسف بار وغم انگیزی که متأسفانه در اراضی
افغانستان کنونی تکوین می پذیرد ،از اهمیت و فوق العاده گی مهمی برخوردار می باشد ۰عمدتا ٌ درچهل سال
اخیر درکشور ،کودتاها ،انقالب ها وجنگ های خانمانسوزی بوقوع پیوست ۰با ختم مأموریت نظامی شوروی
که با خروج کامل قطعات محدود نظامی آن کشور از افغانستان همراه بود ،صلح درکشور تأمین نگردید۰
مخالفت ها و تضادهای موجود حادتر شده و مبارزه و جد و جهد بمنظور تصاحب قدرت بیش از هرزمان
دیگری تشدید گردیده و صدمات زیانباری را در مسیر توسعه و پیشرفت بعدی جامعه ودولت ببار آورد۰
واقعیت های اجتماعی  -سیاسی تکوین پذیرفته طی ختم سال های  ۸۰و آغاز سال های  ۹۰سده بیستم ،این
مسأله را به اثبات رسانید که برای بسیاری ازکشورهای جهان سوم نشانه های عوامل ایدئولوژیک جهت گیری
های سرمایه داری ویا سوسیالیستی ،اصال ٌ ناپدید گردید۰
سرمایه داری با انجام مسابقه تب آلود و تالش بمنظور سودجویی از مواد مصرفی ،در کشورهای جهان
سوم ،موجی از اعتراضات گسترده ای را برانگیخت ۰در مقابل ،جهت گیری سوسیالیستی متکی برایده های
اجتماعی نمودن ( بمفهوم وسیع کلمه ) ،به بدیل سرمایه داری مبدل گردید ۰اما همراه با اینهمه موارد،
معضالت و مشکالت عقب ماندگی اجتماعی و عدم موجودیت رشد اجتماعی -اقتصادی بمفهوم وسیع آن،
بخصوص در کشورهای جهان سوم رفع نگردیده ،فقر کشنده بیشترین بخش اهالی و باشندگان آنها ،بیسوادی
همه گیر ،نبود خدمات بهداشتی همگانی و ...در کشور های متذکره همچنان بیداد می کند۰
فعالیت ها و اقدامات واکنشی برخاسته از نارضایتی هایی در مورد انتخاب راه رشد سرمایه داری و یا
سوسیالیستی ،سبب عدم اطمینان و افزایش سنت گرایی در بسیاری از کشورهای مشرق زمین و از جمله در
افغانستان گردیده و مفکوره نظم جهان اسالم پا بمیان گذاشت ۰بنا بر این ،تجزیه و تحلیل وضع کنونی

پروسه سیاسی درکشورو مطالعه نحوه ارتباط سرنوشت بعدی و آتی آن با نوعیت و چگونگی ساختار سیاسی،
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد ۰نباید فراموش نمود که بررسی و مطالعه در مورد یادشده،
باید جدا ازرویکردهای ایدئولوژیک مطمح نظرما باشد۰
بمنظورمطالعه مشخصات جامعه افغانی و بررسی نوعیت سیستم حکومتی و دولتی افغانستان ،بخصوص در
نیمه دوم سده بیستم ،قبل ازهمه ،تمایالت اصلی وعمده درمورد سیرتکاملی پروسه سیاسی در افغانستان کنونی
را باید مورد تفحص قرار داد ۰تحقیق نظری و روشن بمثابه یکی از شیوه های درک و شناخت پرادیگم های
تشکیالتی فعلی ،وسعت بیش از پیش جامعه مدنی و گسترش آزادی های اجتماعی عصر کنونی و مجموعه
ایی از رویکردهای ترکیبی سنت و مدنیت الی تفسیر و توضیح اجتماع تیپ آسیایی پذیرفته شده است ۰اساس
تجربی بررسی اوضاع کشور ،دربرگیرنده توضیح و تشریح پروسه های اجتماعی  -سیاسی ،هم درافغانستان
وهم در آسیای مرکزی باید باشد ۰توضیحات و بررسی های سیاسی و تشریح اهمیت مدرنیزه سازی حیات
سیاسی و اجتماعی درکشور طی سده بیستم ،امکان تجزیه و تحلیل متمرکز درمورد را میسر می نماید ۰باید
نیاز به ضرورت مدرنیزه سازی اساسات جامعه افغانی و برجسته نمودن ضرورت این تحول بمنظور حل و
فصل معضالت اجتماعی و رفع تقاضاهای جامعه درکل و همچنان با درنظرداشت اهمیت و ضرورت رشد
سیاسی جامعه افغانی در هزاره سوم توضیح گردد ۰با استفاده از مطالب گفته آمده در نبشته حاضر ،می توان
همراه با درنظرداشت رویکردهای عملی و نظری روش شناسانه و موجودیت خصوصیات تمدنی آن به
توضیح جامعه افغانی بمثابه نوعی ازجامعه واجتماع تیپ "آسیایی" ،مبادرت ورزید۰
بخاطر باید داشت و یادآوری این مهم از اهمیت شایانی برخوردار می باشد که اشتباه در شناسایی مفهوم
"وحدت تمدن" ،سبب خواهد گردید تا در بررسی های خویش درامر درک و شناخت مسأله مورد بحث ،اقداماتی
که درکشورانجام پذیرفته و صورت عملی بخود گرفته ویا درشرف تکوین می باشد ،قادربه اتخاذ موضعگیری
شایسته وبایسته نگردیم۰
پروسه سیاسی کنونی که در یک سلسله کشورهای خاور زمین ،ازجمله در افغانستان تکوین می پذیرد،
بازگوی تمایل ومیالن به تبدیل منابع ،از اساسات عمده فرهنگی جامعه بوده که بمنظور شناسایی موضوع و
درک اصل مفاهیم درمورد ،از اهمیت قابل ذکری برخوردار می باشد ۰چنانچه قبال ٌ گفته آمدیم ،ضرورت آن
احساس می گردد تا مفاهیم "سنت گرایی"" ،بنیادگرایی"" ،نظم اسالمی" وغیره مطالبی از این قبیل مسایل
مورد مطالعه وموشگافی قرارداده شده و خصوصیت های موجود درموارد یادشده را واضح مبرهن سازیم۰
ایده و مفکوره بهبودی دراسالم ،عمدتا ٌ درامر سهمگیری قانونی اداره کشور و اشتراک در اجرای امور
حکومتداری بمثابه شبح سیاسی اسالم سنتی محسوب می گردد ۰چنانچه بسیاری از دست اندر کاران مسایل و
موارد مربوط به اسالم ادعا می ورزند که قبل ازهمه ،دین اسالم ،سیاسی است که مسأله متذکره در شرایط
کنونی بیش ازسایر مطالب و موضوعات موجود و در صدر مسایل مربوط به امر فوق مطرح بحث می باشد۰
آنها از پیروان اسالم درخواست می نمایند تا ساختارهای شانرا ایجاد نمایند و همچنان معتقدند که در اسالم
بوضوح کامل ،اصل الزامات درقبال قدرت دولتی و حاکمیت سیاسی بصورت واضح و روشنی توضیح و
تعریف گردیده که درگام نخست بر ضرورت حاکمیت قوانین آسمانی ،تأکید ورزیده شده و درنتیجه ،بعقیده
آنها دراینجا از اسالم سیاسی بحثی درمیان نمی باشد۰
دراین مقطع ،یادآوری این مسأله فراموش خاطر ما نگردد که یکی از جمله نویسندگان بنام طی سال ۱۳۶۳
باطرح های انتقادی در مورد کشورهای در حال انکشاف آسیایی یادآورشد که درکشورهای یادشده ،درمورد
همزیستی خالص مدرن و یا همزیستی خالص سنتی ،اصلن سخنی در میان نبوده ،بلکه ترکیبی ازنحوه عملکرد
و چگونگی پیچیدگی ساختار و تنوع همکاری های متقابل مطرح بحث می باشد ۰اما مطالب گفته آمده درمورد
بسیاری از کشورها صدق نمی نماید ،در اینمورد ،حوادث و اتفاقاتی که در ایران طی انقالب اسالمی درآن
کشور تکوین پذیرفت ،تأیید کننده امرفوق محسوب می گردد ۰دراینجا الزم به یادآوریست که پروسه سیاسی
کنونی در افغانستان و وضعیت و نحوه همزیستی و موجودیت سازمان ها و تشکل های مختلف و گونه گونه

در کنارهم باید مورد مطالعه و بررسی همه جانبه قرار گیرد که یکی از جمله آنها بصورت سنتی درصدد
حفظ وضع موجود و تداوم موقعیت بسته بوده و حتا زمزمه ای هم از دگرگونی موقعیت کنونی را اصلن
بر نمی تابد ۰اما این امکان نیز موجود می باشد که در امر مبارزه بمنظور اصالح تمدن اسالم به انحصار
فرهنگی محکوم گردیم ۰نباید فراموش نمود که درامر مبارزه بمنظورحفظ ونگهداشت انحصارفرهنگی اسالم،
علت عمده چگونگی موجودیت اساسات کلی وعمومی بنیادگرایی اسالمی بمشاهده می رسد که مبارزه بمنظور
دستیابی و یا حفظ و نگهداشت موقعیت حاصله ،هدف عمده آنرا تشکیل می دهد ۰بخاطر باید داشت که در امر
مبارزه نیروهای مختلف سیاسی بمنظور کسب قدرت ،از اسالم بمثابه کنترول کننده اصلی و سنتی زندگی
انسانی ،جامعه و دولت استفاده ابزاری نیز بعمل می آید۰
از اینرو ،حوادث در بسیاری از کشورهای جهان سوم ،بصورت قطع بمثابه عکس العملی درقبال مسایل
وحوادث تاریخی محسوب می گردد ۰کشورهای نامبرده بمنظورتأمین ثبات واستقرار وضعیت سیاسی و همچنان
بمنظورموثریت در امر مبارزه سیستم های دوگانه جهانی بمثابه اقمار یکی از سیستم ها مبدل گردیده ومدل ها و
نمونه های رشد و ترقی و تعالی جوامع خویش را تعیین و انتخاب نموده و بدون مراقبت های الزم در صدد
جستجوی راها و وسایل بمنظور ترکیب مطلوب سنت ومدرنیته درجوامع خویش گردیدند۰
حاال که مبارزه میان دوسیستم بیش از پیش متعلق به گذشته می باشد ،برای بسیاری از کشورهای مشرق
زمین ،قبل ازهمه ،تحقیق و بررسی واقعیت های تاریخی ،بمثابه مبرمترین اصل پذیرفته شده است ۰چسان
می توان برفقر فایق آمد و چگونه قادر به رفع عقب ماندگی موجود بوده و با استفاده از چه وسایل و کاربرد
کدام شیوه های موثر می توانند تا تکامل بطی و کند در جوامع شانرا برطرف نمایند ۰برای این وسایر سوال
های موجود از این قبیل ،در شرایط کنونی ،باید راه حل مناسبی جستجو گردد ۰اسالم بگونه سنتی بمثابه عامل
قدرتمندی درامر مبارزه بمنظور حفظ و نگهداری فرهنگ واستقالل ملی مبدل گردید ۰اما آیا سنت گرایی قادر
است تا بمثابه عامل نیرومندی دررفع عقب ماندگی نقش ایفأ نماید؟ چنانچه یکی ازمتفکرین فرانسوی متذکرگردید
که بدون ازمیان برداشتن سنت بمفهوم عام کلمه ،نمی توان ازموجودیت تمدن سخنی بمیان آورد ،نامبرده همچنان
میافزاید به یقین که با موجودیت سنت ،بصورت تمام عیارآن ،هیچگونه ترقی و تعالی اصلن موجود بوده نمی
تواند ۰مشکل کار دراین امر نهفته می باشد که چسان می توان به امرتعادل میان ثبات و تنوع نایل گردید که
این در نوع خود بمثابه مشکل نهایت بزرگی مطرح بحث می باشد۰
در نظر باید داشت که مجددا ٌ و مکررا ٌ با معضله و مشکل مدرنیزه مواجه می گردیم ،بدون حل وفصل مشکل
متذکره ،هرکشوری از امر انکشاف و توسعه به مفهوم عام کلمه عقب مانده و در امر بهره برداری از امکانات
موجود موفق نخواهد گردید ،همچنان قبل ازهمه هرکشوری که رشد و انکشاف ضعیف در آن موجود است و با
برخوردار بودن از بنیاد های تمدنی که با ارزش های غربی ناسازگار بوده و درصدد ایجاد ترکیبی از سنت و
مدرنیته اند ،در این مقطع مطمح نظر می باشند۰
نمونه موفق چنین ترکیبی ،کشور جاپان می باشد که قادرگردید تا با حفظ فرهنگ و داشته های کلتوری اش،
مجموعه ترکیبی سنت و مدرنیته را به نمایش بگذارد ۰البته نه تنها جاپان دراینمورد یک پدیده استثنایی
محسوب می گردد ،بلکه در این زمینه می توان از تایوان ،سنگاپور و تایلند نیزنامبرد ۰همچنان درکشورهای
اسالمی نیز تجربیات فرا وانی از ترکیب مدرنیته و سنت موجود بوده ودرعین زمان می توان حفظ ارزش های
اسالمی را درکشورهای یادشده نیز مشاهده نمود۰
بدینترتیب ،اصل تجزیه وتحلیل متودولوژیک (روش شناختی) و تحقیق پروسه سیاسی در افغانستان امروزی
حکم می نماید تا مفاهیم موجود در مورد متذکره بررسی واقعبینانه گردد ۰طی آخرین دهه سده بیستم ،نمی
توان از اصل باروری پرادیگم مدنی  -فرهنگی در تجزیه و تحلیل خصوصیات زندگی وحیات سیاسی در
شرق کنونی چشم پوشی نمود ۰همچنان ترکیبی از رویکردهای سازنده بمثابه اساس و بنیادی بمنظور انجام
تحقیقات تئوریک روش شناختی پروسه سیاسی درکشورعزیزما ،الزمی بنظرمی رسد ۰دربررسی ها و چشمدید
های ما ،موجودیت اصل رویکرد مدنی درعرصه پروسه سیاسی بصورت مشخص ،تعیین کننده اصل ثبات و

وتأمین رشد و انکشاف محسوب شده و بمثابه منعکس کننده جنبه های سازنده رشد و ترقی جامعه معرفی
گردیده است۰
تجربه سلسله کشورهای شرقی ،بنحوی ازانحأ بمثابه انعکاسی از تمدن اسالمی ،بدون درنظر داشت تفاوت
های موجود درغرب بوده که موقعیت شان را در امر حل و فصل مسایل مربوط به مدنیت امروزی درحالیکه
خصوصیات منحصر بفردشان را بمثابه عنصر حاکم در زندگی بشری حفظ نموده ،مشخص ومعین می نماید۰
همچنان دراینمورد خاطرنشان می گردد که اصل مفهوم تمایل به رشد و انکشاف پروسه سیاسی در افغانستان
کنونی از اهمیت منحصربفرد تاریخی برخوردار می باشد ۰این مسأله نیز باید خاطر نشان گردد که نقش اسالم
در امر مبارزات افغان ها علیه استعمارگران بریتانیایی بمنظور کسب استقالل سیاسی و تشکیل اقتدار مرکزی
در کشور از جایگاه منحصر بفردی برخوردار می باشد۰
تأثیر اسالم در تمامی بخش های زندگی جامعه افغانی متبلور بوده وهمچنان پس از کسب استقالل سیاسی
کشور ،بمثابه نیروی عمده ایدئولوژیکی و سالح معنوی وارد میدان گردید ۰تذکر این مسأله الزمی پنداشته می
شود که مدیریت موفقیت آمیز کشور ،همیش با اتخاذ سیاست معقول دولت در قبال اسالم مرتبط بوده است۰
چنانچه تاریخ کشور بخصوص در سده بیستم گواهی می دهد که اقتدار سیاسی در کشور نتوانست تا اسالم را
بطور کامل وهمه جانبه و اصل دین و مذهب را تابع برنامه ها واهدافش نماید ۰البته اقداماتی درمورد صورت
گرفت ،اما نتیجه دلخواه از آن بدست نیآمد ،چه ،ساختار جامعه افغانی چنین بوده و دولت به مشکل می تواند بر
اصل دین ومذهب انحصارش را تأمین نماید۰
بخاطر باید داشت که با بقدرت رسیدن "جوانان افغان" تحت رهبری شاه امان هللا ( )۱۳۰۸ - ۱۲۹۸وحصول
استقالل کشور ،درنوع خود ،دوره عصری سازی ورشد وانکشاف کشورفرا رسیده وریفورم های وسیع سیاسی،
اجتماعی  -داخلی ،اقتصادی و حقوقی در محدوده کشور بمنظور عصری سازی دولت وحاکمیت سیاسی وتحکیم
وتقویت پایه ها و اساسات اقتصاد ملی وتشویق و ترغیب بورژوازی تجاری وهمچنان به هدف تحکیم پایه ها و
اساسات مادی استقالل کشور رویدست گرفته شد۰
ریفورم ها وبرنامه های اصالحی شاه امان هللا به تضعیف مواضع اسالم درجامعه منتج گردیده ومنافع بخش
بزرگی از استثمارگران را که بنحوی از انحأ با اقوام و قبایل کشور و با زمینداران فئودالی  -حکومتی در قرأ
وقصبات کشور مرتبط بودند ،مورد تهدید قرار داد۰
جنبش "جوانان افغان" که در نوع خود میتوان از آن بمثابه جنبش ملی  -وطنپرستانه در افغانستان نامبرد،
در اوایل سده بیستم در امر مبارزه بمنظور حصول استقالل از استعمارانگلیسی و بهدف رشد فزاینده و ترقی
مستقالنه کشور ایجاد گردید ۰ایدئولوژی جنبش یادشده ترکیبی از اسالم ،ملیت گرایی و گرایش به عصری
سازی جامعه محسوب می گردید ۰درجنبش متذکره نمایندگان افسران جوان ،روشنفکران و اقشار متوسط
شهری گرد هم آمده بودند۰
نباید فراموش نمود که اجرای تحوالت و ریفورم های مورد نظر ،بردوش اکثریت قابل توجه باشندگان واهالی
زحمتکش کشورسنگینی نموده واصلن غیر قابل تحمل بود ۰درنهایت امر ،حاکمیت شاه امان هللا از داشتن پایگاه
اجتماعی در کشور محروم گردید ۰پشتیبانی استخدام شده از جانب استعمار درحال ذوال در کشور از نیروهای
راست افراطی ،سبب گردید تا شاه جوان ،امیر تحول طلب واصالح طلب ازقدرت خلع گردد۰
تالش بعدی عصری سازی ،قبل ازهمه با تغییرات اجتماعی  -سیاسی سال های  ۵۰و اواسط سال های ۷۰
ارتباط داشت ۰موفقیت ها و پیروزی های جنبش های آزادیبخش ملی در جهان ،امکانات سهمگیری فعال اقشار
وگروهای مختلف کشورما را درامر زندگی وفعالیت های سیاسی جامعه افغانی مساعد ومهیأ نمود ۰درمطبوعات
کشور ،نشرات شخصی به چاپ رسیده وغرض مطالعه در دسترس همگان قرار می گرفت و براساس آن برنامه
های سیاسی واجتماعی مختلفی تهیه گردیده وبه نشر سپرده می شد ۰نیروهای اجتماعی کشور ،گرایش های شان
را چه به راست وچه به چپ مشخص نمودند۰
با تصویب قانون اساسی سال  ۱۳۴۳که مطابق آن در کشور رژیم شاهی مشروطه با تفکیک قوای ثالثه

مشخص گردید ،تشکل ها ودسته بندی های سیاسی درکشور نیزعرض وجود نمودند ۰اما با بدترشدن اوضاع
اقتصادی در کشور ،وسعت اعتراضات مردمی ،تشدید تضادها میان گروهای مختلف اجتماعی و سیاسی
بخصوص در داخل وخارج پارلمان کشور ،ضد ونقیض گویی ها و تضادهای عمیق میان ارکان رهبری دولت
سبب ساز ایجاد بحران درکشور گردیده وحتا مخالفت ها و تضادها در داخل خانواده سلطنتی نیز بخصوص در
مورد سیستم ونوعیت حکومتداری درکشورعرض وجود نمود۰
بالخره ،در ماه سرطان سال  ۱۳۵۲محمد داود همراه با عده ای از افسران قوای مسلح کشوربا انجام کودتای
نظامی به عمرسلطنت در افغانستان نقطه پایان گذاشته و در نتیجه ،جمهوری افغانستان پا به عرصه وجود
نهاده واما رژیم متذکره درکشور پس از مدت پنج سال سرنگون گردید۰
محمد داود که قرابت نزدیک خانوادگی با محمد ظاهرشاه داشت وطی سال های  ۱۳۴۲ -۱۳۳۲بمثابه نخست
وزیرکشور ایفای وظیفه نموده بود ،به اجرای اصالحات وتطبیق برنامه های انکشافی درکشور مبادرت ورزید۰
طی ایندوره درعرصه ها ی مختلف زندگی اجتماعی تالش هایی بعمل آمد ۰اما باید یادآور شد که عوامل
عدیده وفاکتورهای بیشماری ،ازجمله مشکالت ومعضالت اقتصادی وعدم رضایت شاه از کارکردهای نامبرده،
سبب گردید تا محمد داود از مقام نخست وزیری کشور کنار رفته و زمینه برای اشتراک سایر اقوام و اقشار و
طبقات مختلف جامعه در امر رهبری امور دولتی ومسایل کشوری فراهم گردد۰
قابل یادآوری می باشد که در دوره حاکمیت پنج ساله جمهوری افغانستان ،از یکطرف اجرای برنامه هایی
بمنظور ایجاد تغییرات درموقعیت و وضعیت اجتماعی  -اقتصادی اهالی کشور که درنوع خود از خصوصیت و
خصلت مترقی برخوردار بود درجامعه عملی گردید که از جمله می توان از اصالح و تحکیم سیستم قضایی
کشور ،ملی نمودن بانک ها ،تقسیم اراضی دولتی به دهقانان بی زمین ،ایجاد نظارت برتجارت داخلی وخارجی،
تحکیم پایه های قدرت دولتی ،اقداماتی درجهت بهترسازی حیات زحمتکشان  ،اصالح قسمی سیستم مالیاتی
کشور و تصویب قانون اصالحات ارضی را در زمینه نام برد۰
اما از حهت دیگر ،از آنجاییکه محمد داود به پشتیبانی و کمک مستقیم گروهای مترقی و وطنپرست اردو به
انجام کودتا مبادرت ورزیده و به تشکیل رژیم جمهوری درکشورنایل گردیده بود ،دراوج نارضایتی بورژوازی
ملی ،روشنفکران واقشار زحمتکش جامعه ،جمهوری افغانستان به رهبری محمد داود ،با تحریک های موجود
درصدد شد تا راه تکاملی سرمایه داری در جامعه افغانی را انتخاب نموده تا به نحوی از انحأ در جهت تأمین
منافع گروهای بورژوازی ملی اقداماتی به عمل آید ،اما به وضاحت کامل مشاهده گردید که رژیم جمهوری
در کشور با کلیه نیروهای مترقی وتحول طلب درمخالفت و تقابل ورویارویی قرار گرفت۰
در ماه ثور سال  ۱۳۵۷رژیم جمهوری در کشور توسط عده ای از افسران وخوردضابطان قوای مسلح کشور
ساقط گردیده ،محمد داود همراه با اعضای خانواده اش به قتل رسیده و درعوض ،جمهوری دموکراتیک
افغانستان جایگزین جمهوری افغانستان گردید ۰موضعگیری و عکس العمل مردم و اهالی کشور در کابل و
سایر مناطق افغانستان در قبال حوادث ثور  ۵۷مثبت بوده و مورد استقبال آنها قرار گرفت ۰در این مقطع از
شرایط سیاسی ،وضعیت کشور بیش از هرموقع دیگر مطلوب ارزیابی گردید ،اما متأسفانه از شرایط بوجود
آمده درایندوره استفاده بهینه صورت نگرفت ۰ح.د.خ.ا .راه رشد مترقی و عصری سازی جامعه افغانی را
انتخاب نمود که مطابق آن در جامعه متعهد به ایجاد تغییرات کیفی و بنیادی گردید۰
دراین راستا چنانچه به مشاهده رسید ،درتعیین سیاست وتشخیص موضعگیری درقبال اسالم اشتباهاتی به عمل
آمد ،با عدم موفقیت در تطبیق برنامه اصالحات ارضی کشور ،رژیم جدید پشتیبانی و پایگاهش را در دهات
وقصبات کشور از دست داد ۰درچنین وضعیتی چنانچه شاهد آن بودیم ،درعرصه روابط بین المللی نیز درمورد
چگونگی اوضاع کشورما ،موضعگیری های متفاوتی عرض وجود نمود ۰با وجود آنکه حاکمیت جدید موفقیت
ها ودستآوردهایی را دربسا عرصه ها نصیب گردید ،اما مسأله مبارزه علیه موجودیت قطعات محدود نظامی
شوروی در دستور روز نیروهای مخالف حاکمیت جدید قرار داده شده واقدامات وتحرکاتی علیه حاکمیت سیاسی
در کشور نیز براه انداخته شد ۰بنابر این ،در آغاز سال های  ، ۹۰کلیه اقدامات بمنظور نوسازی جامعه

وتکوین تغییرات بنیادی با عدم موفقیت مواجه گردید ۰در نتیجه فشار بیحد وحصر ناشی از مشکالت ،موجودیت
تضادها ومخالفت ها ،انجام اشتباهات ،کجروی ها وخیانت ،کشتی رژیم سیاسی درکشوربه گل نشسته وموجودیت
و بقای افغانستان مورد تهدید جدی قرار گرفت ۰سلسله فاکتورهای موجود باعث موضعگیریهای متقابل نیروها
طی نیمه دوم هزاره قبلی در وطن ما گردید۰
از آنجاییکه بیشترین بخش اراضی کشورما کوهستانی می باشد ،تعیین حدود و ثغور جغرافیایی میان مناطق
مختلف کشورنیزدشواربنظرمی رسد ۰درنهایت امرمی توان چنین نتیجه گرفت که تحت تأثیرعوامل وفاکتورهای
متعدد وگوناگون موجود ،طی سال های  ۸۰ونیمه دوم سال های  ۹۰سده بیستم ،حاکمیت مرکزی به سایرمنا طق
ومحالت کشور نظارت نداشت ،بالخره سیستم دولتی در افغانستان فروریخت ۰درچنین حال واحوال ،در محالت
مختلف کشور ،رهبران محلی نیروهای مسلح خود را داشته وهمچنان پول مورد نظر شان را به چاپ رسانیده
ومورد داد و ستد قرار می دادند ۰قدرت مرکزی در کابل ،مشغول انجام عملیات های محاربوی ونظامی در امر
مقابله با نیروهای شورشی بود ،چنین وضعیت الی سال های  ۱۳۷۶ - ۱۳۷۵همچنان ادامه داشت۰
عمده ترین عامل فروریزی تشکیالت دولتی در افغانستان طی سال های  ، ۹۰در امر مبارزه با مخالفان مسلح
دولت تکوین پذیرفت ۰بدینترتیب ،با بررسی ومطالعه مجموعه ای از عوامل ،دالیل سقوط دولت درکشورواضح
و مبرهن می گردد ۰درطول مدت زمان آغاز سال های هشتاد و نیمه دوم سال های  ، ۹۰فروریزی بنیادهای
دولتی در کشور آغاز گردید۰
کشور عزیزما افغانستان ،تقریبن درتمامی سال های موجودیتش ،متأسفانه جنگ ها و برخوردهای نظامی
متعددی را نیز تجربه نموده است۰
با تجزیه وتحلیل چگونگی پروسه سیاسی در افغانستان طی نیمه دوم سده  ، ۲۰این واقعیت مبرهن می گردد
که به چه معیاری نقش عامل خارجی در ایجاد مهمترین بخش های مربوط به انکشاف سیاسی کشورما عمده
وبرجسته بوده است ۰ناتوانی مقامات در پیاده سازی سیاست مستقل در بسیاری از مقطعات زمانی ،خطر از
دست دادن استقالل کشور را نیز ببار آورد۰
همچنان نباید فراموش نمود که اسالم در امرمبارزه علیه حاکمیت سیاسی کشور نقش فعالی ایفأ نمود ،با طرح
شعارهای اسالمی ،مبارزه فوق شدت و حدت حاصل می نمود ۰اما با سرنگونی حاکمیت سیاسی در کشور،
پوتنسیال متحد کننده اسالم بصورت یک کل رنگ باخت ۰برای آنها نیروهای دشمن از سرراه برداشته شده وبا
استفاده ابزاری از اسالم به تطبیق واجرای برنامه های مورد نظرشان مبادرت ورزیدند ۰بدینترتیب ،نقش اسالم
تحت تأثیرمستقیم گروهای قومی  -اجتماعی درامر یکپارچه سازی پروسه های سیاسی کاملن تضعیف گردید۰
قابل تذکر پنداشته می شود که حضور نیروهای تأثیر گذار سیاسی واجتماعی و شخصیت های مذهبی درجمع
نخبگان سیاسی که امرمدرنیته اقتدارگرایانه در قبال آنها قرار دارد ،قبل ازهمه و بیش از سایر موارد ،از اهمیت
شایان توجهی برخوردارمی باشد۰
این مسأله شایان توجه می باشد که عامل عمده واساسی مشروعیت تحوالت رادیکال در جامعه افغانی ،اصل
رضایت و توافق رهبران سیاسی و مذهبی کشور محسوب می گردد۰
در قبال جامعه ،نخبگان سیاسی کشورما ،ودرنهایت درقبال همه آنانی که قلب شان بخاطر رفاه و خوشبختی
وصلح وآرمش در سرزمین بال کشیده ما می تپد و درقبال فرد فرد از باشندگان این سرزمین آغشته بخون میلیون
ها میلیون شهید گلگون کفن ما ،حل وفصل آبرومندانه وعادالنه معضالت مشکل و پیچیده ای قرار دارد که تنها
وتنها حل وفصل آنهمه صرف با قطع مخاصمات و برخوردهای مسلحانه و طرح و ایجاد مصالحه ملی امکان
پذیر می باشد۰
دوم ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷

