وﺣﺪت ﻣﻠ ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﺣﺒﺎب دﻣﺮاﺳ
دوران ﭘﺴﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮزی و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺷﺮف ﻏﻨ ،روزﮔﺎر ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒ را ﻃ ﮐﺮد اﻣﺎ ﮐﺴ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤ ﮐﺮد زﻣﺎﻧ دوﻟﺖ ﮐﺮزی ﺑﺪل ﺑﻪ آرزوی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻮد.
ﺣﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠ ﮐﻪ از دل ﺟﻨﺠﺎﻟ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻃﻮﻻﻧ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﺟﺰ ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺪاوم
ﺟﻨ ،ﻗﺪرت ﯾﺎﺑ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار
ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣ از ﺧﻮﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی دوران ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎاﻣﻨ ﻫﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬر از روزﮔﺎر اﻓﺮاط ﮔﺮی اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوع و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺪارد ﺑﺮﭼﻪ اﺳﺎﺳ
دم از دﻣﺮاﺳ ﻣ زﻧﺪ؟
ﭼﻬﻞ ﺳﺎلِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ در ﺟﻨ و ﻧﺎاﻣﻨ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،زﻣﺎﻧ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺷﻮروی دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ،دﻫﻪ
ای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻬﺎد ،ﮔﺮوﻫ در اﻓﺮاط ﮔﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان دﻣﺮاﺳ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد و
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی.
دوران ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻗﻮﻣﯿﺘ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎس ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﺮازﻧﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ اﺑﺘﺪا
ﻣﻮﺟ از اﻣﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد اﻣﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﯿﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘ در ﺗﺪاوم ﺟﻨ ﺑﺮوز ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮزی در ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﺪرت ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﺛﺒﺎت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺮﺧ وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﺮد ،اﺷﺮف ﻏﻨ
ﺟﺰ ارگ ﺑﺎﻗ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای در ﺧﻮن و ﻧﺎاﻣﻨ ﻓﺮو ﺑﺮد.
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﻣﺘﻔﺮ دوم ﺟﻬﺎن اﻫﺪاف ﺷﻮم در ﺳﺮ دارد و ﺑﺎ اﺑﺰار زور و ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺮﯾﺎ از دﻣﺮاﺳ ﺑﺮای ﻓﺴﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﮐﻨﺪ و از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﯾ ﺑﺮای ﺟﻨ و ﮐﺸﺘﺎر.
ﻓﺴﺎد ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻮﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن اﺳﺖ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮزی ،رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎدی را ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺸﺘﻮﻧﯿﺰم ﺷﺪن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣ دﯾﺪ اﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و درک وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﺎن ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﺷﺮف ﻏﻨ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺸﻮرت ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﺪرﺗ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻗﺪرت ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻊ ازﻫﻢ
ﮔﺴﺴﺘ ﻗﻮﻣﯿﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎل ،ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾ ﺳﺎل ،ﻗﺪرت ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ،رﯾﺸﻪ در ﻓﺴﺎد و
ﺧﯿﺎﻧﺖ دارد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮار ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎن ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﺮار در اﻣﻨﯿﺘ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ،ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺎزرﺳ را ﻃ ﮐﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮاه
ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺒﺎرات و رﻫﺒﺮی در ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ارگ ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﺻﺮف ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎدی و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻣ ﺷﻮد.
ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎی دوران ﺟﺪﯾﺪ در رﻧ و ﻟﻌﺎب دﻣﺮاﺳ و ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﺴﺎد و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜﺮ رﻫﺒﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺪار در ﭼﻬﺎردﻫﻪ ﺟﻨ و
ﻧﺎاﻣﻨ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﺣﻮﻣﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﺑﺨﺸ از ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ را در ﺗﺮور ﺣﺬف ﮐﺮد و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﻓﺮادی ﭼﻮن
ﮐﺮزی و ﻏﻨ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺰی و اﺗﻤﺮ ﻓﺮﺻﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﮐﺮزی در ﭘﻮﺷﺶ ﯾ ﻣﻠ ﮔﺮا از ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺑﺮادر و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﻨ ﻃ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،ﺷﻤﺎل را ﺑﻪ داﻋﺶ واﮔﺬار و ﺑﺎﻗ ﮐﺸﻮر را در

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ دوراﻧ ﺑﺴﺎزد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﺎن اﻟﻪ ﺧﺎن در اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾ ﺳﻘﻮط ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ.
اﻣﺎن اﻟﻪ ﺧﺎن اﮔﺮ روﯾﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺒ ﺳﻘﻮط رﺳﯿﺪ و داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ در ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ﺧﺎرﺟ و ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮن ﺑﺪل ﺑﻪ َ ۱ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﺷﺪ ،دﻻﯾﻠ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﮐﺎﺑﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ و اداﻣﻪ دارد ،ﺑﺤﺮاﻧ ﺗﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻣﺎﻧ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ زور ﺳﯿﺎﺳ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺎم “اﻓﻐﺎن” ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﯾ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺎده ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.

