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  ۲۰۱۵ الیجو ۰۲ مامون رزاق

 گذاره و انتقام راهی دو در جمیعت؛ فرماندهان
 

 
 

نظامیان و سران وابسته به شورای نظار وجمیعت اسالمی، از نظر موقعیت سیاسی، محکوم واز منظر راه اندازی 
 فاقد انگیزۀ بسنده و اعتبار مردمی اند.« جهاد یا مقاومت»
 

شود و  ریشه یابی داشت که چگونگی حمله بر خانه فرمانده جان احمد باید استاد عطا محمد نور والی بلخ اظهار 
این یکی از جدی ترین نگرانی های ما است که باید به آن رسیده گی شود. درصورتی که هرگونه نگرانی نسبت به 

 ” می شد.این مسأله وجود داشت، باید این موضوع از طریق حکومت بررسی 
 

مشابه و تقریباً جاری شده بود، « نخبه گان»عباراتی که پس از ترور احمد شاه مسعود و استاد ربانی بر زبان 
آن چه به مرور بر سر آن همه هیاهوگری بزنسی لحاف کشید، سکوت و تحاشی بود. هیچ  بود. تکرار اظهارات باال 

ن بود که لوژستیک ساالران، روی گنج ها سوار بودند و دم چیزی اتفاق نیافتاد و آب از آب تکان نخورد. علت آ
« مسعود»به اوج عظمت خود قرین گشته و آرمان های « عزیز»غنیمت بود. بنا به فتوای مغز های معیوب، اسالم 

تیررس انداختند تا خود را از «مسعود»در بهترین اشکالش، محقق گشته بود. تمامی جنایت و غلطی ها را به گردن 
 کرده و به گوش خدای وجدان، با ادبیات ابلیس، الالیی بخوانند. « بچ»داوری مردم 

 
)فلسفه حضور  تاریخ، سیاست بین المللحضرات، با زبان منافع خود افهام و تفهیم می کردند؛ اما در فهم زبان 

ار های خود شان، به طور دنیای سرمایه داری در کشور(، نیازهای اجتماع جدید و آموزه های برخاسته از کرد
آزار دهنده یی درافالس بودند. کارگزاران شان دروالیات، با اعمال تجاوز، دزدی، حق تلفی، شخصیت شکنی، فساد 

 بیمه می شدند. «بزرگان مرکز»درمالء عام و جنگ با خدا، کارد به استخوان خالیق رسانده؛ اما از سوی 
عقب بگرداند، حادث نخواهد شد. عنصر تازه یی که درین دور می توان حاال نیز هیچ اتفاقی که موج زوال را به 

به نخبه گان قایل نخواهد شد. دوره امتیاز  هیچ امتیازیتشیخیص داد آن است که برخالف گذشته، جامعه بین المللی 
ازی جنگ های ایستاده اند. ولی توان راه اند محاسبه و تاوان گیری ها خاتمه یافته و اکنون همه بر سکوی لرزان
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پراکنده و اوقات تلخی های رسانه یی ته نکشیده است و این همان چیزی است که به مزاج دموکراسی مطبوعاتی 
 هموندی دارد تا خوراک خبری روزانه شان را بی زحمت تهیه کنند.

  
رونق اکماالت تشکیالت و انبارهای جنگی دیگر وجود ندارد. کوه ها زیرگام های لشکرهای سایه است و بازار پر 

سال هاست که فرو مرده است. می بینید که شکست سیاسی وحشتناک تر از شکست های جنگی است. « جهاد»
همه چیز از مدیریت خودسری درعرصه داخلی و عدم درک سیاست جهانی شکست سیاسی، غیرقابل جبران است. 

 آغاز شد.
مند و خام طمع رعایای نسل پیر ونسل جوان بودند که بازی، از همان اول ها باخته شده بود و این جماعات قناعت 

 گمان می بردند همه چیز در مسیر درست پیش می رود. از هر نظریه وانتقاد سازنده و مفید آتشی می شدند.
اکنون معترضان رده اول، دریک گالویزی خانه گی گیر افتاده اند. نیازی به ریشه یابی نیست. امریکایی ها 

های والی پروان ) بصیرسالنگی( را به رخ رسانه ها کشیدند. حال کیست صدا بلند کند که این سرموقع، بخشنامه 
 مکاتیب، ساخته گی یا حقیقی است.

 
قربانی اصلی، مردم اند و محورهای دلسوز روشنفکری که سالها پس درماندند و از تلخی های اعصاب و انرژی 

 وجود خویش تغذیه کردند تا زنده بمانند.
 

و گرفتن دالر هایی امریکایی،  در مورد فروش زراد خانه های پنجشیررآن، اسناد و مدارک بی شمار افزون ب
حاضر و آماده روی میز است و کسی قادر نیست مدعی شود که برنامه دی دی آر و دایاگ ناقص اجرا شده بود 

د. آن ها خود شان خود را خلع دست جنوبی ها به اسلحه می رسید و گروه های تنظیمی را خلع سالح کرده بودن و 
سالح کرده و در عوض، قرار داد ها، کمپنی های امنیتی، شرکت های اسلحه فروشی، کمپنی های خریداری مهمات 

 به اردوی ملی، زمین خواری، گمرکات، انحصار نفت و اکمال اردوی ملی و پلیس را نصیب شده بودند. 
 

یکایی ناتو است که گفته، موجودیت این ذخیره گاه به امنیت قوای مهم ترین تذکر، از زبان سخنگوی فرمانده امر
امریکایی در بگرام یک تهدید حساب می شد. با این حال، برنامه اصلی، قطع کردن ناخون های تیز قوماندانانی 

پنج  فرمان میبردند. کرزی وفهیم، در کرزی وفهیماست که سال ها جزو نیروهای فشار به آدرس امریکا بودند و از 
سال پس از انتخابات دوم، هر هفته یک زخم به امریکا میزدند و کیف می کردند و بازار رسانه ها چاق بود. بی 
خبربودند آن جماعت، که فربهی ظواهر سازان، آینده همه را الغر کرده و بار دیگر فرصت ها برای ساختن نظام 

 جدید و عادالنه را برباد می دهد.
 

صحنه است ونه فهیم. قوماندانان و عناصر میان پایه، از نظر سیاسی بالتکلیف و یتیم شده و  اکنون نه کرزی پهلوان
تاوان مستی های یک اقلیت کوچک را متحمل میشوند. اما این پایان ماجرا نیست؛ تازه آغاز کار زار است. همه 

اریخ از یک مرحله به نشست های شبانه و روزانه، بی نتیجه است. تحرکات لحظه به لحظه رصد می شود وت
 مرحله دیگر می گذرد.

 
تأسف تاریخ، ربطی به حذف سیاسی چند نفر از قدرت ندارد؛ بحث تعیین کننده آن است که برای ترمیم خرابی های 

 فرهنگی و اجتماعی این جماعت خیره سر، چند نسل دیگر، به فرسوده گی کشیده خواهند شد؟
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