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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﺮد هﻢ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ و دراﻳﺠﺎد ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﻮروﺷﻌﻒ
زاﻳﺪاﻟﻮﺻﻔﯽ ازﺧﻮدﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﺣﻀﻮراﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ ازﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ازﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ اﺳﺖ.
هﺮﭼﻨﺪﺟﻬﺎد وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اهﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ اﻣﺮﻳﮑﺎ را داﻳﺮﺑﺮاﺿﻤﺤﻼل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی رﻗﻴﺐ ﻋﻤﺪﻩ اورا
ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد ،وﻟﯽ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮﻣﺴﺎﻋﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .زﻳﺮا ﻧﻴﺮوی ﭘﻴﺮوز درﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ
ﻳﮑﯽ از اﺑﺮﻗﺪرت ﺁﻧﺰﻣﺎن و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﻬﺰﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻮان و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و از ﺳﻮﻳﯽ ﻣﺎﻳﻪ اﻟﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺜﻴﺮی از ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺁزادﻳﺒﺨﺶ ،او را در ﻃﻌﻤ ُﻪ درﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﯽ دﻳﮕﺮﺁﻧﻘﺪر ﮔﺮاﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از دﺳﺖ داد ،ﺑﻠﮑﻪ او را در ﺣﺪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ و ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻر ﺗﻨﺰل داد و ﻧﻘﺶ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﮔﻮﻧ ُﻪ
او را ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻮث و ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﺮد.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺎُﻣﻮرﻳﺖ دﻳﮕﺮی ،ارﺿُﺎ و هﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﺶ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺁزادﻳﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر واروﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎی ﺗﻨﺪرو اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ از ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻗﻄﻊ و ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﻣﻮز ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎی دو ﻗﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻴﻮﻳﺎرک و اﻧﺘﺴﺎب ﺁن ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ
ﻻدن ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﻌﻮدی و هﻤﮑﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﻣﺮﻳﮑﺎ را در روﻳﺎروﻳﯽ ﻣﺴﺘﻔﻴﻢ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ هﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﮐﻪ از ﺁن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار داد و هﻢ هﺮ هﺪف اﺳﻼﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺘﺜﻨﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ در اﺟﺮای ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺪوش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻬﺮﻩ اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎرﻣﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﻴﺪ هﺎ و ﺁرزوهﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ دادﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و در ﮐﻤﻴﻦ اﻓﺘﺎدن ﮔﺮوهﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﻳﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪی در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺖ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎی ﺁن ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮٌر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺠﺰ ُﻩ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ دﻳﺮﭘﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻬﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻬﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮوﻏﻠﺘﻴﺪن ﮐﺸﻮر در داﻣﺎن ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ،زﻣﻴﻨﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای
دﻳﮕﺮ را ﺳﺪ ﺳﺎزد .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد و ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﺎﻩ و ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﻓﺮاهﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﻨﺎﻩ ﺁن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﺮدورزی ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی هﺪر رﻓﺘﻦ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﻳﯽ از ﻋﻤﺮ ﻧﺴﻠﻬﺎﻳﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر و در ﻋﻮض ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﺧﺪادادی ﺧﻮد در ﺑﺮدﮔﯽ اﺟﺎﻧﺐ،
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﺑﺮ هﻤﻘﻄﺎران و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎروان ﭘﺮﺷﺘﺎب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮرات ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮهﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
دﻻﻳﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪهﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﺛﺎﻧﯽ ارادﻩ واﻗﻌﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﯽ داﻧﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﺳﻮق اﻟﺠﻴﺸﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزﻩ ﻧﻔﻮذ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻋﻢ از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و روﺳﻴﻪ در ﺷﻤﺎل؛ هﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﺧﻴﺮًَا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب
و اﻳﺮان در ﻏﺮب ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﮑﺮرًا ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﺎ هﻮﻳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺸﺘﺖ،
ﮔﺮﻳﺰان از ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و دارای ﻓﺮهﻨﮓ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و ﻣﻘﻠﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن
ﻣﺠﺎل رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺗﻌﻘﻞ ﮔﺮاﻳﯽ و ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺳﻠﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺁن ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻗﺎﻋﺪﻩ در ﺁﻣﺪﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ هﻤﺪﺳﺘﯽ ﻋﻤﺎل داﺧﻠﯽ و ﮔﺎهﯽ ﻏﻴﺮ از
ﺁن ﺑﺎ هﺮاﻧﮕﻴﺰﻩ ای ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺧﺮاج و راﻧﺪن
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن هﻤﻪ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ راﻩ ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﺧﺰﻳﺪﻩ اﻧﺪ.
ﻧﻔﻮذ ﺁﻳﻴﻨﻬﺎی زردﺷﺘﯽ ،ﺑﻮداﻳﯽ و اﺳﻼم و رﺧﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﮑﻨﺪر ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺎن ،ﺗﻴﻤﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻧﺒﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﺮزوﺑﻮم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻓﺎع و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺁن ﭼﻪ ﻣﻮرد اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،رواج ﻓﺮهﻨﮓ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و اﺳﺘﻤﺪاد از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﻗﺪرت ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوهﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﮑﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﺑﻪ ﺗﻤﮑﻴﻦ واداﺷﺘﻦ هﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﺷﻬﺰادﮔﺎن و دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود  250ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ وارد ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .در دورﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﺞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ
ﺷﻴﺮازﻩ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺘﺮﺗﮋﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت و ﺁراﻣﺶ ﺑﺎ هﺮ و ﺳﻴﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ
از ﻧﻴﺎزهﺎی ﻣﺒﺮم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺁن ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺎت هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺆﻗﺘﯽ ﺑﻮدﻩ و راﻩ ﺣﻞ واﻗﻌﯽ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ هﻤﻮارﻩ ﻓﮑﺮ و ذهﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ راﻩ ﺣﻞ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺑﺤﺮان اﻳﺠﺎد ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺨﺶ هﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻮاردی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ،ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﻨﺪ.
وﺣﺪت ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻬﺎ و ﻣﻐﺰهﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ وادار ﮐﺮدن هﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﻌﻞ و دﺳﺘﮑﺎری در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﮋادی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﻴﺒﯽ و هﻤﻘﻄﺎران او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺸﺨﺺ وﻃﻦ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و هﻮﻳﺖ واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﻴﺎورد.
رﻓﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﻏﻴﺮﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ،ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪن اﻟﻘﺎﺁت ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ ﻳﮏ و
درﺟﻪ دو ،دﺧﺎﻟﺖ ﺁﺣﺎد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺛﺮوت در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎ و اﺳﺘﻌﺪادهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﮑﺎرواداﺷﺘﻦ اﺣﺴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ،زدودن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ازﭼﻬﺮﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺁﻧﯽ و ﺿﺮوری در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاف وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و هﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ادﻏﺎم ،اﺧﺘﻼط و
ذوب در ارزﺷﻬﺎی ﻣﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ ﻗﻮم ،ﻗﺒﻴﻠﻪ و زﺑﺎن از ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ هﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺎرﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارادﻩ ﺟﻤﻌﯽ و در
درازﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
رﺧﺪادهﺎ و ﺣﻮادث دهﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮوﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺸﺘﻮن
دارد و ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزات ﺟﺪی و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دهﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی هﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ و ﺳﻮء ﻇﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ هﺮ
ﻳﮏ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎری هﻢ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ وهﻢ در
روﻳﺎروﺋﻴﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از هﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ واﻳﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻮان و
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺳﺎﻟﯽ ﻏﺮب و اﻋﺮاب ﺑﺮای
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و ﺗﻔﻘﺪ و ﻧﻮازش داﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از داﻳﺮﻩ ﻗﺪرت در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪ .در دورﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﮔﺮ اﻧﺪک ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﯽ هﻢ
ﻧﺼﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و در ﺛﺎﻧﯽ در ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻀﻮر ﻋﺪﻩ ای در رأس ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻣﺮهﻮن ﺗﻼش هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺘﻀﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎﻳﯽ در ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻓﺘﺎدن ﮔﺮدوﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﺎر درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺟﻼس ﺑﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی درﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺎزی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 38 ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺋﺘﻼف ﻣﺤﺪودی از ﺗﺎﺟﻴﮑﻬﺎ و هﺰارﻩ
هﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎی ﮐﺮارَا ﺁزﻣﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ،هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺣﻮادث و رﺧﺪادهﺎی ﻧﺎﮔﻮار
ﺟﺪﻳﺪ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ ازوﻗﻮع هﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﺧﺪادی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻀﺎی ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻠﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺳﻮدﺟﻮﺋﻴﻬﺎی ﻗﺒﻴﻠﻪ ای و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ در
اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﻣﺆﻗﺖ راﻩ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﻣﺮدم ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﻐﺎل ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی زودﮔﺬر ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻋﺰم ﺟﺪی ای ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ هﻤﭽﻨﺎن در ﻻﻳﻪ هﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪ
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و هﻤﻮارﻩ ﺑﺮ هﻤﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ،ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧَﺎ اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺶ از هﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن و ﺣﺬف ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
از اﻳﻦ رو هﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ را از ﺁن ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺮﻳﮏ اﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ.
ﻋﺰم ﺟﻤﻌﯽ در اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺁن و ﺳﻌﯽ و هﻤﺪﻟﯽ هﻤﮕﺎن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺎرﺁﻣﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﻳﮏ؛ ﺁﮔﺎهﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،دو؛ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی
ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻪ؛ ﺻﺪاﻗﺖ و دﻟﺴﻮزی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت از ارﮐﺎن ﻋﻤﺪﻩ ﺁن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ اﻳﺪ.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺟﻼس ﺑﻦ ،ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻟﺒَﺎ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺎﺟﻴﮏ ،هﺰارﻩ و ازﺑﮏ ﺑﻪ
هﻤﺮاﻩ ﻧﺎﻣﺰدهﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎهﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺑﻖ در رأس ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﺴﺘﻪ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻧﺪ.
هﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ رﺿﺎﻳﺖ هﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﺴﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﺒﺘَﺎ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از
درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻟﮕﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ و ﻓﺮﻣﻮل
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت در هﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ درون ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺟﻼس
ﺑﺰرگ )ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ دوﻟﺖ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺻﻌﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﻌﺪی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺆﻗﺖ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻧﻴﺎزی وی از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی
هﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد در اﺋﺘﻼف ﮐﻪ اورا ﺑﺮﺳﺮ ﻗﺪرت ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﺗﮑﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرﺟﻴﻬﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ
اﻳﺠﺎد اردوی ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﻋﻀﺎی دوﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﺑﺰرگ )ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ( ﺑﺮای ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻏﻠﻂ و ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺗﻌﺪاد
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺁراء ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف در درون ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪول از اهﺪاف ﺑﺎزﺳﺎزی وﺣﺪت ﻣﻠﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
هﻢ اﮐﻨﻮن هﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺟﺰ در ﻳﮏ ﻣﻮرد ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ و ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺟﺎﻳﮕﺎهﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﯽ و ﺑﯽ ارزش ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وزارﺗﻬﺎی دﻓﺎع ،اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و
ﭘﻼن از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﮐﺎﻧﻬﺎی دﻳﮕﺮ در دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرهﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻨﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در رﻓﺘﺎرهﺎی ﺷﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﮑﻠﯽ از هﻤﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ هﺎی و ﺁرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻳﺪﻩ و ﺳﺨﺖ در ﭘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ .ﮔﺮو هﺎ هﻢ ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،راهﯽ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺪﻋﯽ هﻴﭻ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی ﻏﺮﺑﯽ
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
هﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ادارﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ و هﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣ َ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺁﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻋﺘﻘﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺎرزدهﻨﺪﻩ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻ ﮐﻼﺳﻴﮏ و ﺁزﻣﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻬﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﻣﻴﺎن دو ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻌﻤﻮ َ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺸﻮر و هﻤﭽﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﺒﺪادی از ﻧﻮع روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺁن را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
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ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .هﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺻﻼح ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،از هﺮج و ﻣﺮج ارﮐﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﺎهﺪ و از روﻳﺎروﻳﻴﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺁن ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﻤﺎن
ﻧﮕﺮش ﻧﺎﮐﺎرﺁﻣﺪی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ داﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺛﺒﺎت دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽ ﺗﻮان در هﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺑﻮد و در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی هﻢ
دﻟﺒﺨﻮاﻩ و ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
از هﻢ اﮐﻨﻮن در دورﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ دوﻟﺖ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺁﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺁراء
ﮔﺮوهﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ.
از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﺰد ﺁن ﮔﺮوﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن
روﻧﺪ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺁن ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎی ﺗﺮدﻳﺪی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﻨﺪهﺎر ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﺑﺪﺧﺸﺎن و ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ از
ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان هﻤﭙﺎی هﺮات ﮐﻪ ﻗﺪری دارای اﺳﺘﻘﻼل رأی و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ ،داﻧﺴﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮدی و ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ ﺧﺎﺻﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم از راهﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﻴﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﺪرت ﮔﺮوهﺎ در ز ﻣﻴﻨﻪ درک هﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻼوﻩ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ هﻨﻮز هﻢ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮی در ﭘﻴﺶ رو دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻳﮑﯽ از راهﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎ وﺟﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﻘﺘﺪر و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ را در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
واﻧﮕﻬﯽ از راهﺎی ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﺳﺎزی دورﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺸﺮوع ﺳﺎزی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم و ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺆﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ دادن هﻤﻪ ﮔﺮوهﻬﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اهﺪاف وﺣﺪت ﻣﻠﯽ را ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
هﺮﭼﻨﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺟﻼس ﺑﺰرگ )ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ( ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﻋﻀﺎی اﺟﻼس ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﻟﺴﻮاﻟﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در رأی ﺁﻧﻬﺎ ،وﻗﻌﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺣﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮاد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﺷﻴﺢ ﺁن از ﻣﻮارد ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻘﺾ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری رﻳﺎﺳﺘﯽ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ و
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻗﺪرت در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮد و ﻳﺎ ﮔﺮوهﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺎد وﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﻳﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺁورد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﺗﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺁزﻣﻮن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﭘﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود هﻴﭻ ﻧﺎﻣﺰدی ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
وﺟﻮد ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﺣﺰاب و ﭼﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺧﻠﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
از ﺁن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻧﻮ ﭘﺎ ﺗﻮان ﺁزﻣﻮن رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر را ﻧﺪارد و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻈﺎهﺮ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻢ در رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎهﻨﺠﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اهﺮﻣﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺁﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺣﺎد ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر در ﭘﺰﻳﺮش ،هﻤﺪﻟﯽ و هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،اﺟﻤﺎع و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺎورﻩ ای و ﺳﺮ
اﻧﺠﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻻزم و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اهﺮﻣﻬﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ،ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺁن ﭼﻪ در هﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢ ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻤﻪ را در ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﺧﻮد در ﺑﻴﺎورد و ﺑﺮ هﻤﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و ﺑﻌﻀَﺎ در ﻋﺮض دوﻟﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮدرا اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺗﺒﻌﺎت اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪون ﺟﻬﺘﮕﻴﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ.
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ﻣﻀﺎﻓَﺎ دوﻟﺘﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﺷﯽ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮهﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﺎل ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪَا ﺳﻨﺘﯽ و
دﻳﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁزﻣﻮن ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺁﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺁراﺳﺘﻦ ﻇﺎهﺮی ﺑﺎﻧﻤﺎد هﺎی ﺳﻨﺘﯽ و اﻓﮑﺎر ﻣﻤﻠﻮ
از ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﯽ ﺳﻨﺘﻬﺎی راﻳﺞ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻗﺮاﺋﺖ دﻳﻨﯽ از ﻳﮏ ﻃﺮف و از ﺳﻮﻳﯽ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻴﻄﺮﻩ ﻳﮑﺒﺎرﻩ اﻟﮕﻮهﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
دوﻟﺘﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ دارای ﭼﻪ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژی اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﻠﻮک ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪﻩ
ﮐﺜﻴﺮی از ﺁﺳﻴﺒﺪﻳﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻴﻬﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﻳﻦ رو اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن دوﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و هﻤﭽﻨﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
اهﺪاف ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ هﺪف اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻴﺎزهﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻃﺮح هﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎی ﻓﺪراﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ و هﻢ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﻴﺎﺳﯽ وارد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.
هﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  1382ﻗﺮار دارﻳﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺁن ﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ
ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ ،ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻزم و ﺑﺎ اهﺪاف ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدﻩ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ از روﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺎوی ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎی زﻳﺎدی ﺑﻮد ،اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی وزارت ﭘﻼن
ﻳﮑﯽ از ان ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﭘﺮ هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺪاث ﺟﺎدﻩ هﺎی ﮐﺎﺑﻞ هﺮات از ﻃﺮﻳﻖ هﺰارﻩ ﺟﺎت ،ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد و ﭘﻠﺨﻤﺮی
هﺮات و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﺮوژﻩ ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ  30هﺰار روﺳﺘﺎ در  32وﻻﻳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺒﻠﻎ  20هﺰار
داﻟﺮ ﺑﺮای هﺮ ﻳﮏ از روﺳﺘﺎهﺎ از ﺳﻮی وزارت اﻧﮑﺸﺎف دهﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﺎﻳﮏ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨﺪ وﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎی
دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1382اﻧﺪ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از اﺣﺪاث ﺣﺪ اﻗﻞ  10ﺑﺎب ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ در هﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و هﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﭼﻴﺰ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ از ﺷﺶ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی
ﺷﻬﺮی و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد داﻟﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺮا
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای هﺰارﻩ هﺎ هﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻳﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺶ از دو دهﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺪی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮدم ﻣﺎرا در ﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
هﺮﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﮑﺮدن از دﺳﺘﺎوردهﺎ در اﺟﻼس ﺑﻦ و اﺣﺮاز ﻧﮑﺮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﺐ
ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﺴﺒﺘَﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت ﻗﺪری ﺁراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺒﺎر ﺁورد.
درﺧﺸﺶ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺟﻼس ﺑﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺑﮑﺎر ﻧﮕﻤﺎﺷﺘﻦ ﺧﻴﻞ
از ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﺮدم را در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ،ﻣﺮدم ﻣﺎرا از ﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻔﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﻖ ﺁﻧﻬﺎ روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻼوﻩ رﻓﺘﺎرهﺎی ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮاﻧﻪ و ﻋﺪول از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﻴﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز در راﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ دادﻩ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﺰان هﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻬﻮدﻩ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردهﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص هﺪﻓﯽ ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﻠﮑﺎن ﻗﺪرت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ هﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎهﺎ ﮔﺬرا و ﻣﺆﻗﺘﯽ اﻧﺪ .ﺁن ﭼﻪ اﺷﺨﺎص و ﮔﺮوهﺎ را
از زوال و ﺳﻘﻮط ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دهﺪ ،وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺁرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻀﺎی دوﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﺑﺰرگ ) ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪاد وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ از ﻳﮑﯽ از وﻟﺴﻮاﻟﻴﻬﺎی
 4هﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﺜ َ
ﻼ زرﻣﺖ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ از وﻟﺴﻮاﻟﯽ  120هﺰار ﻧﻔﺮی ﭘﻨﺠﺎب در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻳﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ادﻋﺎی
اﺧﺘﺼﺎص  10ﺑﺎب ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯽ در هﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر  20هﺰار داﻟﺮی
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ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ در هﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1382و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺷﮑﺎف ﻋﻤﻴﻘﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺛﺮوت در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اداری ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ و ﺑﻪ دور ازﻣﺒﺎﻧﯽ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻠﯽ ،دور ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﺮدم از ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ و
ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻮادث ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺮﻳﺪن هﺰارﻩ هﺎ ﺑﺎ هﺮ اﻧﮕﻴﺰﻩ ای در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻃﻌﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺁزادی را ﻣﯽ
ﭼﺸﻨﺪ ،ﻣﻮاردی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ از ﮐﻨﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ.
از ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺣﻮادث و رﺧﺪاد هﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ هﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﺧﻼف ﺧﻮد راﻩ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻴﻬﺎی ﻣﺎ زود هﻨﮕﺎم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺗﺼﻮرات ﮐﻨﻮﻧﯽ راﻩ دور و درازی در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ.
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