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 باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 ۱۷/۱۰/۲۰۱۷            عمرزیمصطفی 
 

 پیوند کن! ،به اصطالح از این نوده
 

 
 

بره انردازه ای سر ید شرده اسرت کره در هرر ممرال و نمونره، دییرر اررر نمری تروان  ،یارا! هرج و مررج رروهری و بزبری
شد، بار  نده و تمس ر آن را نمی توان جدی نیرفت. میزان آشنایی مردم ما در باالی کنونی که جهان را به « جدی»

نوشرته هرایی کره  کوچر  تببیرر مری کننرد، بره  صروه در تره و براالیی رویرداد هرا در هرزاران تفسریر، تب یرل و دهکده  
برداشرت را نیرز وسربت ب شریده اسرت کره آسران پرتیری در تبمیرل ایرده هرا، هرررز رابرت صورت می ریرند، این رونه 

 نیست. 
سال ا یر، باوجود سنیینی ناشی از ضد و بند ها، سود و مفادی که داشتند، ارقام  ۱۶در افغانستان ما در رسوایی های 

نام هر سال ا یر، به  ۱۶که در  مرابل باالیی مابت می کند توده هاییدر  ها نآش رسوایی در بال صبود اند و شمار
 ، باال به سوی وقایه می روند. رو بودند هو هر دلیل، دنبال

نران را در آیافتره بودنرد،  «پیردا و پنراه»سطح پردا ته های درریر، به  صوه بزبی که بکومت را به م جرایی بررای 
می کنند، به  وبی رد فرهنگ هایی دنبال می شرود کره در « زرد»به جایی کشانیده است که وقتی  ،رقابت های س ید

 دییر در این جا، شما را به تفریح و  نده، دعوت می کنم. ی  نمونه  
 مورد نظر، باند شر و فساد است! روال همیش، سوژه   باز هم به

به اصطالح مقاومت را که دییر مرکزیتی در افغانستان نداشرت، دوبراره بره افغانسرتان  نیرو های آمریکایی، جبهه   بم ه  
، فقررط برره جررا هررایی پررا مرری رتاشررتند کرره ترراری ی ای کرره از ربررانی مانررده انررد مرری آورد و لشررکریان هراسرران، در بیانررات

 را کرده بود. « ب های بزرگبماندا ت »مالبرهان الدین ربانی، قبالً تقاضای 
ترا پایران کنفررانس برن، و  سیاب، ساز و آواز شررو آتا چهار فقط  الصه پس از نزول و هبوط یاران مقاومتی و رفتن 

، ببدتر ظهور می کرد کمیتبری  اسالمی طالبان افغانستان، ارر ت به کسانی تبفه داده می شوند که کدار و ندار مم 
 می ماند یا نه؟!از افغانستان ، چیزی در چهار سال و رریبان ریری تنظیمی ها مب وم نبود بر امر ستیز

در تمام باکمیت کرزی و باال در ریاسرت دکترور اشررد ،نری، سرطح  واسرته هرای ،یرر مبقرول، ،یرر قرانونی و ،یرر 
ی در فبروای طبیبی اعضای جبهه ای که هررز قانع نشدیم، به جز از  ودشران از کری دفرا  کررده انرد، شرورب تانه بتر

م ربس بره شررعیات دینری انرد و از  اً ان مری کنرد و کسرانی کره ظراهرن( فرورادبیات رروه هرای قرومیرای تراری ی مسرتمیا
 . وتی ندارندرتشته ی جهادی الد می زنند، از کسانی که منکر دین و اسالم اند ماممال پدرام(، هیچ تفا
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تمرایالت ضرد افغرانی، در برالی کره در وابرد سیاسری مشرهور بره قرار ررفتن در عقب ادعرای  راسرانی و تممیرل انروا  
ببث ها، اعمال، برنامه  درس، جهانی نمی داند، ما را باآن افغانستان سهیم اند و کسی نام دییری به جز افغان را از ای

برالی همره  ن،اش را داشته باشند. در این میا بزرگ ترین مجموعه ی مستند ،که شاید رسانه ها آشنا کردها و فرهنیی 
ربران، ریر شبکه های اجتماعی که متاسفانه بر امر سیاست زده ری های بیش از بد و فقر فرهنیی جمرع کمیرری از کرا

 کارتونی، طنز و هجو نیز باشد.  یح هاها برای طر، می تواند از بهترین نمونه زیان هایی زیادی داشته اند
با ا تیار وسی ه ای کره بره اصرطالح هرر کرس و نراکس را صرابب  «دیده درایی»در شبکه های اجتماعی، به اصطالح 

د کره بره نالدسپیکر می کند، س یقه یی ترین و انفرادی ترین افکاری وارد تهنیت کاربران شبکه هرای اجتمراعی مری شرو
ویژه با قاب یت های جالب فیس بوک، می توان هر نوعی از جهالرت، ریشر ندی، تمسر ر، بری عق ری، بری منطقری و امرا 

برا  اهنرد بیشرتر از پریش، مررین شروند،دترین انوا  کشیده ری های ،یر مبقول را دید که به قرول بسریاری کره نمری  وب
 عدم استفاده یا کنترول می کوشند از کنار زشتی ها بیترند. 

ه وقتری در یکی از  نده دار ترین نمونه ای که در این اوا ر یافتم، بار دییر رد فرهنگ باند شر و فسراد برروز کررد کر
 این مقاله، توجه کنید، شاید نارابت شوید، اما  نده، یادتان نمی رود. ی به سند ضمیمه 

به اصطالح بچه ترسانی هرای تنظیمری، فرهنرگ و دسرت آویرز  روبی بودنرد کره تکنوکراتران برا تربیرت، امرا بری زار از 
که شکسرت مسر م تریم اصرالبات و همیرایری رریبان ریری را به بدی به تس یم واداشته اند که در آ رین نمونه، زمانی 

، همه را فریفتند. این بکومرت مروازی کره نمونره ی کمیردی اش را در سرند ایرن «بکومت موازی»مب وم بود، با طرح 
مقاله می بینید، در زمرانی طررح شرد کره در جغرافیرای برزرگ بیررون از سر طه ی دولرت، بره ویرژه منراط  روسرتایی و 

 رد و رای هیچ مبام ه رری قبول نمی شود. ، بممناط  طالبان( والیتی
 انم ت فی در پیامد بکومت وبدت م ی، بروز کردند که راه افتادن تنی چند از مبام ه ررانی که با  ارجیهای واقبیت 

 آمده بودند، هررز نمی توانست به سطبی برسد که در زیر چتر بمایت آنان، باال به همه چیز رسیده بودند. 
فبال شر و فساد، اما در اصرار مدام در برالی بره سرپورت مبمایرت( راس براال ادامره  اً رسانه یی دایم سیستم فرهنیی و

می دهد که ارر به سطح افراط، تنزل نکرده بود، باال باید به سطح کوچه و بازار مواظرب مری برودیم کره مرمالً یکری از 
 . نمانداز ما  فساد، بتی در جاده و کوچه، عقب تر شر و اینزدیکان بالی

ظرفیرت، آنران را بره بشرکه از  شر و فساد بر امرر  روردن هرای ب نردتراعضای باند « ری ت»در بالی که به اصطالح 
هررای سیاسرری چربرری، روشررت و اضررافه وزن دچررار کرررده اسررت، میررزان نارضررایتی آنرران ترروام بررا امررران ناشرری از وزن 

 . افزایش می یابد ،اضافه
 فوری:

 

 تشکیل دولت جمهوری  راسان:
 

 جمهور جمهوری  راسان سیئستر جنرال عطا مبمد نور، ر - 1
 یس جمهورئجنرال دوستم، مباول اول ر - 2
 یس جمهورئمبق ، مباون دوم ر - 3
 یس شورای امنیتئابمد ضیاء مسبود، ر - 4
 جنرال مجید روزی، وزیر دا  ه - 5
 صالح الدین ربانی، وزیر  ارجه - 6
 مراد ع ی مراد، وزیر دفا  - 7
 یس امنیتئامرهللا صالح، ر - 8
 ارکانبرب، جنرال عبدالوابد  رم - 9

 همایون فوزی، مباون وزیر دفا  - 10
 

 جمهوری  راسان، مبرفی می شود.بکومت باقی اعضای کابینه، ببد از تشکیل 
 منتظر نظرات شما هموطنان هستیم / 

اسرت  امرا بره راسرتی کره اعضرای بانرد و شرر و فسراد، با کمری تصربیبات مرن این، اقتباسی از تصویر یا سند این مقاله 
 بسیار متبصب، بی انصاد و اما شیاد اند. 

 :ندنه تداعی پیمان جبل السراج می رساب ندرتبه ران فکاهی باال، بیشتر ب
 

 سه بزب از سه قوم  اه. 
 

 «جدی»، در مقاالت بیین اندر، چه قدر مست زم نقد و تبشری اقوام دییهای در این که نیاز های شر و فاسد به ظرفیت 
ر الیر ، برا عقرده هرایی کره بره نمرایش رتاشرته اسرت در می پردازیم. در این جا شریطنت مسروول ایرن صرفبه ی نسربتاً پ ر

 می شود.  چندین ممال دییر نیز باعث  نده
، شرامل نصرد اصطالح دولت، به همان عبارتی رفته می شد که در زمان بکومت ربانی، بر بکومرت او از افغانسرتان

. رمان می کرنم مسروول ایرن صرفبه، یکری از همران بقایرایی باشرد رفتندپایت ت و چند منطقه در والیات شمال شرقی می 
 شده است. « عادت»که ادبیات رفتاری و نوشتاری شان 

تمرامی این که افراد فهرست باال، بیشرتر در شرمار کسرانی انرد کره در طرول باکمیرت کررزی و ،نری، در  اما جالب تر و
فرصرت هرا را بررای انبصرار و  یانرت، از دسرت  رده انرد و هرم یادشران نرفتره اسرت جتر و مد های سیاسی، هم سود ب  

 ندهند. 
یس جمهور ،نری را اجرر دهرد کره برداقل در یر  مرورد تراری ی، برا بیررون انردا تن ابمرد ضریاء مسربود از ئر ، داوند

 مسبود، پ ر نشد.« جنگ دا  ی»دولت با س نان یس ئارگ، دل ما را  وش کرد. دیدیم که روش های ر
د یرامرا مری ررویم بیای ،«پشه ی دشرمن را فیرل بشرمار!» بزررانمن نمی رویم هوشیاری و دقت را تبوین کنیم  به قول 

 کمی هم تفریح کنیم!
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