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 ۷۰/۷۰/۷۷۰۰       «عمرزی»مصطفی 
 

 قرباني فشار و تحميل
 

 محمد حنیف اتمر( حمایت ازبه منظور )
 يادآوری:

، کاری ستتتت که  ند ستتتاد  بد در مرج و مرج ح ومت این نوشتتتته 
ائتالفی آ ای کرزی در جمع  ند تلخیص نوشتاری در دفاع و حمایت 

و  با کمی تصحیح در این فرصت که ان، نوشته بودماز نخبه گان افغ
در مجموعه ی  رای این ستتتتتلستتتتتله اضتتتتتافات، تمدیم می شتتتتتود  بمیه 

 منتشر کرده ام  ،«افغاننامه»کو  ی به نام 
*** 

براي تدویر بر خیمه ي لویه جرگه كه  پس از حمله ي مخالفان مسلح
، از مدیران «اتمر»محمد حنیف ، جرگه ي كو ك امن منطمه یي بود

بر اثر ضتتتهف مای آشتتت ار ، هور كرزيا كفایت اداره ي رییس جمب
شتتناخته  مر هللا صتتالح، به ناح ، شتتریم جرمریاستتت امنیت ملی و ا

می شتود و و وظیفه ی او را در ستلستله ی ضتد و بند مایی که ستنت 
، كستتتتاني را كه از شتتتتده بود، به دیمری می بخشتتتتند  این موضتتتتوع

   زده می کند ، شمفتآگامي داشتندكارنامه و مشي وزیر داخله 
ع با كار در سه وزارت یا به جریان انداختن  رخ ماي سه نهادي كه تا پیش از او، ممه ي انوا« اتمر»محمد حنیف 

، خودش را شتتتهره نموده بود كه شتتتایستتتته ي شتتتهرت ناكارآمدي را تجربه كرده بودند، در شتتتمار ممان افغانان نخبه
، وزارت امور داخله و پیشینه ماي تحصیلي و كاري دیمر كه یا و انكشاف دمات، وزارت مهارفبودند  وزارت اح

امور، از  مدیریتتا در  ایي می دادند، او را تواناش شتتتتدند وظایف پشتتتتتوانه ي كار ماي موثر آ اي اتمر در جریان 
 ، عاجز نباشد ارایه ي راه حد مناسب

ي بار نخستتت با آ اي اتمر )به صتتفت ن كه برا، اعضتتاي كمیستتیواي ولستتي جرگهیادم مي آید در یكي از كمیستتیون م
شده بودند و گمان ه روب وزیر مهارف( وزیران تحمیلي كابینه، حرفي براي گفتن او نیز در شمار  می کردند،    رو 

  تر در برابر منط  اتمر، كم آوردند، سرافمنده مي شوند كه پسان ، از اینندارد
برنامه ي ژاندارم ملي و وزارت  ، وزارت داخله با مليبا برنامه ي ممبستتتتتتتته گي وزارت احیا و انكشتتتتتتتاف دمات 
 تهلیم زبانداد از مزیت  ، مجاد مياین ستتترزمین را براي نخستتتتین باركه ا وام  یمهارف با تطبی  عملي برنامه مای

ران حاكمیت رییس جمهور دستتتت اندركا ، آ اي اتمر را در شتتتمار آنستتتود جویندممه جانبه مادري با حمایت دولت، 
  را در عمد ثابت كردند مهرفي كرد كه كفایت و شایسته گي خویش ،كرزي
بي س گامی بر استتتار فشتتتار و كه بیشتتتترینه بر اثکرزی افراد نخبه در حاكمیت رییس جمهور از  رباني گرفتن روند 

بشردوست و محمد رمضان تا داكتر « نورزاد»م سخي ، آ اي غالگرفتند، از شارواد با كفایت میلي او صورت مي
كار به امد »، منافع ملي را تهدید كرده اند و نمذاشتتتتتتتته اند روند ناخوش آیند ، پا به پاي منجار ماي«اتمر»نیف ح

 ، نهادینه شود  «كار
تحریص، تحریم و  کمایی ی زود مستتتتتتوو ن راس امور را برایامید مای مردم پس از ابمای اعضتتتتتتای ح ومت ائتالفی، خیل

که در کشاکش مای مدام، بار دیمر  دنح ومتی شوی نادرست، میراثخوار اسغافد می کند تا در اداره ای در پیامد تجربیات سی
مردم برای ستتامان بخشتتیدن به امور دولتی، بدون مراس  امید ملجایاز گریبان آن افغانانی بمیرند که با استتتماللیت ف ری،  ند 

   ایالت سلیمه یی و حزبی اندما و تم به جناح
بمایای بحران زده ای که از  «مزا »دولتی، کسی نیست که تحلید او را به  اتمر، در بیش از یم دمه حضور کارمحمد حنیف 

   بخوانیمکارخانه ی آی اس آی بیرون شده اند، 
خاینان و فاستتدان در  ،به کردیماستتتماللیت ف ری و جستتارت مشتتاور شتتورای امنیت ملی، خوف و مراستتی ستتت که دیدیم و تجر

دایره ی حضتتور  نین اشتتخاصتتی، مرگز و به راحتی  ادر نیستتتند زیاده رویی و تحمید تمایالت جناحی و گرومی را با امتیاز 
 مدیریت منافع به نفع خودشان به راحتی اعماد کنند 
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یت  بلی، طرف مای مهامله و ائتالف کوشیدند در وا ع رفتار خاص و مبنی بر شایسته سا ری، ُمُخد اموری بودند که در حاکم
با حذف و دور کردن افغانان ماید به مستتتاید کالن ملی، تشتتت یالتی بستتتازند که اگر امروز در تداوم آن، مرج و مرج دولتی در 

 د، محور مایی حذف شتتتدند که حا  با ت رار تاری ،داره ی امور را منحرف می کنتضتتتاد و اختالف اعضتتتای داخد ح ومت، ا
 خوابی می -بار دیمر در طرح دستتیستته و نمشتته، برای حذف ی ی از موثرترین شتتخصتتیت مای خبیر )محمد حنیف اتمر( بیدار

کشتتند تا با دور کردن او، ستتاحه ی عمد باند شتتر و فستتاد، به گونه ای باز شتتود که در کمبود مردمان  اطع و راستت ، ح ومت 
 ع، مبدد کرده بودند  کرزی را به ملهبه ی خواسته مای مشروع و نامشرو

می داند که  ند مت ای مردم در دولت که بیشتر  ی مهل  دارد )سلب صالحیت شده( خوب مال ربانی، در حالی که وظیفه  پسر
 ون برگ درختان می  ،دوام آورده اند، در شتتترایطی که فشتتتار جنا ما، از ظرفیت مای شتتترپستتتندان ،بر اثر کفایت خودشتتتان

ری مایی که بر رییس جمهور است )مانند اویر ح متیار( و امیدناح جهادی افغانستان به دولت )انجترین جن، پیوستن مهم ریزاند
مستتتتلزم حذف بی کاره ای به نام احمد ضتتتیا مستتتهود( مر ند در دشتتتواری مای نظام نو، به آغازی می ماند که برای تداوم آن، 

که در گسترده گی فساد و تاراج ادارات، دولت را در متن آن،  ، اما ضهف حاکمیت در تامین امنیت عامهد ت و موشیاری ست
سازد که مانند پسرک مال ربانی، در می   یی و  شم سپیدی کسانی را مساله  ند دسته می کند، آسیب مای ناشی از زیاده رو

ناراحتی مایی که توجیه  در ایجاد شتتر، ذمنیت عامه را مخدوش کنند تا درعادت مایی که از حاکمیت کرزی، میراث مانده اند، 
مرج و مرج اجتماعی می شوند، موانهی را از میان بردارند که اگر در حاکمیت کرزی، افغانان نخبه و آگاه، حمایت می شدند، 

، در موا هی که ضتتتتمن ستتتتود مای کالن ،ظام را اجازه نمی دادام انات دولتی، دشتتتتمنان داخلی ن استتتتتفاده از ستتتتاحه ی نفوذ و 
سیاست گذاری مای خارجی در حالی  سرنوشت ملت در مماطع حساس، مانند انتخابات، تهیین مشی ملی، تهریف منافع ملی و 

د که دولت را با نکه مدیریت امور داخلی در ترتیب و ستامان بخشتیدن اجتماع، اولویت ما را می ستازد، درگیر منازعه ای نباشت
   ما، عمالً فلج و بی خاصیت کرده استوه سردرگریبانی در پرداختن به خواسته مای جناح ما و گر

اممیت حضور اتمر ما در دولت، در تهیین  ،ندتبصره ما، اخبار و  لم فرسایی مای طبمات مختلف باند شر و فساد، نشان می دم
 دمشی دولت برای توجه به منافع ملی و ایجاد مواضع افغانی داخد ح ومت،  ه  در به زیان دشمنان داخلی ح ومت )باند فاس

شتتر و فستتاد( تمام می شتتود  آرزوی آنان برای حذف افراد آگاه و مستتتمد، در مراس دایم از این حمیمت نهفته استتت که مردان و 
اولویت مای مردم و ممل ت را در حدود تنا نظری مای  ومی و زبانی، زنان جستتتتتتتور و متماید به منافع علیای کشتتتتتتتور، 

 مالحظه نمی کنند 
این نوشتتتتتتته، در تبیین این وا هیت کمم می کند که موج مخالفت مای گستتتتتتترده در برابر افغانان آگاه، خود  تذکار این ن ته در

شان می دمد که بر اثر تاثیرگذاری مای موثر در حساب منافع ملی و نفی عناصر ضد ملی، خاینان  ارزش و بهای کسانی را ن
 ، به ممصودی نرسند که در نبود اتمر ما دیدیم  ه  در زیان کرده ایم  و فساد پیشه گان را می لرزانند تا با مراس دایم از آنان

افغانی در حاکمیت است  اجازه ندمیم با عبور از این خط سرخ، به جایی برسند  ر، از پایه ما و ستون مای مهممحمد حنیف اتم
روزه، دولت را دو ستتتتویه  ، آفات ح ومت در ممستتتتویی با بالیای جنا ممه تی در مستتتتند  درت و صتتتتالحیت می رستتتتندکه و

تضتتهیف می کند  در حالی که جای خالی افغانان نخبه در حاکمیت به بیش از نود درصتتد می رستتد، خالی کردن جای اتمر ما، 
بر زوایای مختلف زنده گی آنان،  مای گستتترده روشتتنمری بر کستتانی ستتت که باوجودمستتاوی به تستتلیم، تمدیم و تم ین در برا

ستتاد حضتتور ستتیاستتی، به  04ارزش امثاد ربانی ما و ممف ران او در آیا وزنه ای به  شتتم نمی آید که منوز که منوز استتت، ر
زیان مای ما را امروزه  ه پیمانه ای در رفاه و عمران ممل ت موثر بوده استت  آیا ارزشتش را دارد در متن وا هیت مایی که 

«  و توتد»خویش را فدا و  ربانی کستتانی کنیم که به اصتتطالح  می دمد، نخبه گان   به ستتطح بلند، بر اثر تهدی بیمانه نشتتان 
 ارزش ندارند  

ستان اند   صالح الدین ربانی و جمهیت به اصطالح اسالمی و شورای شر و فساد،  ند  غده ی  رکین تجربیات سیاسی افغان
آرمان مای مردم برآورده شتتتدند،  که در اولویت پاک کاری، نیازی به دستتتته بندی ندارند  اگر روزی در ستتتاحه ی ا تدار ملی،

ملت را به آرامش می رستتتتتاند که تنها در محدوده ی خانواده ی ربانی، آن استتتتتتادک مهمولی  ،محاکمه و بازخواستتتتتت کستتتتتانی
درت و ما دالر دزدی و اختالس، با کارنامه ای از رذاید ستیاستی، نفا ، انحصتار   درحی شترعیات، نشتان می دمد با میلیاپومن

 ، حضور و خاطرات شوم شان، مستندی از بدترین تاری  افغانستان را به نمایش می گذارد ابخشودنیخیانت مای ن
در آن  هار ستتتتتتتاد، با ویرانی تمام زیربنا اینان ش را از یاد ببریم  ا حاکمیت نحس و ننمین ربانی و موتلفانکه مرگز و مبادا  

ما، ضیاع تسلیحات نظامی، پایین بردن شان حاکمیت، تجاوز به ناموس مردم، تخریب شهر ما،  تد عام )حادثه ی تل  افشار و 
  نداود(، بدتر از بد اند  

کند، اگر مم نشتتین می ا تشتتوی  ادبیات ضتتد ملی دشتتمنان داخلی، آن  در و یح و زشتتت استتت که ما ر گ و راستتت باشتتیم بیاید رُ 
مرگز و به خیر ما نیستتتند،  بدان نیستتتیم، با درک ناگواری مای صتتدای خاموش، اختیار موضتتع احتیاط مضتتر و مالحظاتی که

د که خواب خاینان شتناخته شتده ی تاریخی را خراب عال ه مند استت از کستانی آستوده شتوفشتار و تحمیلی نشتویم که فمط  تستلیم
 می کنند  

ما، امد کار ، حضور و تضمین کار اتمر ماست  و رییس جمهور ما در حمایت از پروسه ی اصالحات و حاکمیت  انون شرط
    می شناسیمخوب را و خدمت 
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