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 ۰۴/۰۸/۶۰۰۲       «عمرزی»مصطفی 

 

 «افغان»مقدس  ۀ بدون کلمۀ تذکر ۀفاجع    
 

خوده به دکتور اشممرغ ینیر رای داده و در شمممار  ن دلخواه و حنمم   من در شمممار کنممانی انممته که به
افغانانی که خودجوش و با منمموولیک کار می کنند و باکی ندارند  کنممی از زعامکر ارزش کار آای  نان 

اینممتاده اهر اما رای ما آیاهاه در منممند متار تایید پیامبر ونه ننشممنممته انممک که و تی به  -نه را می داند یا
 نی رای دادیهر تمامی دار و ندار و آنتی خویش را در  رو خوانته آای او  رار خواآیه داد.ک

پروژه ی توزیع تذکره ی الکترونیکر در حالی که یک نو وری برای ناولک آا و دریافک معلوماک ونیع و آمه  انی بودر نوژه 
کانممممبی کنند. نمی دانه ارا و اه  ونهر آویک ملی را جزو ی دیهری شممممد تا دشمممممنان با در اختیاری تمامی امکاناک بازار  زادر 

 جندای کاری شمممورا کردند و ارزشمممی که در دن و جان تماه مرده ما  رار  داردر نیازمند رای اند تنسیمیر نمممتمیر کمونینمممک و 
و  نکمورد تایید آمه ا این اآمیک که نده  ان فکری انتند. ارا ارزشی بهنفامانی شد که بر اثر فقر نوادر آمانان جزو عق  ما

 مواجه نشده بودر باید برای تایید دشمنان اشر پارلمانی می شد.  آیاهاآی با اعتراض عاه مرده
در مملکتی که تا نممالیان بنممیار باید خوا  جامعه ی  انونمند را دیدر پانممر ما برای توجیه کننده  ان  انونمندیر این خواآد بود که 

ایجاد شده انک و کار می کندر اما با اعضا و ماآیتی که داردر  در ساآر جزو یک میکانینه  انونی شورای ملی افغاننتانر آراند
بزر ی را ندارد که افغاننممممتان و افغان نامیده می شمممموند. به  ونه ی مثانر بیش از   ز صمممم حیک بحی روی انان ارزش آایآر

ر به شممممورا  مده اند که ا ر حد اونممممط را برای آر کداه  5222نماینده ی ولنممممی جر هر آرکداه با  رای کمتر و زیادتر از  052
نفرر حتی یک میلیون نمی شممود. توجه شممود که از این میانر با  رایی که  052رای بشممماریهر مجموآ  رای تمامی بیش از  0522

ر دندر اما در طرغ دیهبرای تایید آویک ملی افغان بر تذکره ی الکترونیک رفکر دو نوه اعضای ولنی جر هر جزو موافقان بو
نتانر فقط نصغ  نان را دارای  ضیهر میلیون آا افغانی زنده   نی میلیون نفوس افغان عوری بدانیه شی می کنند که ا ر از تقریباً 

میلیون دیهر نیز حتی در حد یک میلیونر موافقان را بشمممماریهر باز آه شممممار  55تعلق خاطر دارند و ا ر از  که بر کلمه ی افغان
دو مجلس مشممرانو جر ه و ولنممی جر هر ا ر تماماً مخالغ  رفداران آویک مقدس افغانر بیشممتر از کنممانی خواآد بود که در آرط

 نیز باشندر بیشتر می شود. 
دونیه بنازدر خاین ملی  برای آویک ملی با  وردن این مثانر می خواآه این تانغ خویش را ابراز کنه آرکنی که خوانته انک 

به شمممممار خواآد رفک. ا ر  رار باشممممدر در کشمممموری که نیاز آای ا تصممممادی اشر حرغ اون نیازمندی آا را می زنندر فقط برای 
دلخوشممی اند ناراض به اصممط ش روشممنفکر یا اند تنسیمی فانممد که با زور  مریکایی برای مان خط و نشممان می کشممندر رعایک 

 .و خواآند فروخک ا افغاننمممممممتان را نیز پارلمانیرا کنیهر در فردایی که کلمه ی افغان را فروخته اندر خودمان باداره آای ایت فی 
تبیین این حقیقکر نیاز به شروش مفصن ندارد. تغییر ناه آای جا افتاده در افغاننتانر از اصون نتمی  ری انک. تغییر ناه آار در 

که ا ر ییر افغانی شدر صاح  خانه در جای مامان یا کرایه کننده و انتیجارر مجبور انک ناده ترین تعریغر تغییر  باله ای نک 
 . این که ارا داار این ذآنیک فانمممدتحک امر مالک خانه باشمممدی ایزی که اکنون فکر می کنند با افغانیزه شمممدنر از دنمممک داده اند

ه با عمق تاریخیر وا عیک آا و دنمممتاورد آای معاصمممر را شمممدندر  شمممکارایی بر نمممیانمممک آای یلط ر ابک منفی با ایرانیان بود ک
برای مامون امروزیر برنامه ریزی تا  ربانی کردیه و در نتیجهر مخروبه ی عتیقه از  بادانی ای باتر شد که ارثیه ی زیادی ندارد 

 کنیه.
 ی آنتند که می توانند مشک ک ماعضعغ آار دشواری آا و نیاز آا تواه با حضور خارجی و نفوذ آمنایه  انر ده آا ند و مان 

 را حاد نازند.
بررنی ابعاد منالهر خیلی مناین دیهری را وضاحک می دآد که شاید در آنهاه توشیح  انونی که تذکره ی الکترونیک بی ناه و 

یامبر نینتند پ د بفامندننشان را نصی  ملتی با تاریر و ناه می کردر کنی متوجه نشده باشد و یا آه یاران تکنوکراک مار نخوانته ا
 که آراه کردندر وحی منزن به شمار  ید.

از بدبختی آای مانک که پس از نقوط حکومک شاید محمد داوودر آرکنی در آر شرایطی که به کرنی ریانک جماوری این  
خواآدر به زودی از  میوردی بنابراینر آراه می کند و کشمور فقیر تکیه داده انمکر احنماس می کند  شمان پیامبری به دنمک می  

 خوانته آا و تقاضا آای مردمیر دور می شود. 
حمایک مرده از رییس جماور ینیر نه به عنوان یک رآبر بودر بن به عنوان مردی با و ار و تحصیلکرده انک که آراند تا اند 

ید بنممته اند و پس از نممه دآهر تو ع ام و دانش او برای رفع معضمم ک خویش نممان اخیر نمی شممناختندر اما به دارایی آای مدیریتی
به  رهی را با دانش تحصیلی بنیارداشتند کنی زماه امور  نان را به دنک  یرد که پدیده آای ا تصادیر نیانیر اجتماعی و فرآن

 درنتی مدیریک کند. 
را به عنوان مردی که  ر را می نوینممممهر اآی انتقاد بعض منتقدان رییس جماور ینی به  وشممممه می  ید که اوواکنون که این نممممط

اشرافی با روحیاک مرده ندارد و رآبر نبوده انکر در مسان اتاامی  رار می دآند که شاید بنیار د یق نباشدی برای  ن که رییس 
جماور ینی با   اآی زیاد پیرامون تاریر افغاننممممتان و با شممممان یک شممممخصممممیک بزرم افغان و بین المللیر ا ر بنممممیار در تماس 

 برکنار نبود. ده انکر آر ز از حوادی افغاننتانرده نبونزدیک با م
تذکره ی الکترونیک بدون کلمه ی افغانر خواآه  را برای توجیه توشمممممیح  انون توزیعاین که در اه زمانی پانمممممر رییس جماور  

        ه آای ش از توزیع تذکرر توفیق یافک پیر بنممیار ضممروری نممک که ا ر این مقالهشممنیدر منوط به  ینده انممکر اما یاد وری اند نکته
نترس آمه  شود و در  شر   رار  یردر منووالن ما را متوجه خواآد کردکه با بی خیالی و  ان بی معنی )بدون کلمه ی افغان( منت

جا  کرده انممکر در افغاننممتان شممر یر به زودی نممرافهنده می م آنهاه زنده  ی در کشممور آای یربی تیوری آایی که  نان را در
 . شوند

شودر  ن نر و صدا کردند  مخالفان پس از اع ه این که تذکره ی جدیدر فقط با کلمه ی افغانر توزیع می  صک ار دیهر فرب تا در 
را  پ نممتیکی خویش -شممود که فقط با جراک ابراز اند مخالفک رنممانه ییر پ نممتیک آای شممماین پالوانی آا برای کنممانی مینممر 
 کلفک تر می نازند. 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzuei_mostafa_fajeaahe_tazkieah.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzuei_mostafa_fajeaahe_tazkieah.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
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ا  ر ن رعده درج ساآری آویک  ومیر تا اندازه ای باال  رفک که شممماری با انممتناد به ک ه ی مجیدر  یه آای شممریغ  مخالفک با
پایین  وردندی  ویی خداوند با شمممممردن  بیله  بیلهر اجازه داده انممممک تا در یک تنا ض  شممممکار با امک  در حد توجیه نانممممیونالینممممهر

 نان پس از نزون  ر نر در افغاننتان پایین بیاید.  5122محوری منلمانیر شان امک ان می 
تذکره ی جدید را به جایی برد که باعی حنممانممیک بیشممتر ی جنجان آای پارلمانی و باالخره نممر و صممدا آای رنممانه ییر  ضممیه 

ک که رفیس جماور نشممودی اما برخ غ  ناه دیده و شممنیده بودیهر  انون توزیع تذکره ی الکترونیکر با آمان صممورتی زیر  له ری
انناد جعلی را روانه ی ارم کنند تا آویک ملیر از  له  از اعضای ولنی جر هر نزدیک بودبر اثر نابکاری شماری  افشا شده بود

 بیافتد.
در این که تذکره ی الکترونیکی با کلمه ی افغان و بدون آویک  ومیر می تواننک مرز آای  ومی ای را بشکند که امتیاز اکثریک 

ا لیک داشتندر شکی نینکر اما اعجا  ما زمانی بیشتر می شود که طرفداران نرنخک درج آویک  ومیر پس از  ن که شنیدند و 
کرد ر کمترین عملشود که طرفداران آویک ملی و دولک رار انک بی خاصیک ترین تذکره ی افغاننتان در انان شرایطی توزیع 

ارا باید افغان باشندر نا اان با متار خموشی و انتقبان نا اانیر از جمله والی  وزی بدانندته اند تا افغانان امرفرآنهی داش -تفایمی
بلر مواجه می شمممویه که نمممخنان  بلی اش یادش رفته بود که برای خبرنهار تلویزیون طلوآ  فک: من نمی خواآه بی آویک باشمممه 

 مرده مانک. و  ومی ملیکه بدون آویک از تذکره ای انتقبان کردند اما )یعنی آویک  ومی باید درج شود( 
درجه یی مخالفان برای تذکره ی بی معنیر در  ن جایی  022روشمممممنهری بر ابعاد  ضمممممیهر خالی از مفاد نخواآد بود که نونمممممان 

آراس  فرید که در اواینر با طرش درج آویک  ومیر خیان کرده بودند با عناصممممر فا د تاثیر بر آویک )زبان( به اصممممط ش مزیک 
 ن را مو ع می دآد تا آویک  ن ا وامی را به نفع خودشمانر سرفیک بشمری نمازند که دری می  ویندر اما آویک  ر«فارنمی زبان»

ر بنا بر این با آراس از این که در نوبک توزیعر وا عیک دیهری رونما شود که «زبانر خاصیک نمی بخشد» ومی مشخص دارند. 
شتر از  ن انک که آمه می دانندر اما  نان  ر«فارنی زبان»با  شده بود تا کنانی خیان کنند که جمعیک بشری  نانر ایزی بی نتر 

آمه می را نمی خواآند بفامند کمتر از  ن اند که در رنممممیاک افغاننمممتانر برای کرنمممی اونر نمممان آانمممک صممماح  و مالک اش 
 .شنانند
میر منممممماله ی دیهر نیز دارد که اکنون با آراس از درج آویک ملی و  ومیر تذکره ی بی معنی و بدون درج آویک  واز حمایک 

ر ر از وا عیتی فرار کنند که ا «شممما نیز بهذرید»ر «ما  ذشممتیه»باانه ی با شممر می  فرینند تا به باانه ی جمود فکری خودشممانر 
شممانی زبانر خیان کرده بودیه وا عیک طرغ آای آویک  ومیر درج تذکره آا شممودر نه فقط با ا واه زیادی  شممنا خواآیه شممد که با ن

  د که پنند خیالبافان و خیالپردازان بود.نمدعانکر اما حقیقک بزرم نمایی آایی را ساآر می ناز
ی بدون آویک ارا در زمانی که توزیع تذکره مخالفانر می خواآه دولتمردان خویش را متوجه نمایه که  با آمین توضمممممیح کواک

 کنانی نینک که ازآمان موضع  رنفی شدر انتقبان کردند؟  یا این ردند و اما در زمانی که آویک ملیفغان می کمطرش بودر   ومی
  نیه  رن تا کنون برای نفی افغاننمممتانر ت ش می کنند؟ اینان ارا تذکره ای را بر زیدند که ا ر نمممخنان خودشمممان را نقن  ون کنیهر

 کردند که تذکره ی بدون ناه آویک  ومیر  نان را بی اصن و نن  می کند.بی اصن و نن  خواآند شدی مهر اذعان نمی 
با رنیدن به این جار به این نتیجه می رنیه که نخیر!  ضیه طوری که فکر می کنند نینکی بن در عق  این رضایکر آمان طمعی 
نشممنممته انممک که دیر یا زودر تا مرز نفی رییس جماور ینیر ابراز تو ع خواآد کرد و ا ر پیشممینه اش را بررنممی کنیهر به نشممانی 

 مین خود را برای خرانان باِزیر پارس کردن بر منافع ما و انحصار  درکر از دنک نداده اند.می رنیه که آیچ زمانی      آایی 
ز  اه با دنممممممتاوی با کارکرد جاادیر لوژی کمونینممممممتی و نممممممونممممممیالینممممممتیر  اهبا ایدیا  یدر  اهآر زمانی که پای بیهانه به میان  

طق پذیر نینتند که طمع شما برای اپاونر می تواند فرآنهی را با مسلوه نمایی )نته به اصط ش ملی( آر ز من دیموکرانی و  اه
 . می نازدشما  که جان  مقابن شما را ننخه ی احناناتی تر به میان  ورد

من یقین داره که از جنا  رییس جماور ینی تا تمامی افغانان   اه و در راس  اداره ی کشمممممورر می دانند که ایماض بر افغانیکر 
وش شممودی حدا ن ا ر آیچ  ومی دنبان  ن نباشممدر اکثریک مرده افغاننممتان )پشممتون آا( حاکمیتی را که مورد ایزی نینممک که فرام

نمممان  ینده اش نیز بنمممته  ی بر حمایک  نان  داردر برای این اشمممتباه )تذکره ی  1اعتماد  رار داده اند و بقای زعامک  ن حدا ن در 
اآند کشید )رییس جماور ینی( که حدا ن با ارایه ی کمترین کارکرد آای نخنتین بدون ناه افغان( بر شخصیتی نیز  له بط ن خو

ر ماه آای ریانممممممک جماوری اش ثابک کردر آراند آر ز رآبر نبوده انممممممکر اما با مدیریک مبتنی بر دانشر روزی خودش را د
 محتره خواآد ناخک. ر   اهجایهاه یک رآبر 

یع تذکره ی بی معنیر  یاز نیافته انمممممکر در خیلی نزدیک شمممممما در اداراک ریانمممممک اجراییهر جنا  رییس جماور! آنوز که خوشمممممبختانه توز
بک به نممم -ژنمممک آای پیش از و ک دیموکراتیک اع میه ی افغاننمممتانی می نوینمممند)یعنی بدون کلمه ی افغان( در فردایی که خودمان را برای

شد که ب شاآدانی خواآیه  نازیهر به زودی  ا  این شدن به این بدعکر نوبک تطبیق  ن خیاالتی برند که بدترین دشمنان این یربیر بی خیان تر ب
دآه یی خیانک آای پرامیر نممتمی و تنسیمی اش ر بدترین رویداد آای تاریخی مانممکر خودشممان را در جایهاه آای    ملک که کارنامه ی نممه 

 د. رار دآند که فرشته  ان تقلبی در جایهاه دیو آای دیروزی خواآند بو
 پانممرتا نان می خورند با خوانش این مقالهر ادبیاک ذخیره وی زیادی داشممته باشممند  ا کنممانی که از خوان ریانممک جماوریشمماید طرفداران و ی

آنیک د بهویند که برای این ذتوانن باتر انمممک جزو اذآان ملک شمممودر می بنوینمممندر اما ا ر کنمممانی فکر می کنند که این مقوله )پذیرش افغانیک(
ارایه شده انک تا با یک نشانی منتقنر مرده  (حقیقک خورشید)ایزی بیشتر از یک جلد کتا   نازی که ا ر از وا عیک اجتماعی اش بهذریهر

ن یبیندارد تا  ن را به راحتی ت دیهر منتقن ان انک رنمیک داردر اما آیچ  درسکشوری بر فاه محتوایی افغانیتی پی ببرند که بیش از آزار ن
 کند. 

می داا  کع صاادای ما ر را اج  ا یا ی  داد کرد کع اج د اا  رو ع ن    ااع می  کشاانر آگاه شاایصاا    ای امر هللا صااا ر را  ع وانای   آق
 عپاداشاا   ا ان در انشاا ع ای کنشاا ده  ند  ا ند کدمع ی او ای در   کره ی ا ک رنا   را  ا ق نک ا ی کع آی را  ا د شااتنری داشاا ع  اشاا     

در ق ا    ا راد امی گ ر    اما در کشنری کع وق  در یم ی   جده  اک  اجار آجادش آی ا  ی مه  اداا  ع  ندا در ا ی کع ا ی ا    گناع ا
  او اای  ر  ر دیاد   ا در  ه  افی ارجش یای او اا اا ای ن او ای  اشاارا  کرداد  ا قشااری  ع ن ند آ د کع ی اس  یرا اااای را  ر ناقت 

 اک د ما  ر  ا  د ا ی ارجش یا )او ای ن او اا اااا ای  ارجش یای ین  ی ین ش را  جن   اااا  ن  ای ن  ا شااااتنر مرد  کا     چع د اااا ان جی
   حداقک  ر رای ن شتنر مرد   اح را     ار د! یانج  ر ا اس  ا  یای اکن ی    کع اج ق نک ا یای وا     دی می شنادا

می کاد  ا در  ه  او ای جدا ی  ورص  یای م  ر   ار در  ار خ او اا  ای  جم اع ای را م اود    کره ی  دنی کدمع ی او ای   رای ای   ی
 شناد کع آرجن یای دشماای در  ه  گ    ینایاد  ندا

 ا ی کشنر را  ضم ی می  ا ی کع آ اده ی  اج مرامی    یشی اج   راو ای  های  ن  جاده گی می کا  ا در شرا   ما  او اا    ما در 
 کاد ن افی آی   ضم ی او رار وکری   ا

 
   « ا یدر  ی  ص ر   ا چاد ورض  نیرااا»
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