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 ۶۲/۷۰/۶۷۰۰        «عمرزی»مصطفی 

 

 گناهان نابخشودنی
 

ستیز قومی و اختیار  ست های صدور بحران، دامن زدن به  سیا تلخی های بیش از یک دهه ای که گذشت، منوط به 
تعریف بسازیم، ابعاد داخلی و خارجی دارند.  -مشی و روش های نادرستی نمانده است که اگر بخواهیم از مشکالت

دهه ی اخیر از میالن به چپ و راست اجتناب کرده بودند، در آن امیدواری های مردم    طیفی از کسانی که در چند 
افغانان بی واسطه ای بودند که در  ،خوانده می شدند که در معرفه های تکنوکراتان، تحصیل کرده گان و در مجموع

 عه ی جهانی، فرصتتتتتتتت یافتند درالطاف جام
در  یابند.تشتتتکیالت دولتی افغانستتتتان، ح تتتور 

این که  تتتتتتتعف ها، ستتتتتتتازش ها و ارعاب از 
موتلفان تفنگ به دستتتت، بنای افغانستتتتان نو را 
کج کرد، در هر ق یه و دوسیه ی بررسی این 
واقعیتتت، قلم پردازی هتتایی دارد کتته ادامتته می 

تیتتار بی یتتابنتتد، امتتا انعطتتاف، بی تفتتاوتی و اخ
فان داخلی  با موتل ظام  که ن یل  به این دل طرفی 
سالح به دست، به شدت فاسد است، کسانی را 
برائت نمی دهد که می دانیم در شتتتترایط کنونی 
در دشتتواری های ستتیستتتمی که از فستتاد ستتاخته 
شتتتتتتتد، در خیادتی که در بحر تداعی تاریخی، 

الیگاه ناشتتتی از آنان، در دستتتته های تنظیمی، احزاب قومی و خ قبل از هفت ثور اند، باعث شتتتده اند ایدنبال منزه ه
د. هنوز رستتتانبارقام جلب و جذب قومی و منطقه یی را به افراط ر شتتتود تا عدو، ستتتت گران فاستتتد، تا به جایی پ  ستتتیا

مدتی از انتصاب کریم خلیلی به ریاست شورای عالی صلح نگذشته است که درگیری ها در این نهاد نام نهاد در حد 
خورد و نه به درد غنی می  رای، نه به درد کرزی 055این موتلف بی فایده که در حد دستتتتتتتت و یخن می رستتتتتتتد. 

پشتتتتتونی و ستتتتنی اش نیز هیی اعتباری نزد طالبان ندارد،  خورد، می خواهد با قومی ستتتتازی نهادی که با مستتتتوودن
به محلی شتتتورای به اصتتتطالح صتتتلح را به گندی آلوده کند که در واقی هیی ربطی به او و امثالش ندارد. این شتتتورا 

که قرار است از آدرس حزب بدنام وحدت، مساله ی شیعه و سنی را در سایه ی ودیت فقیه و گرایش  شبیه می شود
می شتتتتتتود، به نمونه ی شتتتتتتته ی شتتتتتتان فراموش فکر کرده اند گذ ،«مظلوم نمایی»های مذموم گروهک هایی که با 

 . ددرآین یاجازه می دهند به چنین شکل نخبه گان افغان با انعطاف و بی تفاوتی  که شماری از  رسانندبدیگری 
من بسیاری از افغانان سرشناس، بزرگ و محترم را می شناسم که نه از کرزی و نه از غنی، دل خوش اند. آنان با 

ی مستتتایل ملی، متاستتتفانه به این دلیل که نظام فاستتتد استتتت و نمی خواهند در کنار گروه های ظرفیت ها و درک باد
ستتتتاخته اند، بل با دوری از  دولت در عدم کدر های مستتتتلکی را بیشتتتتترخاین تنظیمی کار کنند، نه تنها  تتتتعف های 

ا ت بود، فرصتتت هایی می ستتازندح، شتتان  ستتیستتتم و عدم استتتفاده از امکاناتی که به نماینده گی از تامین حقو، مردم،
دولتداران، اگر افراد مواف، میل نیافتند، خالء را بپذیرند و یا زیر فشتتتار خارجی و داخلی، کستتتانی را دعوت کنند که 

را به گند می کشتتتند که با آن چه در مستتتاله  یحاکمیت س از تحمیل، با چه قواره و رفتاربا امثال خلیلی ها، می بینید پ
 . کنند، زمین و آسمان فر، دارد ی مطرح میی عدالت اجتماع

یقین دارم که همه می پذیرند شرایط کنونی با آن چه برای ما ساخته اند، در مقطعه یی بودن، اگر چنین بماند، آن چه 
به اتقا، آراء خواهیم پذیرفت، فرو ریزی آن استتت، اما در فرصتتت هایی که به دستتت آوردیم، هرچند از هیی تکاملی 

ستتتخن گفت، اما ترستتتیم نقش ظاهری و مجال تنفس آزاد که حداقل بر اثر کوشتتتش های غیر دولتی افغانان  نمی توان
حس امیدواری را بیشتر می کند که باوجود تلخی ها و محرومیت این آگاه، کشتی سرنوشت ما به گل ننشسته است، 

 یت این ملت، تاریخی اند، به کوشتتشتتیرها، آینده ی کشتتور را بر استتاس تالش هایی که در پیوند با خواستتته های اکث
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 بر اثر ستتالی، و خواستتته های فزون و د تا افغانان آگاه نیز در احاطه ی دشتتواری ها و اشتتتباهاتی که بستتیارینبکشتتان
 شخصی همتباران مسوول ما شکل گرفتند، خود را نبازند. 

اشتتتراک در ستتیستتتم، اگر ادله  دارد  جا خالی کردن، اختیار روش های به اصتتطالح مقاومت منفی، بی تفاوتی و عدم
سد کرده اند،  اید بدر این شرکت سهامی، نباید غافل شویم که که در واقی نظام را با عناصر و خیانتکاران داخلی، فا

از حقوقی دفاع کنیم، مستتتتفید شتتتویم و در جهت کشتتتور و مردم استتتتفاده کنیم که بر استتتاس واقعیت ها، ظرفیت های 
شری، آرا و نقش بنی ست. بودندب ستان ا سرنوشت افغان ستند ادین و غیر قابل انکار تبار ما در  غانان شماری از اف و ا

آگاه که باوجود نار تتتتتتایتی از دستتتتتتتگاه کرزی و وجود موتلفان بی ستتتتتتواد، بی فرهنگ و تنظیمی، اما با درک این 
دیگران د از ح، ما به نفی زه ندادنواقعیت که وجود شتتتان در ستتتیستتتتم، ح، بدون چون و چرای قومی نیز استتتت، اجا

 بخورند. 
حا تتتر اند و به نحوی به استتتتحکام  ه های پیر و جوان و فعال در نظاماگر مجموعه ای از افغانان آگاه در تمام دستتتت

کامالً در اختیار بقایای حاکمیت ننگین  ،کمک می کنند و تداخل آنان باعث شتتتتتتتده استتتتتتتت امکانات و مزایای اقتدار
تنظیمی سقوط نکند، بپذیرید که دستان افغانان مسوول و صاحب اختیاری نلرزیده است که آنان را استخدام کردند و 

قومی خویش چشتتتتم پوشتتتتی برح، قو، از امکانات دولتی در کنار تامین هزینه ها و توجه بر اولویت های ملی، بر ح
 .  نمی کنند
متیازات بیشتتتتتتر در دولت استتتتتت و چنین با معامله برای کستتتتتب ا یف تتتتتایی که هر گونه تبارز جریان های اقلیتدر 

که چه گونه تا به جایی پا می گذارند، از رهگذر انحصتتتتار و  ویروستتتتی گستتتتترده می شتتتتود، خوب استتتتت یاد بگیریم
می شتتود، آستتیب های دولت در  استتتخدام، در شتترایطی دولت را  تتربه می زنند که این ستتتون پنجم، وقتی ستتیاستتی

ه با مشتتکل رو ب -درگیری با مخالفان در چند جبهه، در حالی که در نبرد مستتلحانه نیز بر اثر ستتیاستتی شتتدن ستتیستتتم
ستتالی که گذشتتت، حتی در مستتایل کالن  61می آویزند و در در داخل روستتت، موتلفان زیاده بگیر، از گردن دولت 

مکانات از ا تنظیمی آنان -نانه ی موتلفان داخلیخای فغانان بی طرف، استتتفاده یان و املی، مهم ترین چالش تکنوکرات
 دولتی برای نامزدان و کسانی بود که شریک، رفی، و سهامدار حزبی، قومی و تجارتی می دانستند. 

ته ف تتلوی مستتتری شتتناخ نتخابات که در پنجشتتیر به نام مالکمیستتیون مستتتقل ادرپس از تقرر مال ف تتل احمد معنوی 
می شتتتد، و یکی از بدترین گزیده ها و گرایش های ستتتلیقه وی کرزی در انتخاب شتتترکای دولتی را ثابت می کند، نه 

وارد ستتیستتتم انتخاباتی شتتدند، بل از رهگذر کستتانی که در  ،فقط ستتیلی از افراد وابستتته به جریان تاریخی شتتر و فستتاد
ستتال پس  3ه گونه ای به آخر رستتید که بدترین نحو آن ب پ ستتت های غیر موقت انتصتتاب می شتتدند، نتایج انتخابات به

 از این حاکمیت، حیثیت آن برای ناکامی، به حد ریکارد رسیده است. 
افراد متداخل تنظیمی که در همه جای نظام در نبود افغانان بی طرف، تار دوانیده اند، در شتتانس و فرصتتت هایی که 

ز افغانان بستتیار خیادتی و آرمانگرا، هرچند از دیدن چهره ها و قواره یافته اند، همواره شتتکر می گزارند که طیفی ا
کستتتانی استتتتفاده کنند که در بررستتتی تمام تا های آنان بی زار اند، اما با دوری از ستتتیستتتتم دولتی، موقی می ستتتازند 

در امواج جوانب ح تتتور آنان در افغانستتتتان، یا به شتتترمستتتاری کلکانی می رستتتیم یا از حکومت ربانی خجلیم و یا 
به چشم می آید که « سرکسی»فرهنگ گستاخی، هتاکی، توهین و موهوهات به اصطالحات افتخارات غیر افغانی، 

از تکرار آن، از هرچه ستتتتیاستتتتت استتتتت، بی زار و منفور باشتتتتیم. چند روز قبل، بزرگان لویه پکتیا در اجتماعی با 
یادآوری می کنند که در این شتتترکت ستتتهامی، خواهان عصتتتبانیت از تامین حقو، قومی و ودیتی خویش یاد کردند و 

 اکنار کشیدن از قرابت بد زنده گی می کنیم، پس اسوجه شده اند که اگر در احاطه ی فح، اند. بلی، آنان به خوبی مت
 می ماند که اجازه بدهیم حقو، ما را نیز بخورند    به خیانتی خود عمال فاسد که فقط می خورند و خیانت می کنند، 

 توانند. نمی ما بخندند که چون جرات ندارند، استفادهو اما به ریش 
بزرگ استتت. این  ،بار دیگر می گویم، خوب یا بد، در شتترکت ستتهامی کنونی به اندازه ی واقعیتی که داریم، ح، ما 

سد است یا نیست، شر و فساد -که راس قدرت را دوست دارید یا ندارید، نظام ا ی اند در سرنوشت مردم شریک -فا
خالیگاه شما، فتور دیگری ست که به ستون های برپایی این مملکت آسیب می زند. اگر خوش  .، بحث دیگر استنه
مستتوولیت در نظام، با وجود قبول می آید یا نه، جای خویش را به نا اهل و دشتتمن ندهیدح ح تتور افغانان آگاه و   ما

می کند و دستانی که نلرزند، فرصت هایی می سازند     ر جلوگیری فشار ها، سالی، و اشتباهات، از  یاعات بیشت
 تا با استفاده از امکانات دولتی و آن چه ح، ماست، مو ی ملی و افغانی محکم تر شود. 

فرهنگی و رستتانه یی، هرگز بخشتتوده  های مخالفان مستتلح، فجایی ستتیاستتی، اگر خیانت های موتلفان تنظیمی، جنایت
ی، ستتترف برای رعایت حال خودشتتان، عقب نشتتستتتند و در این ستت  نیز بخشتتیده نخواهند شتتد که صتتکستتانی نمی شتتوند، 
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د، کار نمی کنیم. نه نظام فاسد را تایید کنید و نه به اهل فساد اعتنا کنیدح اساهل فتوجیه بافتند که نظام، فاسد است و با 
ا را چور کنند و حقو، مستتتلم مردم، به نفی خواهش ملت این استتتت که اجازه ندهید در نبود شتتتما، امکانات و ستتتهم م

سال پس از انواع خیانت، وقتی از رسوایی بی کفایتی، بی فرهنگی و نادانی منفک می  61کسانی مصادره شود که 
تبعیض، آن چه خود به فرهنگ دستتتت درازی گویا دستتتتزویز با شتتتوند، درجه ی حرارت قومی شتتتان باد می رود و 

 جویند.  می     مبدل کردند، توسل 
به این دلیل که سهم ما بیشتر است،   -ظرفیت بشری، آرای سرنوشت ساز، نقش نمادین و محکم قومی اتاز امتیاز

ی، هیی گناهی نابخشوده تر از این نیست که در چنین شرایط فغانستان و افغانان استفاده کنیدحبه نفی ثبات و استحکام ا
الخطای انسانی  آنان را تنها رها کنیم تا همانند سلفیان خود در جایز به بهانه ی دلخوری از مسوودن راس حکومت،

، دارایی های دولت را با شتتترکای تنظیمی تقستتتیم کنند و یا در ستتتالی، محدود به تجربیات کوچک که تنها مانده استتتت
   شخصی، مساله ی ملی را به حد برداشت های خودشان کوچک کنند.  -کاری

 شرح تصویر:
ون میستتیی یا معروف به مال ف تتلوی مستتتری در پنجشتتیر. حامد کرزی با انتصتتاب او به ریاستتت کف تتل احمد معنو

کستتتتتانی که این جریان را از نزدیک  به قول -رد آقای کرزیوکه کرد. ظاهراً دومین ب  مستتتتتتقل انتخابات، همه را شتتتتت
ایی انتصتتاب کند که از رهگذر در شتتخصتتی ترین اقدام، معنوی را در ج به این فکر می اندازد تااو را  -د بودندشتتاه

م شراکت و، اما در تدابود جبهه ی به اصطالح شمال، هرچند با ا رار بی نهایت به افغانستان   سازش های او با 
قدرت، چنان چه محمود کرزی در معامالت ستتودآور بانکی با خلیل فروزی، حتی حا تتر شتتده بود احمد شتتاه بابا را 

شنا کند که  ، از تاثیراتی برخوردار است که وقتی به نتیجه )فایده( «نوع قدرت»دزد خطاب کند، ما را با فاجعه ای آ
 های طبی، عمل می کند. می رسد در کاهش خاصیت، بهتر از بهترین برنامه 

از ده ها پیامد فاجعه بار انتصاب و تقرر امثال معنوی ها در سیستم دولتی، ت عیف پشتون ها در پارلمان بود.  ییک
پشتون ها می سازند، از نماینده در ولسی جرگه،  که اکثریت مردم آن را، العاده، غزنی را با کار های فوتیم معنوی 

ی مبتذل ماندگار، در این مورد، تبصتتتتره ای دارد که نتوانستتتتته اند خوشتتتتحالی خویش را )روزنامه  محروم می کنند
پنهان کنند( و از سوی دیگر در حالی که با قسم معمول انتقاد سخیف )نا آرامی مناط، پشتون نشین( جلو نماینده گان 

ن مهدی، عبداللطیف پدرام، محی الدیچون عبدالحفیظ منصور،  -پشتون را گرفتند، افراد بدنام و فاقد آرای کافیبیشتر 
. در این جریان، نقش میرویس زب وحدت را به پارلمان راه می دهنداحمد بهزاد و وابستتتتتتتته گان ودیت فقیه از ح

یت غیر قانونی شورا که سهم پشتون ها را برای تاثیرگذاری لیاسینی پشه یی که وانمود می شود پشتون است، در فعا
تنگاتنگ برادر او، ح تترت  اتکاهش داده بودند، در ارتباط ،رنامه ستتازی های حستتاب شتتدهدر مستتایل قانونی، با ب

سته به ایران علی ، که قوماندان مسعود بود، به اصطالح سیر و پودینه ی نظامی را نشان می دهد که جای خالی واب
 شده است. نخبه گان افغان، چه قدر به  رر ما تمام
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