
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۷۰/۷۴/۷۷۰۰        «عمرزی»مصطفی 

 
 گویان و روان پریشان هذیان

 
چهار »چند روز پس از حادثه ی غم انگیز و خونین 

، برای رفع کسااااااالن شای ناشاااااای از کار «راه زنبق
شای گساااااااترده ی فرشنگی و این که تا زمان افطار، 
فراغتی حاصااااد شااااود، به سااااوی محد رویداد رفتم  

کان شای نو، د  عبور از میان جاده شای متروک شهر 
آسیب دیده، انبوه شیشه شای شکسته و اما در انسداد 

نمایشاای از دو سااوی ت ااادی در  ،جاده شا، بار دیگر
تان  جریان بود که در خوانش ادعای شاااااااکم پرسااااااا
سیاسی، شمیشه وجود دارد  با طی طریق از جاده ی 

فروشاای در اخیر جاده ی مرف فروشاای، درساان  گد
سااااای، یا کودکساااااتان و در برابر شااااافاخانه ی ایمرجن

ده گی محد زن یکلینیک پیشین شیرپور که در نزدیک
دارد، افراد مسااالر در گروه شای یونیفورم مرا زینب )خانه ی پدرم ام( صاااد شا خاطره ی کودکی  یعقب ساااینما ،ما

د محو ملکی، اما با یک زبان، یک لهجه و تقریباً خیلی وابسااته که از خصااوصاایان مردمان یک ویین و یک پوش 
چهار راه  که پیاده رو را به سااوی کی را قطع کردند  در برابر سااربازید، رشااته شای فکرم از دوران کودنمی شااو

گفتم به سااوی وزیر اکبر « ی!ور ا میکج» رساایدم  او می پرسااد )نزدیک ساافارن ایران(د شاایرپور مساادود کرده بو
که  زیر خیمه ای ی،ری اجازه داشتند در محلاشم ،در شمان زمان «از سرک پهلوی وزارن زنان برو!»خان! گفن 

انساااداد  و این، نمایان می کرد بروندپس از  بیان رای مرکز دیگری برای عقده شای احمد  ااایاس مساااهود شاااده بود، 
رویداد باز بودند، شیچ توجیه عقالنی نداشااااان  ًاشراً ی منتهی به منطقه شای جاده در این مسااااایر، در حالی که راه 

شورای نًار، گد حیدر، وییتی شای آنان که قوماندان شناخته شده ای شم شرپسندان، شم تباران و  برای خلون شای
، حدمآن در که روز قبد  ندردی مرا در اندیشه ب  ا، لحًه سربازان مسلر ریاسن امنین مدیرین می کرد، با انبوه نیز

 033ام تغییر نً» ی تغییر، تغییر و بایخرههره شا، با نکه در شاابکه شای اجتماعی منتشاار شاادلطیف پدارم در کلپی 
که شرچند ًهور سااااایاسااااای جناپ شای غیر پشاااااتون در  کنند می به این مهنی نزدیکما را  ،«سااااااله را می خواشیم

، اما در عمق تداخد و اجحاف در حاکمیتی که در شیچ کجایش جایی کمتر از مصایب تجاوز شوروی نبودافغانستان، 
واقهین  ی بااند، اگر اعترا اای به شااکد قومی مطرپ می شااود، پیش از شمه در ششاادار شایبرای انحصااار نگشاشااته 
راً منشااه از خارد دارند، به تاییدان عمومی، اکث نحصاااران اقلیتی، طرپ مسااایلی که با عدمتصااادم می کنند که در ا

 یعالم مستند خیانن از عدو خس و خاشاکی نیستند که با یکاما غاصبان، گویا ششنین شایی کمک می کنند که  ایجاد
مه کارنا ، تماشا کنند تا سوا از ابزار شای توجیه در نمایشان سیاسی، یک گروشک منفور، مطرود و زشن باخویش
درصد غیر پشتون شا، در واقع  03د که حای با سهم نبگیر« دربسن»د حاکمیتی را نبخواش ،ساد خیانن 03از ای 

 ه این جا می رسد  خود باعث و بانی مشکالتی سن که ب
انبوشی از افراد مساالر که اکثراً دولتی بودند در کنار مجموعه ای که دم از تبهی ، سااتم و  با نمایش دو سااوی ت اااد

ًلم می زنند، صااورن مسااخره ای از مدعیان ساایاساای در افغانسااتان اساان که چه گونه در خالیگاه اصااالحان و نقد 
تهدادی را در بی فکری مح  در تمسااااااخر به  ،خونین ترین مواقع سااااااالم، درز شای ناشاااااای از تالمان بحران، در

 اااااایان، در حالی که خود مبین اخودشااااااان، دون می سااااااازد  مجموعه ی کامالً مساااااالر و مجهز شم وییتی شای نار
تلخکامی شای نًامی سن که چه گونه در انحصاران جناپ شا و گروشک شا، بی کفاین شده اسن، ششنین شا برای 

نیاد ن، به نادرستی بد  بدون شک راشگشایی به بنیان حاکمیتی که در ب  نعمق مساید را مطرپ می کن پاسخگویی در
نهادند، در طود آن که در توزیع غیر عادینه، بدون رعاین پس منًر تاریخی در ساااااااطر ساااااااتیز حزبی، قومی و 

، شرگز تساالیم بیشااتر یاساایجناحی صااورن گرفن، اگر ما را قناعن داده اساان که در برابر شااراکن شای قومی و ساا
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ورزی، راه گم کرده تر از پیش، ششیان می گویند و در جمع  تقصیراعلی  نشویم، باید کسانی را متوجه کند که در حد
یان می ه ی اود اساااتشاااهادموزند که اگر طهروان پریشاااان، م اااطرب و مشاااوش، حداقد از این اندیشاااه غفلن می ر

ر که د دی ملی ای برمی گرددکینه جویی و برخورد شای منافقانه و  اااا شااااوند، این حقیقن، بیش از شمه بر سااااتیز،
 در مدعیان جهادی انسیمای آنی به طرف مقابد، دریغ نکردند؛ کسانی که فرصن شای ح ور بیگانه، از شیچ آسیب

که روزی پسااارکی از کم خردان آنان در کماد بی  کنونی، داساااتان مساااخره ای می شاااود دروغین، در کنار خارجیان
 جادایفکری به من گفن: آری، ح ور خارجی به مهنی کسب قدرن ماسن  ح ور اتحاد شوروی سوسیالیستی در 

 نًام ربانی، نیز سندی سن از این حقیقن که ادعای جهادی آنان را شیچ بگیریم  
 تند، به در اعترا  به نبود شوین ملی در تشکره شا، در ماجرایی که داکتر صااااحب زلمی زابلی با جساااارن و زبان

حمله کرد، زیرا گمان می رفن در مجموعه ای از چند تن، خیانن ملی )نبود کلمه ی افغان( را قانونی کرده  ریادایز
، ندبودثبن کرده  ،که گمان می رود در محلی در کارته ی پروانمنتشاااااااره ای     یدیویبودند، در فردای آن، در و

« بارت تاجیک»با تخلص رانی مهیج، اما کودکانه و وقیر کسی که با سخن «برادران شورای نًاری»تهداد اندکی از 
از وقایع را مرتبط می ای شااباشن شای آن رویداد در تداعی ای که ساالسااله  کردند؛ «ثابن»افشااا می شااود، بار دیگر 
بودیم  اده ساد پیش در کج»شدن می نالید:  با سرخ و سفید« مردک»جه می رسد که آن یکنند، در انواع حقایقی به نت

ون ، مستقیماً متوجه پشتخطاب آخر او« یز گرفته نمی توانی!اگر ما نباشیم، امنین زن ان را ن حای در کجا استیم؟و 
کوله  گروشک کوچک، در حالی که در عقب،د یک نخبری می شاااااااوند، نشاااااااان می دش بود؛ اما واقهین شایی که شا

اجتماعان شااااهری ، در حالی که در هباری از خاطران بزرگ نمایی و دروف شای جهادی دارد، با منطقه ای متروک
رونما « خجلن»، در این اسااتحاله، در خامی ای که با شزار ساااد ناپیدایی تاریخی، اگر در دو و ساایاساای گم شااده اند

در واقع بیرون شااادن از  ناتوان اند  ،ین امنین زنان خویشد امروزه واقهاً چه کساااانی از تامند، ثابن می کننمی شاااو
که  کرده اسااااان تجمع کوچک یک منطقه ی کوچک، در پراگنده گی قدرن و جشب اجتماعی، نا امیدی عًیمی ایجاد

شسته ای شود که به شر صورن، فقط در سرمایه گشاری شای کالن  دگروشک شرپسند، با شراس از این تحلید، نتوان
 بلی، از خواص  ندک شرق و غرب( کوچک ترین عناصر جامهه ی افغانستان را تابو و توتم کرده بودقطب شا )بال

 «فید با یک نقطه، قید می شود »، جا به جاییشر نقطه شاسن که در منفی جنگ شا، تغییر مکان 
متن اجتماع و زنده گی ما وجود دارند که شر کی نخواشد بفهمد، زیان شای آن، در شر لحًه و  درس شای تلخی در

  دنلمحه ای از گریبانش می گیر
به قدرتی چشم دوخته اند شمچنان  ،گروشک شای انحصار طلب، مشوش و پریشان، اما با لب شای لیسیدهکه می بینیم 

 انحصاران آنان، دیگر شیچ جایی برای پشیرش مردمان یک منطقه ی کوچک و غیر مسکونی ندارد  که 
دد خوشااااای شا بر انحصاااااار اردو، امنین و پولیس، در اداره ای که با کمبود نخبه و اشد کار، عمالً به سااااارکس بی 

جا  اااااااایهان کمک شا را در شمه  ی،ساااااااوادانی می ماند که فقط با نقش پردازی ریش، اخش لباس و تغییر ًاشر
و این توشم که  قدرن یک گروشک ریکاردی کردند، در حالی که اساااااااتراتییی جدیدی بود برای تداوم و نهادینه گی

، او اااااع مدیرین و مسااااوولین اما در این بی عدالتی مح از شسااااته )مرکزین قدرن( کنترود کنند، را او اااااع 
بی حد دولن به کمک شای خارجی گره می خورد، قطار شایی و شدن جنگ شا، در حالی که به وابسته گی  یبحران

، در بیش از یک شا که در اود آن به ارمغان آورده اساانمدعیانی  به  گان، مجروحان و مهلوین جنگ رااز کشااته 
سمنتی، اما نمی دانند که اگر سنن  دشه، حای با فرار از میدان شای جنگ )مانند فرار امان هللا گشر( در حصار شای 

آن از  ن به اندازه ای خواشد شاااااد که جبرانساااااتیز، توجیه منطقی نیابد، قطار مرده گان و ردیف مهلوین و مجروحا
 نفوس بشری اقلین شا، به مهنی صدور آنان به محد اعدام اسن  

انحصااااار قدرن در اردو، امنین و پولیس، از رشگشر شاااادن جنگ شا، دیگر آدرس شایی نیسااااتند که یک جمهیتی و 
ای نًاری، به راحتی به کار در آن جا شا دلخوش کنند  تجمع ملکیان در دوایر ملکی، با فساااد و عدم مدیرین، شااور
 از این نمایش اساان که در دو سااوی نًامی و ملکی، نشااان می دشد با تمرکز در کار اداری،ریخن شااوم دیگری اما 

ر پرتگاه اجتماعی، شیچ ت ااامینی وجود ندارد که کار کنند که در ش یتوافق کرده اند فقط برای انباشااان سااارمایه شای
  خصوصدرمی نوردد که در شر گوشه ی شهر شا، به  نیز تهدید می کنند، طوفان مصایب، مناطقی را هوقتی کودکان

ک گروشک بدون شااک در انحصااار ی ،حاتی اند که در خصااوصااین پیداییتجارتی و سااادر کابد، تهمیران، مراکز 
کسانی که در مصایب یک دشه ی  چه کشن کردی، درو می کنی!   مهروف اسن که آنفاسد سیاسی گره می خورند

 ند، در فرصن شاییبه بهتان رو آورپسین، اصالن شای انسانی، اسالمی و افغانی را فراموش کردند، پیش از آن که 
، ز الخطای نوع خودشانانسان جای ،بیاندیشند تحلید خود بپردازند و از حاصد آنکه مهلوم نیسن مانده اند، کمی به 
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یک گام به جلو آنان، چه قدر اشتباه کرده اسن که حای در انحصار قدرن، در شاله ی دشواری گیر کرده اند و حتی 
  به مهنی مرگ اسن  

 شرپ تصویر:
، فرزند مهاون اود مشاارانو جرگه که در شاابکه شای اجتماعی، پخش شااد  این جوان با سااابقه ی جسااد سااالم ایزدیار

صاویر حامد کرزی در خیمه ی لویه جرگه را پس از شتک حرمن، پاره می کند  او پرخا شوب، باری ت ش و ایجاد آ
  شدف یان تاجیک )ساااتمی( بوداقومگر اخوانی با -یا تشاااکد نو بخش ًاشراً جهادی« جمهین فکر»رییس ساااازمان 

ًاشراً در جناپ شای  ،ر گششااتهاین سااازمان، جمع بسااتن عناصاار فهاد تاجیک، بدون درنًر گیری مها ااداتی که د
در  فقط ت مین آن چه رایش جدید قومی برای تداوم بحران واسن  در کد، آ ،کمونیستی، شهله یی یا اسالمی داشتند

، بسیار زیاد، غیرمنصفانه و به زور خارجی، به دسن آورده بودند  تشکر این نکته بی جا نیسن که ی اخیر یک دشه
ام شا یا در نحشف افغانستان، یا در مسیر تغییر  باد کردن استراتیییجناپ، تهیین شدف برای دناز استحاله ی این دو 

حربه ای برای وارد  مسااایر گساااسااان و پارچه پارچه کردن اسااان  تهدید تمامین ار ااای، ولو با شزاران مشاااکد آن،
ردند و از حیث این فرشنگ، که متاسااافانه حاکمین کرزی را با اخش امتیازان به ساااتوه آو کردن شراس نیز می باشاااد

( حفً شاااود  روزی احمد ولی مساااهود، به حزبی -یانحصااااران اقلیتتقال می کنند و اااهین ناگوار کنونی )سااایساااتم 
صاااراحن بیان داشاااته بود، آن چه با ح اااور خارجی در بیش از ده سااااد اخیر، ابقا شاااده اسااان، خوب ترین مهنی 

افت اپ،  دانی منًور خویش از حفً چنین سیستمی را که در حوحدن، اتحاد و گرایش شای ملی سن  آنان شیچ زم
 پنهان نکرده اند   ناکارآمد شده اسن،
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