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 ۱۲/۷۰/۱۷۲۰            «عمرزی»مصطفی 

 نفوس سیاسی؟!ی احصائیه 
تنوع چرندیات دشممممممممناح ما  م دود فه ت ری  
تاریخ  ترویج فرهنگ افتذال و یا هتاکی نیسمممممت  
در کاسمممممممه ی ایح شمممممممورفای فدط    چیزی های 
دیگری نیز خورده می شمممممود که راه در اندازه ی 
 یمواد فه کار رفته در ایح تغذی  ارقا  و اعداد

 نیز فه ظهور می رسند  
از امر هللا صالح آورده اند که رویا در جایی رفته 

ایح رس  الخط کج  « پشتوح ها  اقلیت اند!»است 
 -دارر رفته فاش -ادفیات نوی نیست که ایح شخص

کراهت سممممتمی  ی د  تاریخچه رسممممفه ظهور می 
اشمممفاع فرداشمممت هایی سمممت که چند عرده مند در 

انسممتاح فه ه  فافته فودند خلوت های روسممتایی افغ
تا در آزادی هایی خوش دوراح سمممملطنت  فه کار 
ادعای کذایی شمممماح آید  پ  از هفت  ور  هشممممت 

 ور و فاالخره هرج و مرجی که فیشمممتر شمممفیه جم ه فازار شمممده اسمممت  ادفیات موهح در جو سمممیاسمممت زده ری های 
در  کهیگر کسمممانی در رسمممانه ها ظاهر خواهند شمممد فازاری  فه انواعی می رسمممد که ارر چنیح فماند  تا سمممال های د

ادامه ی آح چه از صمممالح آورده اند  فاعی می شممموند جام ه ی اهل سمممواد  همچناح در منج فی فماند که عرصمممه ی 
 سیاسی افغانستاح می نامند  

ه می ده  که ارر ایح که طرز تلری ما فا چرندیات آورده شممده از قسمم  ادفیات صممالح  چه رونه فاشممد  فه ایح اه  توج
خود را می شمممناسمممی   نیازی نیسمممت در پرتو فرایای تنظیمی  سمممایه وار فمانی   مح رفته ا  و فسمممیاری می دانند که در 
قضمماوت فر زمینه های تاریخی  اجتماعی  سممیاسممی  ادفی  فرهنگی و ظرفیت های فشممری خویش  نیاز فه قرطاسممیه 

می      گ تفاری ما  چهل سمممممال پ  از مصمممممیفت هفت  ور  هرچه ر رنای نداری  که در کشممممموری متا ر از نرش پ  
  نسممتاح شپشممتوح ها  در م ور آح می آیندایح کشممور در مسممیری می رود که قو  فزرت و تاریخ سمماز افغا   اماکشممند

ایح  ریرت  در  الی که درفرریری فشممری را در تما  والیات افغانسممتاح نشمماح می دهد  زیر نا  واق یت های جهانی 
شافغاح و افغانسمممتاح  فیانگر ایح  ریرت نیز اسمممت که ریشمممه های ایح جغرافیای سمممیاسمممی  تا زمانی که مفدعاح آح فا 

ست در  د م انی ای نزول ک سیت فاالی درک مسایل کشوری ت ش می کنند  ناممکح ا  من را  ند که پیرواحن سا
 خودشاح  اقلیت کنند  ل سراوی  فخواهند مرد  ما را در  د تنظیمی و دل فاخته راح جه

در واقع فرهنگ سممازی از قسمم  ایح ادفیات شمنسمموا فه صممالح  عجز دیگری سممت که دشمممناح ما پ  از کهولت ی  
نسممل سممتیزه رر فرای فرزنداح ناخل  خویش فاقی رذاشممته اند تا فا عد  فصممیرت فر پیراموح خویش  در شممرایطی که 

های فکری در التهاا اجتماعی  کسممممانی را کم  کند تا در سممممایه ی فشممممار های فیرونی درریر کننده اند  آلوده ری 
در تجرفه ی  کومت  خصوصکرده راح  فه  فشار مضاع  آح  مسووالنی را مرعوا کنند که در دسته ی ت صیل

کرزی  در  لره ی موتلفاح غیر قومی  تصور کرده فودند اجتماع ایح سیاهی لشکر  مجموعه ای از اقلیت هایی ست 
 ی ما نیز سجل می کنند  که فرا

میز رردی از م مد امیح فرهنگ  نظری پریانی و     را فه یاد دار  که فرزند تاریخ نوی  دور افتاده از  ریرت 
شصدیق فرهنگ  زور می زد چوح اجازه ی ا صائیه ندادند  فنافرایح همه اقلیت اند  پاسخ فه ایح  ماقت در سخافت 

ا صائیه تا ایح  د در تایید موضع آناح مه  است   ریرت ایح که فدوح ایح ا صائیه هماح ادعا نهفته است  ارر نرش 
مواجه می سمممازد که فه اصمممط ه متوجه  ینیز هیچ مجوزی فرای کمی و زیادی درسمممت نخواهد فود  ما را فا مردم

 نیستند چه می رویند  
ی ح فسمممتغییر طفی ت افغانسمممتاح  فه ف  چناح چه آورد   چهل سمممال پ  از مصمممایا هفت  ور  تما  کوشمممش ها فرای ت

سمممتمی خیلی زود در شمممهادت المناک م مد داوود  رفرای  -می شمممناسمممی   رفرای پرچمی« پشمممتوح ها»رسمممیده اند که 
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پشممتوح را سممتودند  اما آرماح آح ها تا زماح تجاوز شمموروی شنیروی خارجی  فرای ان صممار قدرت فه جایی نرسممید  
رسممترده ری   ی دشمممناح ما را تا نود درصممد در نظا  تسممجیل می کند  اما   ضممور ن   شمموروی  هرچند سممیطره

جفهات خونیح  تسلی  ناپذیر و مدا  در  ال تنازع پشتوح ها  فزرت تریح م رومیت سیاسی ات اد شوروی را در پی 
نسمممتند نمایش در دور کردح عوامل مه  قدرت که فا هویت تفاری پشمممتوح می توا یمی آورد  صممم نه سمممازی و اجرا

جلو فاج ه ی  اکمیت رفانی را فگیرند  فا آغاز فه اصط ه کودتای شهنواز تنی  منجر فه اولیح تصفیه هایی شد تا 
 یند  ت افغانستاح فه  مر نشی فا نمایش دروغیح نافرمانی جنرال مومح فغ نی  دومیح کوشش فزرت فرای تغییر طف

رفانی  نه فرط تداو  نمایش سممممممیاه سممممممراوی در  -مسمممممم ود سممممممرخورده ری ها  زفونیت و فی چاره ری های  کومت
درصممممممد تجهیزات نظامی  05شممممممورای نظار  فیش از  -افغانسممممممتاح فود  فل ایح  اکمیت که تنها در سممممممه  جم یت

درصمممد  اکمیت در افغانسمممتاح   اال  0ه ی خفی ه ای مفدل می شمممود که فا ایرافغانسمممتاح را فه دسمممت آورده فود  فه د
می رو   خنده ا  می ریرد که رفانی در زماح ریاسمممممممت در ارت   تی قادر نفود فا قهرماح فه  فل وقتی فه غرا کا

 ی ضد شوروی  چند فلست شوجا  فه مناطق  زا و دت  پیشروی کند  یاصط ه چند مرتفه 
ستاح را در مساله ی اقلیت و ا شفته در ملوک الطوایفی تنظیمی  فا  ریرت دیگری فه زودی افغان  ریت فه ک کومت آ

شدطفی ت اش ف   سی و افراطیت مذهفی افراط نمی  سیا س    ود   نیازی نفشطالفاح  رد که ارر در امواج ایدیالوژی و ا
 در ریا و دروغ های مدنی کنونی  فه چند تح وقیح و اهل نا ق  فرصت دهی  ادفیات انتراد فسازند  

  در درصممد  اکمیت اسممت 05از  یح المللی  راه کمترر   دوسممتاح ف کومت افغانسممتاح در جغرافیایی که فسممته فه ت
می شممود تا در فرافر  روق او پاسممخ دهد  تسمملط          الی که زیر شممدت فشممار تفار فزرت ایح کشممور  فشممرده 

سرایی و ادفیات « اک ریتی»مخالفاح مسلح ایح تفار  درفرریرنده ی واق یت های  شاح می دهد یاوه  دیگری ست که ن
ح سممممنت  از تر   رایق دو سممموی ایح کشمممور اری کسمممانی منجر می شممموند که در ا اطه ی هزاراح ت  چرند  فه فیم

شداخل و خارج ارت  فرایای ناخل  می فرسمممممممتند تا ندان  کاری ها و را  هایی که از ا ر ترصمممممممیر تکنوکراتاح  فه 
کنند که ارر ما را در سمممطح  را خرسمممندمی مانند  کسمممانی      تریفوح های زشمممت پخش انتراد سمممخی  و رنده دهنی 

 ر فار اما فا فشممار فیشممترکه چهل سممال پ  از فشممار فیرونی  ه سمماختند  واق یتی رنگ می ریرد« لیتاق»خودشمماح 
 است  « پشتوح»و نا  اش  فرمی رردد

قضمماوت ما در زمینه ی اجتماعی  سممیاسممی  تاریخی و فرهنگی  نه فرط فه رذشممته ای اسممتوار اسممت که فیشممتر از هر 
ه همیش یح جغرافیه  ا صائیه ی سیاسی آحدر همه جای اآح می دانی   فل فا  ضور رسترده کسی از مزایا و شر  

می رسمممد  امیدوار  روز های دیر نیایند که مهتراح سمممیاسمممی ما  ارر از شممماح توفیق الهی « فزرت»فه واق یت های 
فهره یافتند  فا اعاده ی  روق فر  ق قومی  و دتی را نیرو فخشممند که ارر فار دیگر فه کلیت های قفل  از هفت  ور 

ت م ک  ما فرای مفارزه و مواجهه  فیشتر از همه افغانستاح   از ایح ی  دسته ری  مششات اد چپ و راست  رسید
   امیح!  فظ خواهند کرد  فه امید آح مسترفل و افغاناح را
 یادآوری:

ی   م«نرشمممممه های جغرافیای قومی افغانسمممممتاح»جمله ی نت فا درج  فیح المللی وجود دارند که تنها درمنافع مختل  
 دست یافت   اق یت های قومی افغانستاحتواح فه ده ها منفع م تفر در تفییح و
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