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 نظام غیر متمرکز، مانند گل مرجان می شود
 
 

بلبورد های جدید رییس اجراییه در تنوع رنگ هایی که 
خوش پوش و »برای ظاهر نمایی  ساااااا  از چند سااااااالی
، برآورد آرمان ها از عقده ها بود، برای «شاااااای  پوش

اساااااا ، اما در اصاااااا ، م ر  مردم ما، اگر رنگارنگ 
که گروه  شاار و اساااد برای بقای  می شااودرویکردی 

د تا در نحضااااااور ناکام ساااااایاساااااای، دنبا  ب انه می گرد
توجی ا  نو، مردمانی در گریبان مل ، آویخته بمانند که 
در نقد آنان، هنوز به درساااااتی نگفته ایم از زمان تولد تا 

  لی بر سر ما زده اند؟کنون، چه گ  
نساااااتان، پیدایش احزاب سااااایاسااااای  یر پشاااااتونی در اا ا

هرچند در ارص  دهه ی دیموکراسی، پیشینه دارد، اما 
تفسااایر محتوا نشاااان می دهد، اصااا  مسااااله پس از هف  
قای  ثور، شاااااااک  می گیردً ظاهرات نظام ت  حزبی را
پرچمی، وحد  مدیری  داشااا ، اما کثر  ااراد پشاااتون 
ستیز در جام ه ی اقلی  های اا انستان، نشان می دهد، 

 ا روسااااان می شااااود در این ساااالسااااله،ان بآن چه در پیم
ماجرای جب  الساااااااراخ و بامخره دومین و ننگین ترین 

 ک  میش« سقاوی دوم»حاکمی  اا انستان، م رو  به 
 هرگز و به هیچ عنوانی، از نفس مسااااله ی کار گیرد که

ً همکاری و هم آهنگی با متجاوزان شااوروی، سااقوط ساایسااتماتی  نظام ، واقع نمی شااوددیموکراتی و  ساایاساای مثب 
به اصااااطالا مقاوم  و اختالط ساااایاساااای حاکمی  های پس از جریان دول  مال ربانی، برپایی داکتر نجیب هللا، شاااا ید 

، دام کزطالبان، از تجربیاتی حکای  می کنند که به آسانی در عدم عضم مدعای نمونه هایی به اصطالا نظام  یر متمر
تدوام  ها و مردمانی را  ماعی، اقط منااع گروه   ند که در جو هرخ و مرخ اجت د که پس از نبخشااااااابهای دیگری ا

کوهنوردی و ولگردی های تنظیمی، خو و عاد  کرده اند بدون زنده گانی مراع ش ری و مادیا  آن، زمانی که جام ه 
مساااله ی داکتر و طبیب » ی ، به مصااداد دیگر ر عکس واقبه سااوی قانون مندی می رود، تضاامینی نخواهند یاا  تا د

 ، اشتباه شودً«سقوی
باری داکتر عبدهللا را از نزدی  دیده امً در زمان تصدی واحد ارهنگی تلویزیون باختر، برای ساخ  ی  الم ارمایشی 

ازیگری عبدهللا در نقش ب ًمی نمودتلویزیونی، به خانه اش می روم و برخال  آن چه ناگزیز از ادایش اساااا ، ساااانگین 
برای روز هایی بود که  یریزرا اارسی زبان، بزرگ می شود، م  ره ی پشتونی که به قو  سقازاده گان در دسترخوان

قوماندان مساا ود برای تکدر بینایی مجاهدان و ا امن پشااتون، نگه می داردً گروه  شاار و اساااد که در  بخصااو به 
اش را از دساا  می دهد و نشاارا  نوع پارس کردن را در دیوار های شاا ر  گرایش های هار شاادن، روز تا روز عق 

، نیمکمی کنند که گویا دو سقاوی را اراموش وارد بی داد ات ام بی ارهنگی        می زنند و ابل ان رسانه یی شان داد و
 ، در بی خاصی    نه ی پشتون از عبدهللا در چند نوب ، به امید ظاهر پشتونی اش، استفاده ها می کنندً این که این نمو

رساایده اساا  که اعضااای شاار و اساااد، ا ما  می کنند، نمی توان از  یاصااطکاو واق ی  ها، چه قدر به واق ی  های
بیان نیمه مخلوط پشتو و دری او با نما های دستار و بگروند کلیا  حمزه شینواری در عقب تصاویر تلویزیونی به ا م 

اند، خاسااتگاه اش بر زمینه ی پشااتون سااتیزی، اجازه نمی دهد به واق یتی برسااد که اصاا  رساایدً به درسااتی که او می د
بشری او را می سازندً ایفای نقش او در جلد پشتون منسوب به قبیله ی توخی، زمانی به ستر تفاسیر سقازاده گان می 

 پردازد که جام ه ی مدنی، ضرور  بازیگران سالا به دس  را کاهش می دهدً 
 مواد ،ی از عبدهللا، در دومین انتخابا  با جذب پشااتون های نارا ، هرچند در ظاهر نمایییه هایی چند مرحله اسااتفاد

د که برای تیم  نی، بسیار زیانبار بود، اما نمی تواند حقایقی را ن ان کنند که چه گونه پس از ناگزیزی نبه آرایی می شو
ر احیا وزی -از علومی کندهاری آ از کردند و با درانیپشتون ستیزی را در میکانیسم های قانونی،  قبو  س م پشتون ها

تحم  واق ی  های  اند و مانده و انکشا  دها ، می خواستند قناع  پارس کننده گانی را اراهم آورند که هنوز هم کور
شتون و پشتون ستیزی جام ه ی پشتون های اا انستان را ندارندً وزیر احیا و انکشا  دها ، حوصله می کند و روند پ

تیم عبدهللا، به بن بس  می خوردً بدون ش ، اگر درانی ترو وظیفه می کرد، کرسی اش که س م پشتون ها در زدایی 
 تیم عبدهللا اس ، به یکی دیگر از اعضای  یر پشتون شر و اساد می رسیدً 

د با ت ییر جو ساااایاساااای و نبود حمای  های انبوه نکه حام می دان اندژساااا  های عبدهللا، تداوم همان برنامه ریزی هایی 
نظامی و پولی جام ه ی ج انی، اشااتراو در ساایسااتم متمرکز اا انسااتان که حداق  در نیم قرن ثباتی که در آینده میساار 
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شاااااااود، باید بماند، هراس از تحلی  در جام ه ی قانونی،  یر مصااااااارای بودن تیمی که حرای برای گفتن ندارد، اما 
بدنامی رحیمی دارد و خالصااااه ناتوانی برای چپاو  و تاراخ بی  الما  که در ساااایسااااتم متمرکز هرچند  سااااخنگویی به

 بینند، قوماندانی میکند که می در حالی بیشااتر  برای ارار از مرکز راضاا ی ، اما رو به جلو، امید های سااقازاده گان 
ر، می تواند اظاهرات خوش، اما بسیار کوچ  و نادبه ساده گی عطا محمد نور، اقط با انحصار دارایی هایی ی  ومی  

 حضور او را با چلنج های دولتی، حداق  طومنی کندً 
طرا پیشن ادی نظام  یر متمرکز عبدهللا عبدهللا، صر  نظر از این که از سوی ی  جریان آلوده ی سیاسی و تاریخی، 

مردمانی سااا  که از تمامی انواع حربه ها در ج   خیلی مشاااک  دارد، عمدات بر محور تقسااایما  اا انساااتان برای بقای 
روشااانگری کند بقای دشااامنان این مل  و  اما هیچ کسااای به درساااتی پیدا نشااادکار گراتند و  ،هراسااااندن تیم تکنوکراتان

مملک ، آن قدر که در سااایساااتم متمرکز و واحد اسااا ، هرگز به آرامش هایی نمی رساااد که در ج راایای جنگ زده ی 
، ها داعش اند و مردمان اقیر آن جاو ی خاساااتگاه های مقاومتی آنان، مراکز م م طالبان، حزب التحریر اا انساااتان، حت

هیچ جایی در آن دم و  رزندان شااااااان برای سااااااقازاده گان،هزینه ی ما ، جان و ا  شاااااا اد  می دهند سااااااا  ها پس از
 مبد  کرده اساا  و از «شاایر و پراته»د های دسااتگاهی ندارند که ارزندان قوماندانان شااپشاای و بد بوی گذشااته را به نما
 سرخی و سفیدی، هالیودی ها و بالیودی های خراسانی و پارسی شده اندً 

یم رد، اما امیدوانمی انجام     ما می دانیم که بی مضمونی ها، ضم ا را  سیاسی، چه گونه بر نضج منطد ض ی  
ر حالی که برنامه ی ورود امیر حزب اسااااالمی، انجنیر در سااااویی که خوشاااابختانه بساااایار تنظیمی نیساااا ، د -تیم حاکم

حکمتیار را باید و شاید تسریع کند، در دامی  االگیر نشود که گروه  شر و اساد از طرید پروپاگندای سیاسی، نوع 
ندً اینان با طرا های  یر منطقی، از حربه ای اساااااااتفاده می کنند که نکمی گندزده گی دیگری را برای ارعاب، تولید 

، سلسله ی انحصارا  اه  اساد، به م ز استخوان مل  نمی می  کرزی، به درستی تحلی  می شدسا  حاک 31اگر در 
رسید و به درستی مف وم می شد کسانی که در تداوم هرخ و مرخ، امید حضور سیاسی دارند، بدانند که اوقا  تاریخی 

سرمایه گذاری هایی  تر  که اگر داعشیان خشن، جای تمام مدعیان ج ادی و آش های داغ دارددر هر اص  و صفحه، 
از کاسه ی اخوانیسم ضد شوروی را می گیرند، بیشترینه نمایانگر این حقیق  اس  که میالن بیگانه، اصو  اخالقی را 

ایی واق ی  هبه رسمی  نمی شناسدً خوشا به حا  کسانی که در ارار و ارود تاریخ مرد شدند و از شان این صف ، در 
   ، منااع مل  و مملک  اس ً ها اراد  می کنند که مطلوب آن

همان  کز آنان، شاابیهتصاااویر داکتر عبدهللا در مبارزا  انتخاباتی را به یاد دارید؟ من اکر می کنم طرا نظام  یر متمر
 ً می شودها آشفته گی 
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