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 ۶۱/۸۰/۶۸۶۱         «عمرزی»مصطفی 
 

 از هرج و مرج بود یه، تجویز نسخه ی عبورئریاست اجرا
 

بر  دهه اساات ، عدم قناعت کسااانی را نشااان می داد که از  ند39بحران سااازی در هنمامه ی انتخابات ریاساات جم وری سااا  
 اندنرحاشیه به دوش مردم ما سنمینی می کنند. با کودتای هفت ثور و پس از تجاوز شوروی، داعیه ی ج اد پس از تصفیه و 

مجاهدین واقعی افغان که یا ایثار کردند و قربانی شدند و یا از تداوم جنگ مسلحانه بر منطقی توجه داشتند که در اواخر ریاست 
ه ملت و مردم ما را در  هشاااادار می داد عدم توافس ساااایاساااای، تااااامین ویرانی هایی ساااات که با خرداکتر نجیب هللاجم وری 

 برگرفتند، به تیکه داری حزبی و قومی مبد  می شود.
ثور تا کنون که تفسااایر موافقان بحران ساااه دهه، تخلیس هزاران  7از زمان به اصاااطان انقاب برگشااات ناپدیر و دوران سااااز 

ی سااات که  ه گونه در تمام ادی، مبارزه، برابری، عدالت، مسااااوات و پیشااارفت بود، ملت افغان، شااااهدبرگ و صااافحه از  ز
د و در نعقب ماندیم، باختیم و بازنده گانی شدیم که هر ه از غایله ی پس از انملیس ساخته و پرداخته بودیم، فنا شو عرصه ها

قرار گیرند که تامین  ینده ی سیاسی  یردم شریف ما در مسیرپیامد     سا  تجربه ی انواع مدعیات، سرزمین تاریخی و م
، دشاااوار می شاااود. در سااارزمینی که گورساااتان های نیاکان ما، در گدشاااته ی تاریخی، تاریص افغانان برای صااااحبان این ان ن

 این تاریص )هفتاز ی به گمان شااده ایم که اگر از هفت ثور بر گدشااته اش برویم، نقش ماساات و اگر اساارزمین اساات، در  ینده 
نیاکان( اندوه می  ورد که  ه  رامماه همان مدرکی که ثبوت مایملک ماسااااات ) و حا  شااااادیم،  ینده اش بر فراز ثور( مااااااای
 . خواهند  وردرا به جا  و مرج  ینده، حرمت گدشته گان ما کسانی در هرج

را منقلب و دگرگون می  که  ند دهه اسااات جامعه به درساااتی  ن انقاب کدایی )هفت ثور(در نمایشااانامه ی غم انمیز ملت ما، 
کند و در پیامد هر برهه، بحرانی از بحران دیمر، زاده می شاااود. جامعه ی ج انی با تحمی  گروهک های ناقق حقوس بشااار، 

ایی هدسااتاورد دیموکراتیک یاد می کنند، تخمه به عنوان جنایتکاران، خاینان و بی فرهنگ های تنظیمی در ساایسااتمی که از  ن 
 )انحصار دولتی( کام مردم تلص است.  اند که از خورد  ننرسانمی  ت ما به ریشه، بدنه، ساقه و حاص را در نظام و حاکمی

ایاع پو  هایی می شود که  از  ند ده هزار برگ   یناکامی دولت در  ن جایی که زمام امور در دست عوام  بحران بود، ردیف
دولت در تامین امنیت، برقراری ثبات، تعمیم تعلیم و  یورده اش رسوایی محق و ناکامماجرای بودجه های انکشافی دست نخ

تربیه و با خره رکود در مدیریت برای سااااماندهی، نشاااان داد گماشاااتن عوام  بحران که لیاقت بیشاااتر از حم  اسااالحه،  ور و 
مزدور کاری  صاافایی تشااناب ها، بوت پاکی وایی به سااربازان  مریکهمراهان ب تر همان بود که در کسااوت  ، پاو  را ندارند

خودشان تفسیر می کنند و  یت های افغانستان را با تعاریف. زیان های ناشی از گروهک های بحران که واقعماندندمشغو  می 
ساابوتاا احمد ااایا  برنامه ی طرن مساااله ی ملی  نان، تعمیم طرز تفکر سااتیز با جوانب مخالف بود که در ریاساات کرزی با 

سانی در  شتند، به   مسعود، به شدت مانع شدند مخالفان مسلح که تحت تاثیر حمله ی نیرو های  مریکایی، روحیه ی اعیف دا
کرده و بی طرف میسااار شاااده بود، هم از  بر اثر زحمات افغانان تحصااای که نظام جدب می شااادند و بر این گونه در زمینه ای 

قوام، روند توزیع و تقسااااایم عاد نه قدرت را تمثی  می کردند و هم در این بساااااتر، معااااااادت سااااا م خویش در حفظ اسااااا ام ا
ایدیالوایک  نان مدنی و ش ری می شد. سوگمندانه، عوام  بحران با سبوتاا مصالحه با مخالفان که از شدت تعصب قومی و 

حاکمیت های افغانسااتان، اعتبار نخواهند کرد، ب  با  سااتیز حزبی بود، بحران مخالفان مساالح را به جایی کشااانیدند که نه تن ا بر
که روزی  نان را برای حاکمیت   ار ساله ی ننمین، خوب درس  ،حاور بیش از حد دشمنان شکست خورده و فاسد در نظام

حسااااس شاااوند که در تربیون  ند طرفه ی دولت، محا  اسااات قناعت کرد کسااای از دوساااتی و برادری و مجازات کرده بودند، 
 اگر اینان بیایند، ما در جای  نان، دوباره به کوه ها می رویم. نب دیمر یاوه ببافد و ت دید کند خن بموید و جاس

زیان حاااور گروهک مخالف طالبان به این جا خاتمه نمی یابد. اینان با تحمی  ساایاساات های حزبی، انحصااار و  پاو ،  نان 
در بدنه ی دولت جا گرفته اند که موجودیت  نان تا زمان حدف، همواره دولت را خراش می دهد. در سااومین انتخابات ریاساات 

امنیتی مانند ریاساات عمومی امنیت  -در ارگان های م م ملیخصااو  ار، به جمعیت و شااورای نظبه جم وری، افراد وابسااته 
ملی، به نفع تیم اصااااحات و به اصاااطان هممرایی، اساااتراس سااامع می کردند و از فیق این خیانت، تیم عبدهللا با دسااات با  

را  عبدهللا می توانساااتند تیم غنی کشاااف خیانت های تیماز کنفرانس می داد که  نین شااانیده ایم و  نان داریم. بودند کساااانی که 
به اهمیت امنیت ملی که کارمندانش باید کاماً مبرا از  یبرای کنفرانس های مطبوعاتی کمک کنند، اما اجرای وظیفه در ریاساات

در واقع به عوام   با این اخاس و باعث تع د وظیفه ی تیم غنی در دولت شااااادگرایش های قومی باشاااااند، در  ن هرج و مرج، 
. به یاد دارم در هنمامی که اعتراق ملیونی مردم ما در تمام افغانسااتان برای عدم درج کلمه ی افغان در می کنندران کمک بح

مسااااجد جامع عیدگاه تدویر کرد، در حالی که بر اثر در  -با  گرفت، در گردهمایی که تحریک ملی افغانسااااتان در کاب  ،تدکره
کارمندان ریاساااات عمومی امنیت ملی که وابسااااته به جمعیت و خصااااو  ه می شااااد، به ازدحام مردم، بر شاااامار افغانان افزود

شورای نظار بودند، به ب انه ی امنیت و نبود جا، مانع هزاران تن دیمر شدند که می خواستند در اجتماع اعاای تحریک ملی، 
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که می خواسااااتند به جمع افغانیان  به نفع افغان بودن، همصاااادا شااااوند. جالب بود اعاااااای وابسااااته ی ریاساااات امنیت با مردمی
ستیم.  ستانی ا ستیم و افغان  تعداد زیادی شاهد این رویداد شرم  ور بودند که شاید یکی ازبپیوندند، بحث می کردند که ما افغان نی

 م  ن برتا ااامن تف ی -ده ها نمونه بود. در ماقات با اعاااای تحریک ملی افغانسااتان، این مساااله را برای  نان یاد  وری کردم
 ، متوجه باشند با  ه موانعی که مواجه نیستیم.سایر جریان های حساس افغان

سااومین انتخابات ریاساات جم وری افغانسااتان در حالی که کاماً مشااروعیت این ساایسااتم را خدشااه زده اساات، باوجود مشااکات 
سی بلند سیا به    حاکمیتیمردم ما هشدار می داد که تحو زیاد، کاماً مش ود بود که به نفع دکتور غنی، خاتمه می یابد. شعور 

یم  ه در ت -ه سااراشاایب پسااتی و سااقوط سااوس می دهدعوام  بحران تجربه ی ننمین   ار سااا  حاکمیت ربانی، افغانسااتان را ب
ستان تا سرحد ارتباط با همسایه گان، از تجربیات ننمیعبدهللا، کسانی مواع گرفته بودند که  کار  نمواع  نان برای نفع افغان

جوانان  گاه افغان از تمام اقوام، کسانی که صاحب تحصی  خصو  به  - مردمان بی طرفمدنی در   ارده سا  اخیر است. 
و  گاهی بودند با توجه بر شاااان تحصااایلی دکتور غنی او را انتخاب کردند. هر ند بر اثر ساااو  اساااتفاده ی طرفداران دو تیم از 

د. از بخت بد، شامرد تفرقه نرفت، اما معلوم بود که عامان بربادی و تباهی، شاانس زیاد نداررای باط ، انتخابات به دور دوم 
ت عام حاکمیانارشاایساام، دسااتاویز بلند مخالفان شااد و  نان از راه یک نمایش ماااحک که به درسااتی تفساایر نشااد، با  و ایجاد 

 مریکا، ظاهراً به اداره ای توافس شااد که نه تن ا توجیه موازی، موازی به  ن به حاشاایه می رفتند و جایی نداشااتند، با وساااطت 
ستم بر مردم ما تحمی  شده بودند، با  ،قانونی نداشت، ب  از همان  غاز به کار بخش دیمری از عوام  بحران را که قباً در سی

ان پوسااتر ها به دیوار ها بودجه و صاااحیت های وارد کرد که ااامن  وردن تمام تیم عبدهللا در سااپیدار که تا حد نصااب کننده گ
کشااااور فقیر و محتاج کمک را به جیب های کسااااانی ی بود، طیف بلند پایه با صااااد ها مشاااااور بی سااااواد، بخش عظیم بودجه 

که با هر بار تادیه معاش رحیمی ها، خیلی خجالت می کشااااایم این پو  به جیب کسااااای می رود که فکر و دکرش  کندسااااارازیر 
 برای دیمر )بیمانه( است.

نزدیک بود خودشااان را به دام با بیاندازند  ،از هرج و مرج که کسااانی با بی خردی عبوربرای اساات اجراییه، ب انه ای بود ری
قرار از  ن این منظر، روند کند و ناکام دولت داری را به پرت جایی  بکشااااانند که با اااااعف دولت، بساااایار در صاااایانت از و 

 ندارد. 
اما مث  این که رهروان توهم هامونی فرهنمی،  ند،زیاده خواهان بود تا  ب ها از  سااایب بیافتریاسااات اجراییه، می ری بر دهان 

میان ت ی،  نان  ه حس شااان اساات در خای رساامیات تاریخی، از حاکیمت و دولت  یزی ندانند  -مث   ن فرهنگ های ادعایی
سااا ، فاجعه، عقب مانده گی، ویرانی و تباهی بود، و   ار  هما 3و تجربه ی نوع غیر افغانانی نشااان داد دو حاکمیت معاصاار 

شندو در این فکر  بیاندازندبستره  که با ن ادینه گی ساختار ایتافی، نه فقط بخورند، ب  میراثی بمدارند که برای  ینده گان به  با
 تایج انتخابات در اواخرقیمت بحران و تااااعیف افغانساااتان، حاکمیت دو دساااته را برای یک فاجعه ی دیمر،  ماده کند. اعام ن

اییه را هرگز متوجه بودند، اعاااای خواب برده ی ریاساات اجر  گاهانهریاساات نورسااتانی و تاخیر در وعده هایی که در واقع 
که اجرای توافقات برای ریاسااااااات غیر قانونی اجراییه، نه تن ا امکان ندارد، ب  تن دادن به  نان توافقاتی، حاکمیت  نکردند

در درازمدت در همان جالی می اندازد که گاه به ب انه ی گساااسااات و گاه به ب انه ی فدار ، می خواهند  ند گانه افغانساااتان را 
مملکتی که ثابت کرده است باید تا مدت فروپاشی بسازند تا با ایجاد حوزه های دلخواه حاکمیت های قومی و حزبی، شیرازه ی 

 های مدیدی مرکزگرا باشد، فراهم شود. 
افس برای  ن  ه در ایجاد ریاساات اجراییه وعده داده بودند، تااامین دشااواری ها برای  ینده ی افغانسااتان اساات  زیرا اجرای تو

درصااااد برای هر دو طرف، در نخساااات با تااااامین عناصاااار  05تقساااایم قدرت به گونه ای که عبدهللا فکر می کند به اندازه ی 
ستان خصو  بحران که به  شد و ماحظه ی از سوی عبدهللا در تمام افغان شان داد  توظیف خواهند  ن تا تعییکه این گروهک ن

درصااادی به  05، در نخساااتین حاصااا ، پس از  ن که عمر این حکومت خاتمه یافت، تشاااکی  متعصاااب اندنیز  «خانه ساااامان»
 سر روند قانونمندی، تحکیم نظام ودر تیم عبدهللا را که کاماً حزبی، سمتی و قومی عم  می کند به عنوان مانعی بر  خصو 

 خواهد، با  نان  الشاای مواجه ات ریاساات جم ورین در نوبت انتخابپروسااه ی ملی قرار می دهد. حاکمیت بعدی با قرار گرفت
برای ایجاد ریاست  39نخواهد داشت. درصورتی که توافس بر  ن  ه برای رفع غایله ی انتخابات  یکه هرگز مثا  و مانندشد

وتاا د که ااامن ساابندر جایی قرار می ده درصااد صاااحب افغانسااتان بودن 05با  ، تیم عبدهللا راصااورت گیرد ده اناجراییه کرد
یزی را به غان ستمداکره با مخالفان و حکمتیار که برای اینان بیشتر قومی اند تا سیاسی، انحصار، تبعیق،  پاو ، تاراج و اف

اوج خود خواهند رساند  زیرا ثابت شده است عوام  بحران جز در محیط بحرانی، مجا  تبارز نمی یابند. توجه شود که گاهی 
وز تجلی  .  ند قب  در رمی گیردی به تعلقات می نی ما، بسیار در همسویی با تفکر بلند ملی، قرار سیاست های تیم عبدهللا مواز

سند. این اعام مواع برای کسانی که  شنا ستان، عبدهللا نیز اعامیه صادر کرد که هرگز دیورند را به رسمیت نمی  شتون از پ
ره از تایید ادر خلوت های خود همو نان ناساااند، خوب می دانند که را می شااا نعوام زده اند، خوش  یند بود، اما کساااانی که اینا

حمایت اااد مخالفان مساالح، موافس از برای این که ساایاساات های پاکسااتانی را اما کف پای خود بحث می کنند و می ر دیورند با 
کستان اینان به پا د. وابسته گیپن ان نکرده انهرگز  ه در زمان ریاست ربانی و  ه از رهمدر کار تبلیغاتی که خود کنند، حا  

در ریاست دولت ربانی، با فرمان ربانی،  ،گ افغانستان، جنرا  حمید  ه از فرط عاقه، بزرگ ترین دشمنک  ن قدر زیاد است
می یابد و تماس های دایمی  نان با اعاااای جمعیت وشااورای نظار، بر هیی کساای    حکم مشاااوریت رییس جم ور افغانسااتان 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

، اما پاکساااتانی های با دید دون، هیی زمانی بر واقعیت اینان  شااام نپوشااایده اند. در زمان ج اد، سااا م برهان الدین پن ان نیسااات
شخند ربانی را با لقب  شتر برای ایجاد کشیده  در مکتوب ها«  ترالی ما»ری صادر می کردند. مواع اد دیورند عبدهللا، بی

ند و در این بیاب. ی س ستان بوسی  ی.ابارز مبارزان اد پاکستانی، فرصت گی و تنش مقطعه یی با پاکستان است، تا امن ت
مردم را بفریبند که نماینده گان ج اد و مقاومت شاااااما در حالی که بر اثر اختاس و  پاو  میلیون ها دالر، از ساااااپیدی و  تنش،

درصاادی در  05با ساا م  دفاع کنند. اینان همانند حورالعین شااده اند، می توانند در برابر مخالفان مساالح،رفاه و  سااایش ساارخی 
معنوی رفت، صااد ها تن از بی سااوادان و بی کفایتانی را مقرر می کنند که    انتخابات  نان  ه در ریاساات ماکمیساایون مسااتق

درصدی در تمام شئون  05می خویش، هرگونه کفایت را دارند. حاور واگر هیی نداشته باشند، برای تعصب و گرایش های ق
؟ د داشااتنانسااتان که انباشااته از مخالفان باشااند،  ه حاصاالی به جز از زیان ها و  ساایب های جبران ناپدیر خواهایین افغو شاار

خوب اساااااات دکتور غنی با تحریم عبدهللا، بر هیی گفتمویی حاااااااار نشااااااود و عوام  بحران با مراجعه به خارجیان که اکنون 
ر این ند. بنا بنعملکرد خود به دور نماپیامد بر از مدیریت افکار عامه  -با روشنمری افغانانپوشیده نیست نا امید خواهند شد، 

و مدیریت افکار عامه، هشدار دهند به زودی  ی افغانستان است تا با توایحاتبر تمامی جوانب حساس در حفظ اولیت های مل
تف یم با یر قانونی اجراییه را در پی  ورد، ب  روی بدیلی غور شااااود که نه تن ا پایان ریاساااات ماااااحک، غیر ااااارروی و غ

خطرات ناشااای از وعده ها برای توافقات ایجاد ریاسااات اجراییه،  هساااته  هساااته زمینه ی اساااتحاله ی تیم عبدهللا را در جا های 
کنند، ب تر اگر باز هم ترحم می  -فراهم  وردند که از معدود افراد نخبه ی وابساااته به او تشاااکی  می شاااوند و به شااامو  خودش

ست، او را مقرر و از این رهمدر، در این بخش، دارای تحصیات عالی است با تفویق یکی از شفاخانه های  شم که عبدهللا 
با جساااااارت در راهی گام برداریم که  ینده ی سااااایاسااااای و مدیریتی  ن فقط برای جوانان تحصااااای  کرده و بی طرف افغان از 

که در این جا حس دارند و صاحب حقوس اند، فراهم  تبار دیمر 05هزاره گان و بیش از ن تا تاجیکان تا پشتون ها و از اوزبیکا
 شود. 

کسااانی که دلسااوزانه، با وجدان و رعایت منافع ملی ما تاش می کنند، می دانند که اگر افغانسااتان ما، صاااحب  ینده ی ساایاساای 
 «، خار نخواهیم.این خانه در»خوش باشد 

خود، خیلی ب تر است از کسانی که درصد با ی کارنامه ی سیاسی  نان با مافات در پی جبران حا  د دکتور غنی، هر ه باش
سااااایاهان و فنا کننده گان مملکت، واقعاً اگر با صااااافت شااااایک پوش، خوش پوش و  اتکا بر مجموعه ای از خاینان، قاتان، رو

حر  اینان برای غصب و انحصار قدرت،  «داشت.همان سالی شناخته می شوند که ب ار ن»خوش خور، وصف نشوند، از 
مش ور است، یک ارب المث  « جالتماب»زنده گی مجل  و انتظار احترام که با مکتوب ریاست اجراییه برای گدایی وصف 

 «خداوند، گدا را روز ندهد!»را به یاد می اندازد:  دری
دسااتاورد های اقتصااادی و اشااتغا   ،ملی رفاه، انکشاااف تیم اصاااحات و هممرایی حتی یک کلمه برای  ن  ه جزو اسااتراتیای

 باشد، ارایه نکرده بود.
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