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 جمهوریت و حرکت
 

 
 

وفش بلد نیستند. این  اند و کش د کرده نوشتند که رهبران طالبان خاکیتعدادی از دوستان این عکس طالبان را تمجی
کننده است. آدم حتی در  امید ی ما دارد، ورنه این تصویر در عصر ما بسیار ناتدها هٔ بینی شاید ریشه در روحی خوش

ند اگر در دیدار از دست دار شود. آنانی که رهبری را به هنگام سختی و غم ایستاده و در حال حرکت زیبا معلوم می
دانند و رهبر نیستند. وقتی فاجعه یا اتفاق  اراده از خود مخابره کنند، سیاست نمی گونه و بی محل حادثه تصاویر ماکیان

مصمم و بااراده  هٔ شود، رهبران باید تندتر راه بروند، بیشتر بیایستند و چهر ها شمار می  بدی در جریان است و ثانیه
 .شان را سرعت بخشند های  دست هم داده تالش  به  تا دیگران نیز انگیزه گرفته بیشتر بتپند، دست از خود تصویر کنند

های پیدا و پنهان خارجی و داخلی تنظیم  شان را حوادث و دست  های  طالبان نیروی رهبری شده است. برنامه
ن و دعا کردن برای آنان بهترین حالت برتر دارند. ازینرو، نشست هٔ شان چشم به آسمان و اراد  های کنند، و بهترین می

گذارند و مردم افغانستان نیز متاسفانه، ازانجایی که  نمایش می  های منفعل به رسد. آنان خود را انسان نظر می جسمی به
دانند و تصور  ایمان و تسلیم می هٔ مالی را نشان  شان جا داده شده است، نشستن و خاک تقدیرگرایی و انفعال در ذهن

 .تر است رساند و به خداوند نزدیک ند هرکه تسلیم باشد به دیگران کمتر ضرر میکن می
ریزی و  گیرند، کمتر توان برنامه ضرر نیستند، بلکه بیشتر ابزار قرار می شده لزوماً کم  های تسلیم  اما در عمل آدم

آسمانی آنان را از حجره به  هٔ ه ارادشده شاید تصور کنند ک های تسلیم باشند. آدم رهبری نمی هٔ مدیریت دارند، و شایست
کشاند. اما چنین نیست. استخبارات و مدیران پشت پرده  برد، از ارگ به کوه و دوباره از کوه به وزارت می ارگ می

 .نشانندشان جا می جا یا آن یابند و این خطرترین ابزار بازی می ترین و کم آنان را ارزان
شده دیده  جمهوری رهبران کمتر در حال نشسته و تسلیم هٔ اند. در جامعخو ها را به حرکت می جمهوریت آدم

مانند. جمهوریت انسان را صاحب  شوند. آنان اگر در برابر حوادث ضعیف هم باشند، از تپیدن و ایستادن باز نمی می
های جمهوری  کند. در جمهوریت تماشاچی نیز منفعل نیست. اگر متوجه شده باشید، در گردهمایی اراده ترسیم می

کنند. حتی اگر غم داشته باشند، سر به زانو  دهند و ابراز نظر می زنند، شعار می رقصند، کف می مردم می
 -رهبر و مخالف -خوانند. در تجمعات جمهوری مردم  دیگر گذاشته ترانه می گذارند، بلکه دست به بازوان یک نمی
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ریزند، ابتکار  دهند، برنامه می ینند، بلکه دست تکان مینش گونه ساکت و خاموش نمی صاحب سخن و نظراند. این
 .گویند دهند و آفرین می کنند، دشنام می گیرند، رقابت می دست می به

 .دیدید شده را هرگز نمی ساکت و تسلیم هٔ افتاد، چنین صحن اگر این اتفاق در نظام جمهوری می
ت. امارت خود را برترین، یگانه و پایان ترسیم جمهوریت ایستگاه نیست، مسیر است. امارت اما ایستگاه اس

تر از  تر و پرهزینه پایان برای رفتن و بهترشدن است. جمهوریت شاید از جایی دردناک کند. جمهوریت امکاِن بی می
های  گشاید و ظرفیت روی مردم می امکان را به هٔ های بسیار نیز خلق کند، اما دریچ امارت آغاز شود، برای مدتی رنج

 .سازد لت را برای تغییر بیدار میم
 .رسید. دست از تالش برای ساختن جمهوری دمکراتیک بر ندارید جایی نمی شما با نشستن به
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