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 مسٔوالنهٔ سرور دانش!  ری سخنان غ
 

در زمانیکه افغانها میکوشند به یک آشتی ملی اقوام و اقشار کشور که سبب ختم خونریزی در  

به   زدن  دامن  و  انگیختن  بر  شود،  آغاز  کشور  در  سیاسی  ثبات  با  یک عصر  و  گردد  کشور 

ان کشور گناه کبیره محسوب میگردد.  حساسیتهای قومی، فرهنگی، سمتی و مذهبی توسط رهبر

استبدادی و انحصار قومی خواندن عصر سلطنتهای درانی و سدوزائی )سلطنتهای پشتون( در  

تاریخ افغانستان توسط سرور دانش تأسف بار است. جای تأسف جدی در آن است که نمیتوان بیان  

دانست. سرور دانش خوب میداند  اینگونه برداشت مغرضانه را ناشی از بی خبری و نادانی گوینده  

م( در هیچ جای  1801-1747چه میگوید او میداند که در عصر سلطنتهای درانی و سدوزائی )

دنیا دموکراسی موجود نبود. در حالیکه در همسایگی افغانستان در روسیه حکومت مطلقه سلطنتی  

قاجاری و امثالهم در    تزاری بیداد میکرد، در فارس سلطنتهای استبدادی و مطلقه خانواده های 

قدرت بودند و در هندوستان امپراطوری مطلقهَ مغولی مستولی بود. اولین دموکراسی در دنیا در  

م در امریکا پدید آمد آنهم دموکراسی سفید پوستان که در آغوش خود برده گی سیاه  1789سال  

بریتان  در  دموکراسی  داشت.  همراه  را  سرخپوستان  باالی  استبداد  و  سال  پوستان  در  کبیر  یای 

م معرفی شد که در آنزمان در افغانستان امیر عبدالرحمن خان سلطنت میکرد. نورم های  1885

ابدالی   احمدشاه  که  فراموش کرده  دانش  داشت. سرور  در نظر  باید  را  حکومتداری هر عصر 

درویش علی خان هزاره را نزدیک به سیصد سال قبل به حیث والی هرات منصوب نمود در  

در دفتر و در میان کارمندان و مشاورین خود بجز    21که شخص خود سرور دانش در قرن  حالی

از هزاره ها کس دیگری را نگمارده است و مستبدین و یاغیان معروف قوم خودرا مانند علیپور  

و شجاعی را که دستشان به خون هموطنان آغشته است پناه داده و در مقابل قانون حمایت کرده  

نش از تاریخ بسیار نزدیک میخ زدنها بر سرهای مردان و سینه بریدنهای زنها  است. سرور دا

توسط جنگجویان حزب وحدت در مناطق تحت کنترول شان در زمان جنگهای تنظیمی خمی به  

  .ابرو نمی آورد 
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دارند   انتظار  و  دیگران است  از  بیشتر  به مراتب  از معاون رییس جمهور کشور  انتظار مردم 

ریح کشور، چهره های تاریخی کشور را نگهداشته در مسائلی که حساسیتهای  موصوف حرمت تا

 قومی، فرهنگی، سمتی و مذهبی را در قبال دارد مسٔوالنه برخورد نماید.  
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