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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       رضابخش متين  :ليکوال  ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
  

  محکوميت ديگرانو  برائت خود  ،و بررسینقد 
 

، ، دشنام دادنتناسبم استفاده از کلمات غير نتی ها از طريق سايت های انتر مقاالت و تبادل نظربعضی در 
 ميگردد، را در ف نقد  و بررسی تعريکه آنچه ،ها جای  نقد و بررسی متناسبمحکوميت شخصيت ها و سند کشی 

ين چنين برخورد با قضايای يک ملت که دها سال در انواع مظلوميت و محروميت های اجتماعی ا. اندرف آورده تص
زادی فاصله ها را ميان حلقات و سازمانهای که خود را مدافع حقوق و آ. فرو رفته است، نا صاحب و تخريشی است

 روی نيرو ها و حلقات تحول طلب و ترقی پسند را  ، بيشتر نموده و وفاق و گرد آمدنهای مردمان اين ملت ميدانند
 . به يک مشکل جدی تبديل نموده استاهداف عمومی مشترک

م سرحد با اصول اسياست خود و از ديگران تا کد  ازکه  نقد و بررسی ال ميدهد ؤبه اين سرا اين نوشته يک پاسخی  
ميخواهم  در اين ً عالوتا. نمودبايد ا چگونه تعريف دموکرسی و آزادی بيان در مطابقت ميتواند باشد و عدول از آن ر

نوشته  توجه نمايم تا يک بديل بهتر را در مبارزات مشروع سياسی  و عمدتا، نقد بر سياست ها و انديشه های ديگران  
  .به خواننده عرضه نمايم

  ،ات سياسی نقش وطنی ايفا نمائيمدر رفع اين ناماليمات  سياسی  و در ميان حلقو صادقانه النه مسؤوميخواهيم اگر ما 
نيز به ارزيابی  ،ه بودهتسازمانی را که بدان وابس یگذشته راه کرد هاشته خود و ذ خود  را به نقد گرفت و گبايد اوالً 
  . گرفت

 سياسی  خود و ارزيابی  افکار سياسی ديگران يک حق است که  بحيث يک يات ارائه نظر، پخش و کردناست يس
،  قافيه،نت و استفاده از کلمات که در وزناين اصل زمانی با اهااگر   ولی يرفته شده استذپراسی دموکدر اصل 
نرا سياست پردازی آتطابق نميکند، ميتوان باشد با اصل باال همراه جور نمی آيد، و ارزش های پسنديده سياسی کلتور

 انگيز بر  که کدام مزيت مثبت و ارزش وفاقیاست سييعنی .  ناميدبی هدف و يا سياست پردازی با اهداف نامشروع 
  . گرفتآزادی بيان  به اشتباه نبايد با اهانت ها و استفاده از کلمات نا متناسب را . را عرضه کرده نميتواند

را چه " که در يافته های فکری ما شکل ميگيرد و استنتاج از اين است که  یزيابی است از تحليلرنقد خود يک ا
  . ميبينيم و درک شخصی ما از آن چه استچگونه 

 بدا ميتجسم  در ذهن ما ک واقعيت يا واقعيت های باشد که  يۀبايد بر پايبحيث يک تراوش و استنتاج ذهن و تفکر نقد 
زد که ي ميآمجيت گرفته شده با استنتاعواقاز " جکتسوب" يا و از آن درک و استنتاج شکل ميگيرد و بحيث ذهنيت 

 ميان واقعيت و  در صورت که تناسب .ناميممي آنرا قضاوت هم  و لعمل ايست بحيث طراوش فکری اود يک عکسخ
، ما به فانتازی ها و پيش داوری های پا در هوا  بخصوص در وجود نداشته باشد" سوبجکت"تجسم شکل گرفته 
  .است، اعتبار آن کمتر باشدقعيت اين قضاوت  خارج از تجسم يک واکه زمان . چيده ميگرديميعرصه سياسی پ

 دست دوم ند، اکثراً يآ نم نوشته جات و تحليل های که در سايت های انتر نتی تبارز میبعضیبايد اعتراف نمود که  
اهات محصور ب به اشتدائماً خود را   شخص من فکر ميکنم در چنين حاالت.  قضاوت ها استاالی  قضاوت ب يا واند 
 و خود مبادله ميکند  راه تعقل را به احساسات و دمباله روی نکرده باشم، شخص وی در گفتارم  اگر زياده ر. زدميسا

، تعصبات و ت پردازی ميتواند عامل بدبينی هاشکل ذهني اين . ددر چنگ تخيالت و فانتازی های سياسی قرار ميگير
  .هم مانع نزديکی و تفاهمات  ميان حلقات سياسی  گردد

، بررسی ها و نقد ها بايد  در عمق بحران های اجتماعی، سياسی  و فرهنگی قرار دارد ما ملتدر شرايط کنونی که
سف ما در با کمال تأ. ها اند، رهائی يابند و بد بينی های که بيشتر زاده ذهنيت های خالف واقعيت از حدود تعصبات
  .  زياد بدان بر ميخوريمه خود زنده گی روزان
راسی را  عيت و اصول  دموکو  مشرۀتا انداز"  ده سالهدموکراسی " در زمان نات سياسی ميان جريانقد و بررسی 

 بر ضد سلطنت قرار و تمامی سازمانهای نو بنياد سياسی در حالت اپوزيسيونی ازير ،بصورت نسبی در نظر داشت
های همگام فعاليت که امکان بلو بحث های آزاد مساعد ميگرديد  تفاوت های  فکری  نه تنها زمينه جرحفظ با . داشتند

  . هم وجود داشتی مشترک تظاهرات و ميتنگ های مشترک، ابه مانند  اعالميه هسياسی 
ً و دو روی يک سکه  بوده هر دو در زمان ديکتاتوری حفيظ اهللا امين و رژيم  طالبان که   با تفاوت های  صرفا

 سياست دولت  فقط زندان و کشتن و انواع اهانت نقد  سياسی و ۀ  هر گونه تبازر عقيد، مشابهت های زيادلیعقيدتی و
  . را با خود در قبال داشت
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د و يگانه حزب سياسی وی و همچنان در زمان حاکميت حزب ودر زمان حاکميت  رئيس جمهور فقيد محمد داو
زادی  نقد و سيستم يک حزبی  نميتوان از محدوديت آحاکميت   ببرک کارمل  به نسبت دموکراتيک خلق به رهبری
  . بررسی سياست انکار نمود

 عدم ولی گرديدنقد سياست دولت  مجاز  اعالن های دوکتور نجيب اهللا با اعالن سياست مصالحه ملی زمينه زمان در 
غير مستقيم  دولت زمان گورباچف بر پروسه قوی مستقيم و و همچنان تسلط وی   حکومت ۀاعتماد و اطمينان  با ادام

  که زب سياسیحه دو ستنها تعداد از نشرات هفتگی و . افغانستان  نتوانست اين عرصه را استفاده پذير سازدهای 
با داشتن ان  و ين با جرئت و اطماين نشرات و احزاب ايجاد گرديده شده . نده بودبحيث  پديده های امتحانی ايجاد گرديد

   .افکار و نقد سياست ميپرداختندبه انتشار ، ن های مطمئن از دستگاه های دولتیتضمي
و ) سازمان انقالبی زنان افغانستان (گروپ های سياسی چپ مانند چند گروه مائوويستی و راوا در عين زمان نشرات

 در پاکستان و ايران  امکانات بزرگ را در اختيار داشتند تا با تمام آزادی های در دست داشته به ی اسالمیتنظيم ها
بر ضد دولت  به مبارزه مسلحانه  مردم  تشويقمحتوای اين نشرات بيشر بر  . بتوانند بپردازند تبليغات ضد دولت

سيسات محدود نميشد بلکه از بين بردن تأحدود جنگ نه تنها با سالح و جنگ های گوريالئی .  فقط جنگ، يعنی ندبود
در اين زمان نقد و . را هم مجاز ميدانست، سرک ها، تًاسيسات دولتی و غيره عام المنفعه از جمله تخريب پل ها

مانند اصطالحات  در قالب ههمميدان استفاده نداشت بلکه ها مبتنی بر اصول دموکراسی اصالً ارزيابی سياست 
  . ندمحدود ميگرديد ادبيات سياسی درجنگ، حمله و نابود کردن  

سی و قانونی ساختن احزاب سياسی  کلتور نقد و ابعد از سقوط  طالبان  و حاکميت دولت جديد با موجوديت قانون اس
له توای  اين نوشته را روی  اين مسأبه خود گرفته است که  من ميخواهم محرا بررسی های سياسی  ابعاد ديگری 

  . معطوف سازم
م  معتدل و تنظيمی زمانی در هر،، راست همه سازمانهای سياسی اعم از چپنچه روشن است  اين است که تقريباً آ

 سازمان های کوچک د ازتنها تعداد محدو. چشيده اندتلخی شکست را هم و زمانی اند قدرت سياسی قرار گرفته 
  . عادت نموده اندً  و بدان تقريبا نکرده از حالت اپوزسيونی  برونخود را سياسی  هيچگاهی 

که در است بوده در اين سياسی افغانی سازمانهای خصوصيت ميخواهم بگويم که ، اگر خواننده مرا به گناه نگيرد
هم و نزديکی برای ديگر انديشان خود نداده اند و ازمان قدرت تنها به خود و موقعيت خود انديشيده و مجالی برای تف

 انگشت گناه و اشتباه و حتا خيانت را به بلکه سازمان خود را به نقد و بررسی گرفته  نه  خود ونهدر حالت شکست 
چنين خصوصيت و حاکميت آن در روان سازمانهای سياسی نه تنها کاستی ها و نواقص . ديگران راست نموده اند

به همين لحاظ .  و جبران آن بدوش رهبران گذاشته شده استوقع حل ننموده بلکه  بار معضالت سازمانی را به م
ل ميدانند تا برنامه های سياسی و اجتماعی که  در جامعه   خورده بيشتر رهبران را مسؤواست که سازمانها  شکست

  .انطاق عمل نداشته اند
که عوامل آيند فايق اصل  آيا ميتوان بر اين   شکست دارندۀصلی هم در اين است که همه سازمانها تجرباله مسٌأ

ی خود دل تجارب با احزاب همسوادر معرض تبشکست خود را نقد بررسی نمايند و درس های شکست شان را  
ادل نظر و نتيجه گيری های بت  ببادی نا سنجيده شده واقعيت ها را بدون پيش داوری هابدين معنی که . قرار دهند

 ،يهای جديد  فورمولبند،، زمينه های جديدبر طرزديد های جديدباشد مشترک گيرند تا درس های تاريخی انگيزه 
  .يد بر اهداف جديدتفاهمات جد

 ممکن بعضی معتقدان و يا پيروان سازمان های که هيچ گاهی در قدرت سياسی نبوده اند بدين نظر باشند که 
نميتواند در پروسه های بغرنج سياسی  مقنع باشد زيرا تجارب  ،اگر چنين دليلی باشد.  نکرده اندهيچگاهی هم اشتباه

  .اندشريک  ا سياسی به شکلی در شکست هاتحلقم از کداده است که هر انشان ددر افغانستان 
،  که زمانی قيام ها را در هراتد سازمان های از هم پارچه شده شعله جاوياين واقعيت مثالی مياوريم از برای بيان  

 نه تنها سازمان آنها شکست بزرگ را متحمل گرديد بلکه در اين قيام ها. چنداول کابل و باالحصار سازمان دادند
اين سازمانها چنانچه در مقاله نويسنده . مردمان زياد را در دام قتل های انفرادی و دسته جمعی  دولت وقت انداخت

 يا از درون اين گروه ها راه مبارزه . به طور وسيع تر توضيح گرديده است" شين. ميم. شين" با نام مستعار  یمحترم
هدف نويسنده در طرح . بدست دهدنتوانست   را در راستای مبارزاتتنظيم ها و يا گروه های مستقل مسلح کدام ثمره

ضرورت نقد و بررسی از تجارب شکست  ،سياست هابعض اين موضوع آن است که تجربه شکست و عدم کارائی 
که راه های پيوند و بر اين اصل  باشد ی جديدی ممکن پاسخجواب به اين سوال و يا نقد گذشته .  را متبارز ميسازد

 تا يکی با سازمانها و احزاب روی  ضرورت های اجتماعی وسياسی در يک مقطع زمانی  مستدل تر خواهد بودنزد
  .برخورد های دشمنانه

رد های افراد کيکی از شاخص های منفی که در زمان کنونی مروج و به يک مود سياسی مبدل گرديده است نقد عمل
خصيت ها ميتوانند نقش خاصی را در يک مقطع زمانی در شت که جای شک نيس.  برنامه ها ها واست تا نقد پاليسی

حلقات و افراد در جاده  ،و برنامه ها است که توسط گروه هااف دهاپروسه ها داشته باشند ولی موضوع عمده تطبيق 
ی ها با  تطبيق قرار ميگيرد که ممکن تطبيق پاليسدر اکثريت حاالت پاليسی ها  در سطح وسيع تر. عمل پياده ميگردند
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 عوامل گوناگون ميتواند اهداف با نيت نيک را چنان متٌاثر سازد که اشتباهات بزرگ در جاده عمل پياده گردند که 
  . که اين يک بحث وسيع و جداگانه استباشدنتايج آن خالف اصل هدف 

به ،  منطقی و مستدلبررسی های نقادانه در بعض نوشته جات و روم های انترنتی متٌاسفانه از حد يک نقد و بررسی
ی مسند را بباد تمسخر قرار  نقد عالمانه بر واقعيتهاکمنطق ومحتوای ي اصل دشنام ها و اتهامات نزول نموده اند که 

 اتهامات و لبه تيزا ، سياست به رشد فکری رسيده اند پذيرش يک درشان تا بحال چندين منتقد سياسی که خود . ميدهد
متهم مسازند به خيانت و حتی قتل گی آنان را قرار ميدهند و به سادشخصيت های سياسی ر دشنام زنی شان را در براب

گی افکار و انديشه های سياسی خود و گذشته آنان به ساد. ميسازندقهرمان داستان و خود را در يک کرکتر تصنعی 
ارائه نمايم که نتی نتراتاق  زنده ميخواهم از  مثالبحيث يک . ميداند و اظهار ندامت مينمايند" گیلوده "خود را حتی  

، هيچکدام از آنها نتوانستند تا کنون کدام طرح را مبنی بر  ه خود را چهره های سياسی ميدانندتا کنون تعداد از افراد ک
  آنها تنها متمرکز بر قهرمان ساختنی صحبت ها.راه های عملی برای همسوئی سازمان های هموند عرضه نمايند

گان لبته من زمينه را که سازماندهندا. ميباشد ،استکه خود بدان متعلق بوده  کوچک ۀ از خود و يا از يک حلقستاندا
باالی گمان ها و چنين افراد ها و بررسی های نقد بيشتر .  به وجود آورده اند شايسته تمجيد ميدانمهای انترنتی اتاق 

 من خود را برائت بررسی تاريخی و يا يک واقعه نگاری تاريخیآوازه های غير مستند استوار بوده است تا يک 
ی نويسنده به  و روی عقده هاخود فاقد اعتبار استآن از يک کتاب که ميدهم اگر بگويم که از بر خواندن هفت صفحه 

د يک شخصيت سياسی  گذشته در يک قتل که ديگر در قي به عنوان سند مبنی بر شريک ساختن تحرير آمده است، 
   .، منتهی کوتاه نظری و سطح نازل بر ارزيابی های تاريخی استحيات نيست

از نظر نويسنده نقد و بررسی  ارائه و باال کشيدن فاکت ها و واقعيت های عينی  ميباشد که زمينه استنتاج و قضاوت 
های خود " کت جسوب" تبارز  اگر نقد کننده خود به خود به نتيجه گيری و. را برای خواننده و يا شنونده  ممکن سازد

  .  سطح يک سياست پردازی نزول مينمايدر، در اين حالت نقد و بررسی از جايگاه علمی و دانشی خود دمتوصل گردد
اعتبار و  از نظر نويسنده  به نقد گرفتن و بررسی سياست ها و شخصيت های سياسی بر بنياد فکتهای که خود فاقد

 همراه " سوبجکت ها"نتيجه گيری های ذهنی و با قضاوت ها و اند رم بدست آمده باور اند و از دست سوم و چها
  . بيان مينمايد، ميتواند چند مشکل و احتماالت زير راباشد
  .مکتوم نگهداشتن کاستی ها و نقاط ضعف منتقد: يک
  .بر خورد با قضايا بر بنياد عقده مندی ها: دو
  .حيا شده از همسوئی و نزديکی با يکديگرنگه داشتن سازمانها و حلقات ار دو: سوم

  .ايجاد بی باوری به محتوای مبارزات سياسی احزاب سياسی نو بنياد: چهارم
  .ی بر شکست سازمان خود بوده اندلکناره رفتن از بيان کاستی ها و کوته روی های گذشته که عوام: پنجم
  .و جرو بحث های علمی  گريز از تفاهم پذيری : ششم
  . رز خود خواهی و من در برآوردی تبا: هفتم

 تا بر قضايای گذاردليت را به  دوش ما  مياين دين و مسؤوافغانستان  کنونی  در ۀمن معتقدم که اوضاع و شرايظ پچيد
گذشته بر خورد منتقدانه ولی بر بنياد تحليل ها و بررسی های عينی نمائيم که در آن جستجوی راه های تفاهم و 

 بدين باور بود که همان گونه که متهم سازی و دشنام دادن  دباي. النه باشدهمسوئی  بحيث هدف مسؤونزديکی، وفاق و 
قهرمان سازی شخصيت ها  هم چنان  در راه يابی د بلکه و بينش ما خواهد بشيوهبه شخصيت های سياسی  نزول در

  . کمک کننده نخواهد بوداهداف مشترک  
  پايان

                                                                          
  

 
  


