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 واقعیت دیگر )امرهللا صالح(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یادآوری:
اسننت  ننه انجمننن شنناعران و نویسنننده  ننان « افغاننامننه» ۀایننن نوشننته )واقعیننت دیگننر(، جننزو مجموعنن

در  ابنل منتشنر منی  نندز بازنشنر اینن نوشنته بنه اضتنرای موضن  م نی آقنای  1393افغانستان در سنال 
 صالح استز 

 
امرهللا صالح در شمار جوان ترین مدیران ضکومت از نخبه  ان ضامی مرضوی اضمد شاه مسعود نیز به شمار می رودز موض   یری 

، به جم  افغانانی افزود  ه می دیدند منطق دفاع وی از هویت م ی و «روند سبز افغانستان»های م ی او، قبل و بعد از جریان 
 ه  مان می رفت بیشتر از همه )اعضای جمعیت و شورای نظار(، مخالف ارزش های م ی  جرات بیان آن در میان مجموعه ای

اند، هموطنانی زیادی را به اضترای او واداشته بودز هنوز نوشته ها و بیانات بی شمار صوتی و تصویری صالح در میان مردی ما رد 
شین امنیت م ی تنقید داشته ای، اما این موضعگیری ها، پی رئیسو بدل می شوندز این ق ی در فرصت های مخت ف به  ژرویی های 

هر ز به معنی فراموشی موض  م ی جناب صالح نیستندز او با جسارت در رسانه ها ظاهر می شد و با سواد ب ندی  ه دارد، از 
 ی مرضوی مضمد هویت م ی دفاع می  ردز این موض  وی، خصومت  ی ظرفیت هایی را نیز برمی انگیخت  ه  اه بر اثر موض  م

 قسیی فهیی، ناآ اهانه به تجریدی پا می  ذاشتند  ه ضاال شماری از آنان را از م ت، جدا می  ندز 
، به هموطنانی پیای می دهیی  ه هرچند ظاهراً دور شده ایی، اما ضیات و ممات ما وابسته به «واقعیت دیگر»نوشتار  ۀبا نشر دوبار

 ضبل المتین افغان بودن استز 
سال اخیر، رشد هویت ط بی های قومی، ضتی فراتر از نفس مساله شدز بنابراین ا ر هیچ مضدودیتی بر ابراز وجود قومی  17 در

وجود ندارد، بضث از تضمیل هویت قومی به نای م ی، به هیچ عنوان منطقی نیستز دولت  نونی با تب وری از تقسیی بندی قومی، 
ی و فکری، ضتی به ضد  رایش های ۀغانستان، بی سابقه باشدز فعالیت های آزاد فرهنگی، رسانشکل  رفته است  ه شاید در تاریخ اف

آسانی، آشکار می  نند  ه مضدودیتی به نای تضمیل هویت قومی به نای م ی، بی معنی -مذموی قومی و شعار های تفرقه انگیز خر
  نونی، ضداقل بی خانه نباشییز استز اصرار ما به افغان بودن، ضفظ سقفی ست  ه در ناداری های 

، در ضالی «واقعیت دیگر»نوشتار  ۀجناب صالح با موضعگیری های به جای م ی، از خط عقالنیت، دور نرفته استز با نشر دوبار
از او ضمایت می  نیی  ه ضامیان ارتجاع و فرار از منطق، عقب او را  رفته اند تا به جم  بازاریانی بپیوندد  ه به مهی ترین سوژه 

 یر، مبدل شده اندز های نفرت، تمسخر و تضق
*** 

شاید پشتون و از كندهار باشی، شاید تاجیك و از پروان باشی، شاید هزاره و از بامیان باشی، اما همه افغان و از افغانستان »… 
 را اقتباس كرده باشیز سخناني كه از شعور ب ند م ي ضكایت مي« صالح»خداكند عین سخنان امرهللا « استیی؛ یك م ت، یك سرزمین!

 كنند و روز هاي زیادي روي صفضات فیس بوك افغانان، پسندیده مي شدند و به اشتراك مي  ذاشتندز
روزي در ضین شنیدن یكي از برنامه هاي  فتمان رادیوي آزادي، متوجه تاثیر سخناني بودی كه همانند اقتباس باال، اضترای و شگفتي 

، به همراه داشتندز آقاي صالح در آن برنامه ي رادیویي نیز «صالح»قاي امرهللا شنونده  ان و  رداننده  ان رادیوي آزادي را برای آ
او در برابر «ز مس مان و افغانی! شكر الضمدهلل »در هر نوبت پس از پایان صضبت هایش، به تكرار به این جم ه تاكید مي كرد: 
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كه مخالفان ارزش هاي م ي، ض قات كوچك و ناچیز  پرسش هاي شكاكانه ي  رداننده  ان كه بي جهت نبودند، پاسخ ارایه مي كرد
 اندز

ا ر استثنا وجود دارد و ا ر شرایط تضمی ي، جامعه ي افغاني و م ت افغان را نا زیر كرده اند در پیامد رویداد هایی كه ناشي از 
موثر نیستند، چرا براي  ذشته مداخ ه ي خارجي بودند، متفرق شوند، در شرایطي كه هیچ چیزي به اندازه ي وضدت و با هی بودن، 

را بسوزانییز هرچند استند  سانی كه با « خشك«و « تر»هاي شماري، خود را از شخصیت هاي خبیر، مضروی كنیی و به اصطالح 
چسپیدن به  ذشته ي تنظیمي و ماضي اي كه دیگر تاریخ  ذشته است، هنوز در غف ت به سر می برند و با پي  یري اغراض 

بدانیی كه ترک ضقیقت افغان و افغانستان اش را  ایوج فرار از عقل )خراسان بازي(، نمي  ذارند افغانستان را مضدوده تنظیمي، در ا
 بنابراین هر ز كافر و مشرك نمی شوییز شرك و كفر مي دانیی؛ زیرا افغانان در ضب وطن، بي مانند اند، 
اني نمي شود كه همانند آقاي صالح، وقتي نوبت نقد مخالفان برسد، تاكید بر موض  م ي و افتخار بر هویت افغاني، مضدود به كس

فراموش كنیی در میان تجربیات جناضی و تنظیمی نیز وطنپرستانی وجود دارند كه ا ر اجبار دیروز، آنان را بی خود كرده بود، ضب 
ختیار، اجر خداوندی و رضایت مردمی را وطن، آنان را وداشته است با  سست از  ذشته های ناخوش، انشعاب كنند و با عقالنیت ا

 به دست آورندز
نیازی نیست بر اثر كردار  روه ها،  نیز در برابر ما قرار دارندز « واقعیت های دیگري»در این مقال، به همین بسنده مي كنی كه 

 دارندزاشخاص یا اشتباهات، ق ی ضذف بکشیی و فراموش  نیی درس های آموزنده ای در  ژرویی ها نیز وجود 
بهتر است مردی را از وجود نخبه  اني مرضوی نكنیی كه هریك با دال خودشان، متفرق شده بودند و اكنون كه مقال مناف  م ي و 

 ی ست، با صداي ب ند، از ضقوق همه دفاع مي كنندزۀسرزمین، بزر تر از مقال تنظیمی، سمتی و منطق
رزمین افغانستان، ضاضر اند آزمون دهند و براي این امور مهی، موض   رفته كساني كه براي مناف  م ي، ارزش هاي افغاني و س

 نیز مضک بزنییز« واقعیت دیگر»اند، بایسته است نگرش بر آنان را با 
ده ها و صد ها تن از نخبه  ان و شخصیت هایی وجود دارند كه  رچه با پیشینه ي تنظیمي، سوژه های مهی نقد اند، اما ارزش 

ا اخالصي كه در مبضث مناف  م ي بروز مي دهند، بیشتر از آن است كه آنان را با ضقایق كوچك تنظیمي، خورد نموده موض  آنان ب
 و به ضاشیه برانییز

در تمای جریان هاي سیاسي، جهادي، تنظیمي، ضزبي و مقاومتي افغانستان، افرادي بودند و استند كه هر ز از تضفظ افغانیت و 
 ند و امروز ا ر در مقای جامه ي عمل می ایستند، به آنان نیاز دارییزافغانستان، غف ت نكرد
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