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 تذال سیاست هااب
سوویاسووی  آشوووه یای تمتماعیز زمانی  ه منشووای

تا با روشنگری  یابندز فرصت یایی می شوندمی 
بر تبعاد مسووالهز به ف م موتردی نزدیش شووویم  ه 

تعدیز در تمربه ی  و یر فشوووواردر یش تمتماع ز
ی مقوالت سووویاسووویز تماوز و خونز معان سووواا یا

  قدر سالم تند؟چه 
مثا یمیشز باز فرصت یافتم در ینگامه ی ستیز 
منووا،یز بر موتردی روشووووووونووایی بیووافگنم  ووه در 
تسوووووووهسوووووووا آن یاز تین بار خیمه یای میان ت ی 
مدعیانی سووووت  ه در رسووووته یای سوووویاسوووویز ت ر 
مردمان بی  ار و ولگردز تستخدتم نکنندز تممعی 

 وت آنز متقاضوووووووی ت ییر  ه بر تثر  میت و  یفی
ر د چه پشتوتنه تیثابت می  ند ز تصال،ات شوند

خصوووووووو  عقووه منووای یووای سوووووووتیزه موز بووه 
 دترد.  قرتر قومگرتیان

م تز شکست تیپس ضیانی  ه تنار تنقاله نارنمی
 شووورم ات و یمگرتییز تمیر شووودند تا در تصوووال،

روشووونز در خیمه یای خالیز دولت رت  یای روز
ت دید  نندز در رخوت ممریانی  ه باالخره بر تثر ییچز دا به دریا زدند و تما در لمن آن چه به تصووووطالی ،کومت 

یای ُسستز نا زیر تند تمتیاز دیندز در یش مثاا دیگرز باز پیدت شده تست  ه در وتقعیت فشار و،دت مهی شدز زیر 
سوویاسووت یا در تف انسووتانز زیر سوووتا می رودز تز منفر فسووهز فسوواد و ییچز  یان ر ،قانیت مدعیای میان ت ی آنز ت

 . مبنامی« سامانیزم»ه رت خوه تست دیگری در مکته یای سیاسی خوتیند شد  ه تین نمون عبدون شش تمربیات نو
رشد  رده تند و  ذه شبکه یای تمتماعیز یمانند دتم یای در  مینز دتر و ندتر  سانی رت بر باد می دیند  ه در مو 

 تز پشتوتنه ی تعتماد به نفس  اذهز می خوتیند بیشتر تز آنی باشند  ه تستند. 
وا و دسووتمااد در زیر شوومایا شوور و فسوواد  پک و ذ ور درناث تفایرتً بد نیسووتز با لباس یای   ه تصووویر دختر ی
بی دتد می  ندز موتنان زیادی رت به شوووه  انز در مامعه تی  ه م،رومیت منسوویروزی معترضوو -خیمه یای شووبانه

در م ت موتفه و مخالفز تما چشوووووووم چرتنی  نند  ه تین نمونهز به تن ایی با چنان ماذبهز در خهوت یای بی تا آورد 
  اری و نادتنیز چرت عشوه می  ند. ی در وتقع رستاخیر بی یا اره  ان خیمه 

در ن اد یای فرینگی و سازمان یای مدنی ،کومت  مونیستیز با قصه یای  خصو  سابقه ی تعضای ستمی به 
در برتبر تمام نشورتت بی  یفیت تنممن شواعرتن و نویسوده رت  ه ت ر آن  دتر فسوه و فسوادز آن قدر زیاد تسوت سوهسوهه

وزن فساد و فسهز سنگینی می  ند. بنابرتین دیدن تصاویر عشوه  رتن ستمی برتی  ان ،کومت رفقاز مقایسه  نیمز 
سوووووت  ه می دتنند تز رویکار آوردن تین می شوووووناسوووووندز فقط لبخند معنی دتری   سوووووانی  ه تمثاا پدرتم یا رت خوه

 مومودتتز چه می خوتیند. 
تعتماد و دوستیز برتیم قصه می  رد  دوستی تز دوستان فعاا در رسانه یای تصویری  تدیتور تصویرد در فضای

با صوووووورت مشووووووش و تو ز  ار  رده تم. در بردتشوووووت یای قومی« یکان پدترمشوووووورتی تام» ه چند مایی رت در 
تضطرته ناشی تز تفشا ریز تما باالخره تز دین تش بیرون شدز به خدت قسم به مردم بگویید به زنان و دخترتن تان 

ز در بردتشت یای وتر می شوند.  رسنه  ان آن مابی سیرتز بی عفت و خبروند!  ه ندیید به شورتی تامیکانتماز
متفاوت تز تخاله و دینز زمینه می سووووووازند تا دخترتن و زنان مردم با تختیار روش یای وقیرز به رت،تی در آ وش 

خود  ه تیا  : فتم ش وت پرستان بیافتند. تعریف تین قصه برتیم ماله شد؛ زیرت دوستم تصرتر دتشت چیزی بنویسم.
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شووان نیسووتمز ولو با تنبار مسووتند و  من؟ یمین  ه بدتنند در ،دود تبارقهم تسووتیز نوشووتن تین رویدتدز  اری ندترد! چرت 
دلیاز تما طفره می روند  ه تین قبیهه  رتز درسووووووت نمی  وید.  فت و  وی ما به باریکی یایی  شووووووید  ه ،دس می 

یه یاز سوووازمان یای تمتماعی و مدنیز ت،زته و ن اد یای به تصوووطالی فرینگی زدمز چیز یایی در م رتفیای تت،اد
 رقابت  میتز در فضای آلوده ی سیاسیز یر ز دروغ نیستند. می  ذرند  ه در 
ز تز تعضای مریان ستمیز پرچمیز باند شر و فسادز و قومگرتیانی تند  ه «شورتی تامیکان پدترم»ت ثریت تعضای 

سی و خصومت یای ضد  ز به مسایات باور یای عامهدید  یر تز رسمیا با سیا می نگرند. صرف نفر تز موضع 
انیده رت به تن،رتف  شووو فرینگی تامیکسوووتانی یا تف انیز فارسووویزم با تنبوه  تاه تولید تیرتنز چنان چه سووویاسوووت یای

وده یایی رت  ه  مترین ز ت اذه تعضای ستمیز آن قدر موثر تست  ه باور یای ناشی تز آنتستز در تعتماد به نفس 
رسمیت تاریخی دترند و در صورت تمتماعیز فرفیت یای ییچ فرینگی و مدنی شمرده می شوندز در تخیا ناشی 

یرچه تز » ه مثالً  تسووت رده برتی تکیه به تاریخز آن قدر من،رف  در سوواخت و سوواز  خصووو تز  ته معهیز به 
یروتن دین مدیدی رت  سووترده چه تز خود دتشووته تندز طیفی تز رری ویا ز در قبوا ممعی آنان  ه «خودز ب تر تسووت

 می  ند  ه نقد آنز به خوبی نشان می دید بر چه وقا،تی تستوتر  رده تند. 
مه ناشووی تز روشوونگریز یاد آور شوودز ت ثریت تعضووای شووورتی تامیکانز زردشووتی تند. منز سوواا قباز دوسووتم با ،ُ 

ه ب ه نماندن نقد مسوووایهی  ه بسووویار ضوووروری تندز در شووومار  تاه یای روشووونگرز با در  ،قایه تهخی  یبرتی خال
 منتشر  ردم. یرچند رت در نقد دین زردشتیز« آیین یای سخیف»ناینماری یای بیشتر تمتماعی می  شانندز  تاه 

ربه ی آزتدی یای م ار سوووووویختهز ز  ندز مموز صوووووودور ،کم رت نفی می  ندز تما در تمراز تا زمانی  ه تبعدم ،س
. ماوید تیورز فارسیز نقاه رت پس زده تند -تسانیبا خصوصیات خر خصو تفرتد و آدرس یایی رت شناختیم  ه به 

نخسووتین زردشووتی تی بود  ه با تویین مسووتقیم به تسووالمز ماییت  روه یایی رت آشووکار سوواخت  ه ،اال در شووکا ن اد 
ز در ممموعه تی تز تفرتد یا دز تما آدرس یای موتزی به آنند تفایر می  نیرچن ز«شوووووووورتی تامیکان»یای چون 

کرده د دریغ نو تف انیت باور یای رتیج و عام ما  قبوا تسالم باالیمستقیم و  یر مستقیمز تز ییچ تویین و زشتی تی 
 تند. 

خرتسووانیانز تشووم زتز  ز مربوط تنممن«ببر یای شووماا»سووتی شوودم  ه در صووف،ه ی روزی بر تثر تصووادفز متومه پُ 
چون م،مود تفشوووار  زرت به نمایش  ذتشوووته بودند  ه با شوووناخت تاریخ فارسووویزم در تیرتنز سوووتون یای آنتی تاریخی 

میرزت آقا خان  رمانی و صووود یا ن،س دیگرز برتی  سوووانی  ه تیا مسووواله تندز زودتر تز آن یزدیز ت،مد  سووورویز 
در  «ن عره و مسووهمانز تفاوت قایا شووویم!میا»سووت  رده بودند: پُ  زان. آنسووتمیز به آشوونایی می رسووید پیسووت - اپی

تف انسوووووووتان در تذ ره ی تفرتد زیادی تز تقهیت قومی عرهز تامیش نوشوووووووته تند. صووووووورف نفر تز تین  ه تبعیت تز 
ی ی بپیسوووت باور یا -ندز زیان یای ناشوووی تز  اپیه تتنمامیدبه چه مصوووایبی تف انسوووتان  درتیدیالوژی یای وتردتتیز 

 عره سوووتیزی تسوووتعاره یی سوووتمیان در مقدتر تز سووووی منای یای آلودهز در نخسوووت تز  ریبان خود آنان می  یرند.
 ومیق تا در روند نو تذ ره یای تلکترونیشز با نفرت تز فارسوویزمز صووورت تف انسووتانز به تعرتبی  مش  رده تسووت

 تین فرفیتز به زیان  یستز می  ذریم. تز خود رت به نفع خودز سما  نند. تین  ه ُبریدن 
نقد عرهز تما در وتقع در مکته یای سیاسی معاصر تیرتنز به معنی تویین به مسهمان و تسالم تست. منابع زیادی 
 ومود دترند  ه نشان می دیندز عره ستیزی به معنی تسالم ستیزیز در  ذشته ی صد ساله ی تاریخ معاصر تیرتنز

س شعاعی  ه یافته ت شویه می رت در منطقه  تز  سانی در  سیای میان   ند  ه در م رتفیای بزرگ تر ستانت ز به دهآ
رتن تنمامید و در تف انسوووتان در ب،آنان تا  درز یای زیادی چون تامیکسوووتان و مدعای توفزتده  ان قومپرسوووت و ی

زتر ی ،الی  ه  ارنامه ویز مدعیانی شوووووده تسوووووت  ه ت ر تز منابع  ته تیرتنیز م،روم شووووووندز در طوالنیز دسوووووت 
مردمانی رت به تصویر می  شد  ه ت ر نقد تفتخارتت و ماخذی  ز تویم تزریقیفرینگی آنانز معادا فقر فرینگی ست

 سانی رت می شرماند  ه در میدتن رقابت با تف انستانز ام شدز برینه  ی ناشی تز نادتریز ذتیی شانز دستور  ار ع
 مربیات سقاویز ترتیه می  نند. خیاا  رده تند چیزی بیشتر تز ت

وتقعیت یای زیر مهدز چیز یای زیادی دترد  ه ت ر عهناً تز  متومه  رد  ه نماد  رتیی درتشووووووواره به نکته تی مرت 
 دقت دربا ی دوسووتمز ی. با رینمامی یابد یفرینگ یای سووخیفز مشووا ا زیاد بیان آن قاصوور تندز تما در تشووتیاه بسووط

روشوونایی تدعای رت در برمی مهی پدرتمز متومه مشووعهی شوودم  ه با آتش تفروختهز فایرتً آرم  نگره ی به تصووطالی 
ز یا سوومبوا دین سووخیف زردشووتی  یرد  ه تز فایر تین تشوویاز مف وم می شووود. تما نابکارتن مموسز با آوردن آتشز

به شوووما « آیین یای سوووخیف»مایرتنه دلخوتسوووته تی رت نمایش می دیند  ه یر وقت فرصوووت یافتیدز مطالعه ی  تاه 
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ستانی تز یش ساخت مصنوعی در رسمیات  یز ت ر به  ار مردمان ،قیر دین زردشتید  مش خوتید  رد نمایش با
 تاریخی نخوردز به ییچ دردی نمی خورد. 

در تشریر مدعای تین مریان نو  سامانیزمد در ،الی  ه پوچی  خصو سیاسیز به  خیمه یای خالی مکاته تن،رتف
دز در آنارشووویزم  نونیز در شووورتیطی  ه وترفته  ی نمریان یای سووویاسوووی برتی عدتلت فرت یر رت زیر سووووتا می بر

ستز نباید تز تین روشنگری  ت سخه یای فوری و قوی مدتوت شودز ت ر یمچنان نیازمند ن مان  رد در مش ود تر می 
مان می دیند و تز نعمت زنده  ن موتن رشووید تامیشز پشووتونز یزتره و ... در رسووته یای مختهف شوووری  ه یزترت

ی فسووواد تخالقیز ،تی خبری شووودندز خیهی  رتن تمام می یا ی م،روم می شووووندز تنفس آزتد مردمانی  ه با دوسووویه 
 تنیده تندز تما در چپ و رتسووت تین سوورزمینز خون سووربازشووود. تز بدبختی ماسووت  ه در تین ترتژیدیز پدرتم یا زن

 . ز با وضوز مان می دیندد در میهد و با نسخه تی تز  الم هللا ممینسماده دتردر دفاع تز وطنز  ه  دمی ریز
در  م سوووفارش نبوی نیز خرسوووند باشووویم  هخوه تسوووت در ،اا زتر توضووواعز تز خیر یدتیتز ،دتقا در مر،هه ی دو

بی چاره  ی یای دسووت خالی مردمز تما در  شوووری  ه ز در تین رت عما می دتندتیمانز ت ر قوت آن تشووریر مرت،ا 
ی در ،د دین شوورتیطی  ه آزتدز در مز روی و قهه مردم رت تسووخیر می  ندتسووال

تومیه می شوووووووودز در مر،هه ی دوم تیمانز تز بیانی ،ذر نکنیم  ه نیز  ندیده  ی 
 در یر سطر نقدز تصالی می آورد. 

نفر به ،دیث ،ضوووورت پیامبر بزر وتر تسووووالمز سووووومین مر،هه ی تیمانز تقبیر 
ستی یای روز ارز تین مر،هه ی سومز برتی ما خوه زشتی در ن ان تست. در سُ 

آزتدی یای م ار سوویختهز ت ر موردی بد نیسووت. ت ر زور ما نمی رسوودز در مو  
ارتنز بد بر  سووت. تز تعترت ز تنتقاد و عتاهیا نباشوودز تاختن و تنتقاد بر زشووتی

   م. ،ذر نکنی
 

یکی از چند خیمه ی بی کاران جنبش رستاخیر در واقع 
 <<<<  «سامانیزم»

 
 

 روزی -ویر زیرد در چند خیمه ی شبانهاتصدر تین سیاه سر  
. می  ویند تز طرفدترتن سووووووامانیزمز دیده شووووووده تسووووووتمنبش 

م تسووت. تمثاا تین یا در شووبکه یای تمتماعی با ترمتعصووه پد
ده یا صوف،ه ی خرتسوانیز پارسوی و تامیکی در ممع مذ رتن 

و تقوتم  ز بهوچ ا شووووانز به پشووووتون یاز تر تبارتنز یزتره  ان
 ز تویین می  نند.  شور  دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نمونه ی زیر، مخلوطی از نخود سیاه ستمی و شورای نظاری در مکتبی در مزار شریف است.
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