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  ۹۰/۹۱۰۲۱۰۲          شهریار جوش

 اسالم، شاهان ما و الگوهای افغان
 نقدی بر نوشتۀ وحید عمر

جالب دوست قدیم ام و سخنگوی سابق ریاست جمهوری آقای وحیدد عمدر را  ده روو دوشدنره در هبدت  در         نوشتُه 
او ومدانی  ده    ،سال بدینسدو مدی شناسدم    ۹/وحید عمر را او  .جمعی خواندم به نبر رسید امروو با بسیار شوق با دل

میخواسدتم  . ام و خدواهم  درد   اش تو دی   درده   او روشدنککری . هر دو با دو بخش بنیاد سنایی در پباور  ار میکردیم
 –در نگداه اول بایدد بگدویم  ده اید  نوشدته       .  ه اید  نوشدته را بده فر دت بخدوانم ودون دوسدتان ویداد  کتندد  ده بخدوان           

دخالت همسایه ها و  بدور هدای خدارجی     ۀبارواقعًا ویراست و بدرد بخور در  – افغانستان شاه جوان و نیرنگ  الن

امدا میخواسدتم وندد    .  امال با آقای عمر موافقم  ه مدال هدای پا سدتانی حدق ندارندد بده مدا اسدالم بیامووندد         . ندر افغانستا
 .امیدوارم  ه آقای عمر او م  ناراحت نبود. نکته را  ه در ای  نوشته او آن ذ ر شده به نقد بگیرم

مدا در  . ید  بده دام آن نیرندگ افتداده اسدت     اول اینکه آقای عمر به همان نیرنگی اشاره می  ند  ه به  مان م  خودش ن
 .۲/۲/است و نه افغانسدتان  سدالهای    ۰۰و  ۲۹۰/نه افغانستان، افغانستان سال . یک ومان و مکان جدید بسر میرریم

نرایدد  . مرا بده یداد دوران  مونیسدتها و بالردان میاندداود     « ما او فالنی و فالنی مسلمانتر استیم»مانند اینکه  یهایشعار 
اینکده  . وده دشدم  داخلدی باشدد وده خدارجی       ،با استکاده او آن شعار ها بکوشیم دشمنان خود را نکدوهش  ندیم    حال هم

. دارددی  و مذهب به فدرد تعلدق   . مردم افغانستان مسلمانتر او مردم ایران و پا ستان اند، ای  یک مقایسُه بی معناست
هدای دیندی     رهایی یابیم، دیگدر بایدد بدر قتداو      ه بی تکنگ،الران تکنگدار باشد و ووه با ر میخواهیم  ه او بالران، 

ودون دید  و مدذهب ویداد  دار       خصدی های مردم در یدک موودوش ش    پایان بگذاریم و به عقاید و روشنقطۀ و مذهری 

مدردم   ،باو هم ا در اینقددر عالقده داریدم بده مسدلمانتر بدودن، اول بایدد او خدا  خدود          ! ما  ه بالب نیستیم. نداشته باشیم

آن ومان میتدوان  ده در   . مانند تجاوو جنسی بر  ود ان و پسران را دور  نیم یجرایمستی ی، اختالس، و   ُ بی، ون
 .نمود قرائتمحافل شخصی با دوستان خود نبست و با هم قصاید مسلمانی خود را 
«  دافر » ه امروو رهرران او ای  مثال ب ر تر . حاال می پرداوم به موووش دومی  ه با موووش اولی مرترط است
 بور ما و  بور های مسلمان مانندد  « مسلمان»آلمان یک  بور مرفه تر برای مردم خود آماده  رده اند تا رهرران 

دیگر وه است  ه ثابت بساود  ه شد  مسلمان بودن رهردر  بدور را آرام و مرفده نمدی     … ایران و پا ستان و مصر
یدار رهردری اسدالم باشدد، اول او خدود ب رسدید  ده وگونده در اید  ومدان  مدردان            ساود؟ و ا ر ویاد عالقه دارید  ده مع 

 ده مدا را دهده هاسدت در خدا  و خدون میمالندد          یمردانمسلمان تر است؟ آیا همی    یدروغگو می توان دانست  ه 
 ؟دیگر  متر مسلمان یدعوای مسلمان بودن را نمیکنند؟  دامش  کته  ه م   افر هستم و یا او  دام فرد

 مدا  امدروو در  بدور   اینکه یک فرد وقدر مسلمان است ووقدر نیست نراید معیار رهرری آن شخص باشد وون ا دالً 
 .اولیاء و  وفی ها معیاری برای نبان دادن اینکه  ه مسلمانتر است وجود ندارد

خدان در افغانسدتان،    آقای عمر مینویسد  ه ودرا محمدد علدی جندا  در پا سدتان مدورد احتدرام قدرار میگیدرد و امدان ا           
؟ ی دیکتدداتورو داوود خددان در افغانسددتان سددردار   اسددت مو راسددییدوددرا ذوالکقددار علددی بهتددو در پا سددتان بددانی     . نددی

محمد علی جنا  و ذوالکقار علی بهتو بعد او انتخابا  سرتاسدری و آواد بده رهردری    . جوابش را خودش همینجا میدهد
مبکال  رهرری داشدت امدا در    /۲۹/ا روه بهتو در سال . او تقسیم هندوستانجنا  الرته قرل  – بور خود رسیدند 

بدسدت آورد، و داوود   امان ا  خان قددر  را بده میدرا     . مردم به قدر  برسدۀ انتخابا  بعدی توانست  ه با پبتوان
مو را   بدور هدای دیگدر    یو شره دمو را  یما وطور به خود حق میدهیم  ه مردان د. خان به وور به قدر  رسید

با مردان دیکتاتور خدود مقایسده  ندیم؟ یدک شدعر رحمدان بابدا بده یدادم           –ا ر آن  بور های دشم  هم باشد  یحت –را 
 :می آید  ه می  وید

 

 خ ل ټټو او د بل اس به برابر  ړی   ه څو  تله د انصاف په الس  ښی در  ړي 
 

مدا  ( برابدر حسدام مدی  نیدد    قابر خدود و اسدد دیگدران را یدک      –داده شود  تان ا ر می ان انصاف به دست: ترجمه)
مدو را  مدردم دیگدر مقایسده مدی  ندیم، بددون        یامروو دیکتاتور های خود را نی  الگو قرار داده و با شخصیت هدای د 

امدروو   اینکده . اینکه یک بار ن د خود فکدر  ندیم  ده مدا در قدرن بیسدت و یکدم اسدتیم نده در ومدان افالبدون و سدقرا             
 .نه جهالت ما –اعمال شان است  ۀمردم به امان ا  خان و داوود خان قدر و من لت نمیگذارند نباندهند

http://twitter.com/JShahryar
http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=27000:1391-05-22-15-29-30&catid=3:2008-10-31-09-37-07&Itemid=554
http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=27000:1391-05-22-15-29-30&catid=3:2008-10-31-09-37-07&Itemid=554
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 … وید  ه ما یک ملت بی الگو و بی افتخار هستیم باو آقای عمر می
 ملت، او دست آورد های جمعی مدردم در هدر بخدش، ملدت    . ملت را سیاست مدار ملت نمی ساود –با عرض حرمت 

نویسدنده هدای مانندد خالدد حسدینی       . مدا امدروو  دار ردان هدای مانندد عتیدق رحیمدی و  ددیق برمدک داریدم           . می شود
آهنگ سرا های مانند امیر جدان  دروری   . شعرای وون استاد پیر محمد  اروان و استاد وا   باختری داریم. داریم

 .و ای  تنها در ساحۀ هنر است. و فرهاد دریا داریم
شب در خانه هدای  لدی     نانش باویو  د نش تیم  ر ت داریم  ه سر ما را او افتخار هر سال باال می در بخش ورو

می خوابند در جالل آباد و  ندهار و خوست و  ابل و م ار به ای  امید  ه یدک روو جدام ملدی  ر دت را بیاورندد بده       
لب ملت را بده تد ش مدی آورد و ا در  دد قصدیده       وون رو  ا  نیک ا داریم  ه ق ۀفروان ! بلی به  بور ما .  بور ما

امسدال  . و هدر قددر  ده افتخدار  درد من لدت اید  پسدر را نمدی تدوان بدرایش داد            –اسدت    دم به ای  جدوان نوشدت هندوو    
بداو جدوانمردی ودون    . پا ستان مدال ندارد در الم یک و ما داریم تنها و تنها او بر ت پاهای ای  جوان ۀ بور همسای
ودون تهمینده    ُدختدی  جدوان . هاوی داریم  ه مدال نگرفت، اما وبم های ما را با شهامتش پر او اشدک  درد  نثار احمد ب

 . وهستانی داریم  ه لع  و بع  بالران بی تکنگ نتوانست سرش را خم  ند
تهدید هنوو هم نتوانسدتند راهدش   مردی  ه با  د  –ورا فراموش می  نیم  ه در ساحۀ حقوق ببر نادر نادری داریم 

ا در هندوو هدم خبدونت برایتدان مهدم تدر        . را برندند و هنوو هم در سودای ای  است  ه بر وخم های مدا مدرهم بگدذارد   
آن جوان او یاد تان رفت  ه با پای غرق به خون با تروریستان در  ابل رومید و وقتی  ه او او پرسیدند  ده   –است 

آیدا   الگدو نیسدت اید  جدوان؟    … برای اینکه پسدران و دختدران افغدان بروندد بده مکتدب      : تورا می جنگی، در جوام  ک
 ای  جوان الگو نیست؟

وژمده فدرور را ندیدده ایدد؟ او ندام      . سیاسدی قابدل افتخدار نید  داریدم      باو ا ر اینقدر به سیاست عالقه داریم بلدی رهردران  
. روی و ابرافیانش بنگریم و دل مدا سدرد شدود   رمتان ببردوست بی خرر استید؟ ورور نیست  ه شب و روو به  

ا در او خدودم   . الگو های  ه ورور  نداریم  ه عکس هایبدان را بدر جداده هدا بگدذاریم     . الگو های ما ملی استند. نی
معدداش نداوی  و تددرس تددرور هددر روو او   جددودو بدا افغانسددتان یدک الگوسددت  دده   پوهنتددونب رسدید، هددر معلددم مکتدب و   
وندان و مدردان اعدم    ای  . بهتر بساود – ه  ود ان ما استند  –های افغانستان را   آیندۀ آیندهخوام می خی د تا برود و 
 .همه الگو اند…ک و ه اره و پبه ای و بلوچ و عرم و براهوئی و هندو و سیک واو پبتون و تاجک و اوب

شایسدتگی شدان در حددی    . نددارد امروو ما باید دست ای  قهرمانان را با افتخار بروسدیم، امدا متفسدکانه اید  در  وجدود      
 .ما هنوو به دامان شاهان و دیکتاتوران به ا طال  آوی ان هستیم.  ه الوم است مورد تقدیر قرار نمی  یرد

 

 .خوم می آیم به بخش آخر
او شاه جوانی  ه آقای عمر داستان مدی سدراید    . خویبی و قومی دارد یحتخانواده ام با شاهان افغان رابطۀ قدیمی و 

م  داستان های شخصدی شدنیده ام او ب ر دانم در مدورد اید  شداه        –ا نکوهش می  ند  ه قدرش را ندانستند رردم و م
میاییم باالی قتیۀ اساسی  ه ورا امان ا  خان  ه مدی خواسدت افغانسدتان را شدریه اروپدا      . و شاهان قرلی و بعدی اش

ن بر ذار  ردید تا امان ا  خان به مردم ا دالحا  جدیدد   وقتی  ه جر ۀ پغما . بساود نتوانست به ای  امر دست بیابد
 . ان والیت غ نی در آن با پدر  النم اشترا  داشتب ر م نی  منحیث یکی او نمایند خود را در میان بگذارد جد

می  ویند وقتی شاه ا الحا  خود را اعالم  رد جدد بد ر م  ده یکدی او روحدانیون مبدهور شدهر غ ندی بدود، اولدی            
مدا دختدران خدود را بده مکتدب نمدی        ،اعلیحتر  دیگدر  دار هایتدان درسدت امدا     »: بود  ه به پا خواست و  کتفردی 

بایدد یداد آور شدوم  ده شدخص خدودم بدا تاریدک          . «فرستیم و نه اجاوه می دهیم  ه بدون وادری او خانه خدار  شدوند  
او آن بده بعدد   . ر احتدرام داشدته باشدم تدا بده او     شداید بده امدان ا  خدان بیبدت      موافق نیستم و حتی فکریی جد ب ر م  اماًل

دیگر رهرران و  الن های قومی نی   کتند  ه بلی ما ای   ار و آن  ار را نمدی پدذیریم امدا وندد پیبدنهاد دیگدر را مدی        
 .تنها وند امر، به خصوص در مورد ونان، رد شد یعنی همه  کته های امان ا  خان رد نبد،  . پذیریم
مان ا  خان واقعدا او پیبدرفت اروپدا درسدی آموختده بدود آن درس اید  مدی بدود  ده رهردران بایدد بده              حال ا ر ا ،خوم

 بجددای اینکدده اعلیحتددر  بگویددد  . حکومددت بددرای مددردم اسددت ندده مددردم بددرای حکومددت  . نظددرا  مددردم ار  بگذارنددد
« ه ن ذیرفتیدد اجدرا نمدی  دنم    و  کته هایم را  ده پذیرفتیدد اجدرا و آندرا  د      درست است م  به  ال  شما  ار می  نم »

م  ای  جر ده را بدرای اید  دایدر نکدرده ام      . نخیر»: جوابی داد  ه نمایانگر ذهنیت شاهان و دیکتاتوران ما بوده است
 «ای  جر ه برای اعالم ای  ا الحا  است نه برای اینکه م  با شما مبوره  نم.  ه شما نظرا  مرا رد  نید

 مهدم اید  اسدت  ده امدان ا  خدان ا دالًً       . ا  خان وقدر درست بود و وقدر نادرست مهم ای  نیست  ه ا الحا  امان
یک فردی  ه خود را مالک و مختار آیندۀ هر  است الگوی ملی ما؟ ایا همی  . حاور نرود به نظر مردم ار  بگذارد

. االتدر اسدت تدا امدان ا  خدان     با  د جرر بر قلرم باید بگویم  ه حامد  روی یک الگوی بهتدر و و  فرد افغان می داند؟ 
که دارد هنوو هم ومانی  ه مردم افغانستان  کتند  ه خون ملیون ها افغان ای مسلکیبا وجود  دها مبکل شخصی و 
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آقددای  –بددرای سدداخت  اردو دداه هددای عسددا ر خددارجی در خددا  مددا ریختانددده نبددده و نمددی خواهنددد ایدد  اردو دداه هددا را    
 .«رهرر شما استم و نظر شما را قرول دارم م . به وبم»:  روی به احترام  کت

 .امان ا  خان با  د شرافتی  ه داشت نتوانست  ه به نظر مردم احترام  ند
شدند  ده بتوانندد بده     انتخام ما برای رهرری باید مردان و ونانی با.  ار ما نراید با شرافت و مسلمانیت رهرران ما باشد

وظیکدۀ رهردر   . در د مردم شری  مدا پیدرو اسدالم اسدتند     ۲۲ی هستیم  ه ما یک  بور. ار  بگذارند خواسته های ما
وظیکدۀ ملدی اش احتدرام بده     . اید   دار هدا بدی  خدود و خددای اوسدت       . در مقابل ملت نماو خواندن و رووه  رفت  نیسدت 

وو او وظیکدُه دیندی اش در ر  . خواسته های ملت است، ولو  ه آن خواسته ها خالف میل او و بر علیده مصدلحت باشدد   
 .قیامت سوال و جوام خواهد شد او برف  سی  ه ای  وظیکه را باالیش  ذاشت

 .می  وییم  ه ای  افغانستان نوی  است
ا ر  بور نوی  می خواهیم دیگر باید بگذرایم  ه ای  و آن قدرتمند دهه ها پیش وه  رده بود  ه آیندۀ ما را بهتر می 

ه مدی خواهدد؟ بده جدای اینکده بده امدان ا  خدان و داوود خدان افسدوس           بیایید  ه ب رسیم  ه همدی  حداال ملدت ود    . ساخت
و . بده عتیدق رحیمدی بردالیم و اشدعار پیدر محمدد  داروان را بسدراییم         . بخوریم، بهتر است به رو  ا  نیک ا افتخار  ندیم 

  - مدو را  هدا  یووراندۀ شداهان را مقایسده  ندیم بده سیاسدت د       ا ر به سیاست عالقه داریم نراید دیگر سیاست هدای وور 
به جای اینکار باید وقت خود را مصرف  نیم به انتقداد سیاسدت مدداران     . مو را  های ما اختالس  ر باشندیا روه د

 بدور مدا احتیدا  دارد بده      . ی مدردم ا دال  شدوند   أتدا شداید او تدرس ر    ما  ده حدق داریدم آنهدا را انتخدام و رد  ندیم،       
افغانسدتان ندوی  دیگدر بده داسدتان      . لرانی م او حکومت و عدالت اجتمداعی مو راسی، قانونیت، حقوق ببر، جدایی باید

  .های امان ا  خان نیاوی ندارد
  ران افغانستان: منرع
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