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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

  

   ۲۰۱۹/ ۱۰/ ۰۵                                           یزیدکتور زمان ستان
  

  !دپروریملت شه 

ها کنند، ولی ما افغانثر جوامع جهان رهبران سیاسی چون ماوو تسیتنگ، گاندی و لنین را در ستایش پرستش می
 .کنیمبزرگان تاریخ خود را حتا به معیار جمال ناصر، فیدل کاسترو و هوچی مین هم قدردانی نمی

نمایند، در زمان شویق و پشتیبانی میممکن علت آن در این باشد که در جوامع دیگر رهبران خود را زمان حیات ت
کنند، ولی در افغانستان در زمان  بندند، بزرگداشت میکنند و آنگاه که چشم از دنیا میاحراز قدرت سیاسی ستایش می

خواهیم میرند، میشود و رهبران میکنیم و آنگاه که این آرزو برآورده میحیات شعار »مرده باد« را نثار رهبران می
ها را دوباره زنده کنیم. در واقع با سرنوشت و تقدیر در جنگیم و با امر طبیعت و خواست ار »زنده باد« آن با شع

 .خداوند در ستیز

ها هیچ رهبری را در زمان حیاتش نستودیم، ستایش ما اگر حقیقت هم بوده، چاپلوسی پنداشته مسلم است که ما افغان 
طور نشانهٔ ایم و این شیوه را به زاوار توهین و بدگویی دانسته تمسخر کردهشان سشده. رهبران خود را در زمان حیات

 .روشنفکری بر رخ دیگران کشیدیم

ترین رهبران سیاسی کشور کمترین وقت و فرصت قیادت را داشتند و در حسرت و جای تعجب نیست که مترقی
سال   ۲۷۱هللا خان، محمدموسی شفیق از جمله انشاه درانی، امیر شیرعلی خان، امیر امناامیدی از دنیا رفتند؟ زمان 

 .درصد آن، زمام امور کشور را در دست داشتند۱۲سال یعنی  ۳۵تاریخ افغانستان صرف برای  

درصد متباقی یا به فتوحات گسترش امپراتوری احمدشاه بابا و یا در دفاع و جلوگیری از انقباض آن در ۹۰قریب به 
 .های نیابتی و رقابتی مدعیان سلطنت سپری شده استدر جنگمقابله با استعماریون اروپایی 

خواه کشور نقش داشتند، ولی های خارجی در عقب پرده در سقوط و براندازی زمامداران ترقی بدیهی است که قدرت
ش  ها بودیم که در فقدان آگاهی، فراست و دوراندیشی در دشوارترین شرایط در پهلوی رهبران خویدر نهایت ما افغان 

 .نایستادیم و منفعت خود را در اغتشاش جستیم، نه در استقرار

هللا خان جسارتی محکوم کردیم، امیر امان شاه دارنی را قاتل نامیدیم، امیر شیرعلی خان را به بی در زمان حیاتش زمان 
پروری بر نبود را تکفیر کردیم، محمدموسی شفیق را به خیانت فروش آب هلمند متهم کردیم و بعد از مرگ در شهید

 .ها افسوس کردیمآن 

نگرند و زمانی که منشی احمدشاه بابا را به تمسخر و تحقیر میعدهٔ از ما در این »خودمنکری« حتا بزرگ 
گیرند که به استناد تاریخ دهد در سایهٔ قدرت بیگانگان در موقف شهروند همدانی قرار میپرستی« ما ثمرهٔ می»بیگانه

جا آمدید، بل اعمال ماست که جواب چنگیز خان گفته بود: »شمارا نه خدا فرستاده و نه خود این گشای جوینی درجهان
 «.شمارا به اینجا آورده

 .داری از کاندیدای خاصی تلقی نگرددنشر این نوشته را عمدا تا بعد از انتخابات به تأخیر گذاشتم تا تحلیلم جانب
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 2تر 2 له : ڼو شمیرهد پا

 german.de-maqalat@afghan  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ه ده زې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړدلیکنې د لیکنی: یادونه

 

الذکر افغانستان است یا نه، به تاریخ مربوط چهار رهبر مترقی فوقکه دکتور محمداشرف غنی همردیف قضاوت این 
جمهور کشور است، هم در  شود تناقض بین ذهنیت سیاسی مستولی در برابر رییساست. آنچه به بحث ما مربوط می

 :رابطه با صلح و هم در رابطه با انتخابات

های امریکا را در ایجاد نظم دموکراسی )ولو  کوشش گرفتند وشماری که آمدن امریکاییان را به افغانستان جشن می 
 .کنندبودنش تقبیح میستودند، غنی را به اتهام امریکایینمایشی یا سفارشی( می

پوشند. اش چشم میبینند، ولی بر استعداد رهبریتبودن او را میکنند، پشتونگرایی مبارزه میعدهٔ دیگری که با قوم
 .افزایدکاهد، بل بر آن می آمیز است. تعصب در برابر تعصب از تعصب نمیتعصبکه همین روند غافل از این 

امریکایی« -کنند همزمان با نمایندهٔ »افغانجمهور مجادله میامریکایی بودن« با رییس-خاطر »افغانبرخی دیگر که به
نازد، نزد  بودن خود میییترین تناقض در این است که با آن یکی که به امریکابزرگ  کنند.امریکا مصافحه می

کند نشینند، ولی با آن دیگری که به افغانیت خود افتخار میکنند و دور میز مصالحه می کشورهای بیگانه سر خم می 
  .غلتانندوخون میگناه خود را به خاک کنند که در آن صدها هموطن بی مقابله و جنگ می

کنند که ترین سنت محمدی )پیمان حدیبیه( را فراموش میاین مدعیان شرع محمدی در انتخاب جنگ و صلح، مهم 
های سیاسی مخالفان حکومت گیریکه این موضعترین صلح از بهترین جنگ برتری دارد. خالصه این فرمود: زشت

 .اندهمزمان با استدالل منطقی، ارشادات دینی و اصول اخالقی در تناقض

کنیم، ولی خصلت »سر در گریبان فروبردن«  ل دیگران شناسایی میها را در اعماما معموال چنین تناقض و زشتی
کنیم. انتقادهایی از این قبیل که روی همرفته در الفاظ، تعبیرات، و اصطالحات دینی توجیه خود را فراموش می

 .شانندکها را از اعتدال به افراط می چرخند ذهنیتگردند و همواره بر محور دفاع از شخصیت، هویت و منیت میمی

اندود آزاد  مفهوم و تعصبمعنا، بیهای خود را از شعارهای بیاگر واقعا آرزومند پیشرفت جامعه هستیم، باید ذهنیت
ها زنده باد گفته در پهلویشان بایستیم و در ایجاد و گسترش سازیم. مرده را »مرده باد« گفته به حقش دعا کنیم، به زنده

 «.کنیمدی: »خود تغییری باشیم که آن را در دنیا آرزو میذهنیت مثبت بکوشیم. به گفته گان

 با تشکر از وبسایت مدنیت
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