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  دکتور زمان ستانيزی
  ٢٠١٤ سپتمبر ٢٧

  

  تناقض در استدالل آقای سيستانی
  بخش سوم
  امانت امانيت

    تفاوت بين ذھنيت منجمد و تازه نگر

راست بودن اعتقاد خود . گردد ست و در قيد آن به اعتياد خود محوری مبتال میانسان اسير و حصير نفسانيت ا  

بسياری از . شود کند و چون پيلٔه کرم ابريشم در آسايش فکر خمود و جمود ھالک می در انحصار حق تعبير می

کند، بيشتر مفاھيم که حقايق امور را خود بسنجد و برای خود تحليل  کند، عوض آن اعتقادات را از روی عادت قبول می

 را جعبٔه ذھنی خود قفل نموده کليد آنرا به دور می ئیرا بر حسب تعريف گذشتگان به گونٔه پيشفرضھای ديانت و مليگرا

   . اندازند

ولی خداوند به انسان چنان قؤه تفکر آزاد داده است که انسان صرفنظر از راست بودن اعتقاد حاصله اش حتی   

   .را ھم دارداختيار انکار خداوند 

عقل کل آفريده تا در او خود انديشيدن شکران نعمت است و به جا آوردن سپاس خالق اليزال که ما را مظھر   

خالقيت بھترين عبادت است چون از راه آن انسان خالق . نديشيم که او را در خود بيابيم و خود را از او بيابيمچنان بي

 ۀضرور نيست در وحل. ر خالق به منظور حقيقت يابی در واقع حق يابی است تفکءً بنا. گردد لواسطٔه خالق مطق میاب

که ھدف حق است نه  اول حق به جانب باشيم، ولی حتمی است تا در نھايت برای يافتن حق به راه حق قدم نھيم با فھم اين

  .راه رسيدن به حق

 اظھار کردم و با ه ایقبل در مصاحباخيراً نظر متفاوت و مغاير پيشفرضھای دھه ھای قرن اخير را که چندی   

استقبال گرم وطنداران روشن نگر مواجه شده بود، مورد اعتراض شماری چندی واقع شد که با تازه نگريھا حساسيت 

نشان داده تعامل انسانھای متمدن و روشن ضمير را کنار گذاشته عوض افھام و تفھيم و تقابل انديشه با نظرياتم، با 

و در غفلت انحصار واقعيت بينی خود در خصم و خشم به . ت و دشمنی در پيش گرفته اندشخص خودم سر عداو

   .تروريزم لفظی متوصل شده اند

 تلخ مظاھرات دوران ۀاولين تجرب.  نيم قرن اخير در افغانستان شباھت زياد دارد"ستھاینيکمو"اين شيوه با طرزالعمل 

 روزھای مظاھرات پس از چند سخنگوئ يکنواخت و تکراری با در يکی از. پوھنتون کابل را به خاطرم می آورد

الخره نوبت به يک تن رسيد که در شرح مطالب معقول، و انديشٔه تازه و متفاوت سر سخن انوس بأکلمات و عبارات نام
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سر ستيج با از » طرفدار ميوندوال« سروصدا بلند شد بر سر او ريختند و او را به جرم هبعد از چند لحظٔه کوتا. باز کرد

  .بی حرمتی پائين کردند

 متفاوت و متضاد واقعيت آن روزگار افغانستان بود ولی چيزی که در یولوژيھائصحنه سازيھا و برخورد ايد  

 بيان و انحصار جواز آن برای انحصار قدرت یتماشای آن صحنٔه فراموش ناشدنی مرا تکان داد تضاد بين اصل آزاد

بازی ھمان است ولی بازيگران عوض شده . ری به ميان نيامدهيستان نيم قرن اخير ھيچ تغيدر اين رابطه در افغان. بود

تازند حتی در محيط آزاديھای مدنی غرب در برابر استقالل  اين شماری از بيکاران که به کار و تحصيل من می. اند

  .کرده باشند» دفاع«رات کشور  نمانده به نام دفاع از افتخاه ایجنگند تا استقالل رسمی که از آن شم فکری می

بر خود «اينگونه اختناق . اين روند عام ھر جامعه است که در برابر ھر سنت شکنی شيؤه خصمانه می گزيند  

کردند ديوانه و   سورة البقره، مبارزه می١٧٠ ت، طبق آيئیضد طرز ديانت آباه پيام آوران خدا را که ب» تحميل شده

صرف فرصت سير زمان بود که با شکستن .... خواندند مان افغان را کافر میاان چون خواندند، تازه نگر مجنون می

   .قالبھای کھنه ابوالحکمان چند را ابوجھل ساختند تا نو انديشی حکم زمان گرديد

 حال ۀشکران نعمت تازه نگری در تفکر آزاد است که گذشته را در آئين. ی داردئھر عصر از خود تقاضاھا  

پيشفرضھای تاريخ را کورکورانه پرستش نکنيم، ولی از رموز وقايع آن درس عبرت .  فردای موعود برسيمببينيم تا به

تنھا و تنھا وقتيکه . نديشند و برای ما فکر کنندنگذاريم ديگران از بھر ما بي. يمنديشاز بھر خود بيگرفته، در عصر خود 

  .توانيم ز استقالل واقعی افغانستان را کرده میاز استقالل فکری خود اطمينان حاصل کرديم، ادعای دفاع ا

 چون افغانستان که وسايل ارتباط جمعی و معلومات استھالک عامه ھمه در دست ه ایدر جامعٔه سربست   

 رسميات و تبليغات را به ءً بنا. دانستند حکومت بود، اکثريت مردم تفاوت بين معلومات مستقل و تبليغات حکومتی را نمی

ھای عينی می پنداشتند که به مرور زمان جز اعتقادات جمعی شده با ھر تکرار مکرر ذھنيت را برای شکل واقعيت 

عرف «اظھارنظر در مخالفت با اين . شد که به حيث عرف اجتماع قبول می ساخت تا آن واقعيت بودن آن آماده تر می

به اين شکل جامعه در ظلمت و سياھی . کردند شد و تازه نگری را تکفير می رو میه ھميشه با مقاومت روب» جمعی

  .راکد و عاری از نو آوری می ماند

  

  امانت امانيت

  .اميرامان هللا خان از بھترين پادشاھان افغانستان بود، ولی لياقتش در ستايش است، نه در پرستش

 ولی در امان هللا خان ھستند نعوذ با در خدا عيب می بينند» بر وزن وطنپرست«ی که امانيست ھای امان پرست ئآنھا

عکس، امانيست ھای که لياقت امان هللا خان را در ستايش می پويند، خوبی ھا و بدی ھای او را ه ب. عيب نمی بينند

در نھايت .  ستايش است، تمجيد می کنند، و آنچه نيست، بر باد انتقاد می گيرندجداگانه قمداد کرده، آنچه از او درخور

يکی امانيت ارتجاعی : شود از ھمين جا تفکيک دو نوع امانيت پديدار می. ھم نخورده انده مين بمی بينند که آسمان و ز

  .انقالبی، قالب شکن و مترقی و خاطره ای، و ديگری امانيت متحرک، زنده،» نستلجيک«يا

ت خيال خاطرات اينھا در اسار. امانيست ھای ارتجاعی، دورٔه امانی را يک مقطع منجمد و محکوم به زمان می دانند

اين . يک قرن پيش دست و پا می زنند و ھنوز ھم اصالحات دورٔه امانيه را به معيار قرن بيست ويک تحول می پندارند

ست ھای يولوژيک، امانئ روش ايدهاز ديدگا. امانيت ترسو، و بزدل است و از آزادی بيان و تحليل وقايع می ترسد

سلفيھا :  صرف در يک مورد از افراط مذھبی تفاوت دارندئیافراط مليگرا. صفت اند عقبگرا با سلفی ھای داعش ھم

ھردو مخالف تازه نگری .  قرن به عقب برگردانند، و امانيست ھای ارتجاعی صرف يک قرن١۴خواھند جامعه را  می
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 کرده اند و  انقالبی امانيت واقعی را فراموشۀامانيست ھای ارتجاعی روحي. کنند ن خود را تکفير میااند و مخالف

  .زنده اند» يادش بخير«صرف با خاطرات 

اما امانيست ھای مترقی و انقالبی امانيت را يک انقالب از باال به پائين می پندارند که اقالً نيم قرن از مقطع   

. ستبرای امانيست ھای انقالبی روحئه امانيت مھمتر از واقعيت زمانی دورٔه امانی ا. زمانی خود به پيش می نگريست

امانيت انقالبی تازه نگر است با ايجابات . اينھا به نام آمان هللا خان نمی پيچند، بلکه با روحئه پيشتاز امانيت می آميزند

گويد، از   فردا می بيند، از انتقاد نمی ترسد، به نو آوری و خالقيت لبيک میۀعصر جواب می دھد، حال را در آئين

  .قانه می انديشدپوشد و خال تحليل و بررسی چشم نمی

. امانيت مترقی حکم می کند که تاريخ را چنان بررسی بايد کرد، که موجبات سقوط دورٔه امانی تکرار نشود  

بديھی است که . کرد اگر امانيت وقت توانسته بود به معايب خود پی ببرد، ممکن دورٔه امانی تا نيم قرن ديگر دوام می

. توان ذھنيت را با ايجابات عصر چنان عيار ساخت که جوابگوی مشکالت باشد یپذيرد، ولی م واقعيت تاريخ تغير نمی

کند که از تاريخ بايد درس عبرت گرفت و از معايب گذشته بايد آموخت و نگذاشت که احساسات  امانيت انقالبی حکم می

  .از انتقاد بايد نترسيد ولو پيشفرضھا را متزلزل سازد. بر تدبير و دورانديشی چربی کند

. توان آن بزرگمرد تاريخ را از روی آن بزرگداشت امير امان هللا خان صاحب اوصاف بيشماری بود که می  

ولی بزرگمنشی او را نبايد بر چشم پوشی از واقعيتھای ناگوار دورٔه سلطنتش بنياد نھاد، از تشويش اين که مبادا 

داشت و واقعيت ھای ير امان هللا خان در آن قرار  که امیامر مسلم است که درک شرايط. مسؤوليتی به او راجع شود

 که او را يین انگيزه ھای نھانی روحی و نفسانفھميد. رو بود، کار دشوار استه  جھان متزلزلی که او با آنھا روبیسياس

بھتر ولی برماست تا برای فھميدن . ی متوصل شود، نھايت مشکل استئداشت تا واقعاً يا سياستاً به کاری و ادعا وامی

صرفنظر . واقعيت ھا پيشفرضھا را زير زره بين عصر و زمان خود با دقت ببينيم و از وقوع ھيچ احتمالی چشم نپوشيم

  .که ادعايش از روی مصلحت سياسی بوده باشد يا به استناد يک واقعيت تاريخی از اين

 یات او را در قرينٔه زمان و مکان و شرايطوقتی اشتباھ. کند شود به انسان بودنش داللت می  او میه اگر انتقادی متوج

رو بود تحليل کنيم، زحمات او را بيشتر تقدير می کنيم، و او را از روی پيچيدگی ھای ه که امير امان هللا خان با آن روب

  ر بدانيمواقعاً اگر امان هللا خان را بزرگ می پنداريم، افغانستان را بايد بزرگت. سياست ھای جھانی وقت بھتر می شناسيم

و از آنھا چنان قدر کنيم که قابليت تقدير بيشتر و ارج بھتر را سزاوار . ش را از آن ھم گراميتری او افتخارات تاريخ

اما . امير امان هللا خان به خاطر افغانستان امير بود، ولی افغانستان به خاطر امان هللا خان يک کشور نبود. است

  .کنند دو مثبت يکديگرا را نفی نمی. ديگری نمی کاھدگراميداشت يکی از احترام به 

 ش امير امان هللا خان اشتباھاتی را ھم مرتکب شد که در اثر آن دورٔه امانی که توقع میپھلوی ھمٔه اوصافدر   

 ايع می و شناخت و تحليل اين وقئیتنھا از راه بازگو.  بيش تجاوز نکرده ایرفت سلطٔه آن اقالً نيم قرن دوام کند، از دھ

بلی .  است، نه شعارنزد صاحبان خرد تاريخ عبرت. توان از تکرار احتمالی حوادث ناگوار مشابه به آن جلوگيری کرد

 داشت و سن جوانش او را از تجربٔه الزم محروم ساخته بود که ئی ھائیامير امان هللا خان به سان ھر انسان نارسا

يا ھم ملحوظات و مراودات دربار ايجاب می کرد که او . می ماندگاھکاھی تدبيرش در گرو احساسش اسير و حصير 

   .ی کند که با واقعيت در تضاد باشدئبرای تقوئه روحئه ملتش يا برای باال بردن سطح اعتماد به نفس شان ادعا» سياستاً «

 و ترقی ءعتالتوانيم خوبيھای امير امان هللا خان را سرمشق زندگی خود سازيم، و آرزوھای بيشمار ا ما می  

ضربان قلب ما بايد با عشق ميھنی او . کشور را که او خيالش را با خود به خاک برد، زنده سازيم و جامٔه عمل بپوشانيم

ما بايد دشت و دامان خشکيدٔه افغانستان را با احيای دوبارٔه آرمانھای واالی او آبياری . در اھتزاز احساس لبيک بگويد

 که او در سطح زعامت کشور تبارز يیگرامی بداريم تا احساس دوطن دوست هللا خان را به نحوی ما بايد امير امان. کنيم
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داد، ما در سطح مردمی نمايان کرده بتوانيم و ھمه ھمديگر را در برادری و برابری با محبت وطنداری در آغوش 

     .بکشيم

سازد  رقی ھمنواست و با ايجابات عصر میمن امانيست نيستم ولی تازه نگری ام با اصول امانيت انقالبی و مت  

  .تا جوابگوی آينده باشد، نه اسير گذشته

  

  از تشويش تا تکليف روحی

 ھموطنان ما را محتاط و ۀکمين ھمستان در سائه دسايس دشمنان اندرتھديد به ھويت ملی و مملکتی افغان  

ليف روحی در آمده و ھنوز ھم در پشت ولی برای بعضی ھا اين حساسيت ملی به سطح تک. ضرورتاً مشکوک ساخته

گيرد روی محور  که به نظريات من تعلق می نوشته ھای اينھا تا جائی. ھر سنگ عسکر و جاسوس انگليس می بينند

ستوری و که د« قرار گرفته ام ئی گويا من به صف آنھاداکتر زمانیچرخد که بر حسب نوشتٔه  ترس و تشويشی می

خ معا صر ما کمر بسته و مانند د شمنان قسم خورده از اسم افغان و افغانستان يک تاريستماتيف و جعل سيآگاھانه به تحر

    ».دانند یز جعلی ميرا ن ھمان کسانی که افغانستان را کشور جعلی و استقالل آن. و افتخارات ملی ما نفرت دارند

ولی سر .  قابل درک است ايشان» ترسد میدراز مار گزيده از ريسمان  «یروان» سندروم«اين تشويش و   

در اين عصر انقالب اطالعاتی نمی . خود را در زير ريگ پنھان کردن باعث غيبت واقعيتھا در سطح زمين نمی شود

عکس از راه ه ب.  تاريخ کشور را زير غبار زمانه ھا پنھان کنيم  تجاھل الفاظ بپوشانيم يا وقايعافۀتوانيم حقايق را در لف

 ی و تعبير نامناسب برای بھره بردار توان از تحريف، تعريف وقايع تاريخ از ديدگاه نو می بھتر یتحليل و بررس

تازه نگريھا ما را از غفلت ذھنيت ھای منجمد بيدار می سازد و صفوف افغاندوستی . سياسی ناجايز جلوگيری بھتر کرد

يابی انگيزٔه انسانی است که ريشٔه آن حق نام خداست و حقيقت . تحقيق مشتق از حق است. ما را قوت بيشتر می بخشد

   .چشد در باغ بھشت از چشمٔه ھويت و جوھر تصاحب اختيار آب می

در برابر دسايس بيگانگان ھمانا قؤه تفکر و استدالل قوئ ملبس با فھم و دانش، و خالقيت انديشه از بھترين   

از .  فکری الزم است تا مخاصمت لفظیۀانند مقابلد ی که افغانستان را کشور جعلی میئبا آنھا. ياران نصرت ما ھستند

     : فکری من در برابر آنھا چنين استۀ از مقابله ایروی تحليل تاريخ شم

زمانی که سازماندھئ حملٔه عراق بر ايران جلو توسعه و صدور انقالب اسالمی را به سمت جنوبغرب متوقف   

ر ي تسلطه بر پارسيگويان آسيای ميانه تغي مرامش را بهساخت، جمھورئ اسالمی جھت توسعه اش را به شمالغرب و 

اضمحالل و فروپاشئ روسئه شوروی فرصت را برای اين دسيسه مساعدتر ساخت تا ذھنيت ھا را برای پر کردن . داد

استعمار موجوديت افغانستان مستقل سد بزرگی بر سر راه اين دسيسٔه  .خالی قدرت سياسی در آسيای ميانه آماده کنند

 و تضعيف آن از   پالنھای تجزئه احتمالی افغانستان از راه تحديد ھويت افغانی به يک نژادءً بنا. قرار داشت» فرھنگی«

در اين رابطه کشالٔه . ی داخلی بر مبنای حمايت از ھويت ھای لسانی و مذھبی زير دست گرفته شدئراه جنگھای فرقه 

ی تداوم انحصار قدرت سياسی و نظامی توسط ائتالف شمال چه از  افغانستان کوشش صريح است برایانتخابات کنون

ھمچنان در بخش ثقافتی رسانه ھای خبری و مطبوعات افغانستان برای . راه انتخابات، چه از راه تھديد کودتای نظامی

  .برد به سر می» کوما«ايرانيسازی چنان عيار گشته اند که زبان دری در حالت نيمه جان و 

احتمالی افغانستان، زير نام خراسان بزرگ کوشش شد به اين ۀ  در برابر دسيسٔه تجزيینيت منفدفع ذھبرای   

  . به آن مشروعيت ببخشند١٨٠٩ذھنيت جھت مثبت بدھند و بر استناد معاھدٔه 

را » خراسانيان«اين بھترين مورد است که تحليل و بررسئ وقايع تاريخی از روی تازه نگری قويترين دليل   

 م بين الرد آکلند و شاه ١٨٠٩ سال  در معاھدهٔ » پادشاه خراسان«من بارھا گفته ام که استعمال عبارت . ندک رد می
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کند، بلکه استعمال آن عبارت، بيانگر انگيزٔه توسعه طلبی استعمار انگليس   کشوری به نام خراسان نمی شجاع داللت به

. کردند  را میئیادعای مالکيت خطه ھای بزرگتر جغرافيابود که از طريق القاب بزرگتر به ھمبازيان سياسی خود 

 به  خواست ضرورت به تعميل چنين يک اجندای استعماری خاصتاً در ھمان مقطع تاريخ محسوس بود زيرا ناپليون می

 انگليسھا ضرورت داشتند که شاه شجاع را پادشاه ءً بنا. غانستان باالی ھند حمله کندکمک پارس صفوی از راه اف

سان بنامند، تا از يکطرف سرحدات متعلقٔه پارس، يعنی متحد احتمالی فرانسه، را محدود سازند و ازطرف ديگر خرا

فقط و فقط .  خود باالی قسمت اعظم از آسيای ميانه تحکيم بخشندی از طريق شاه شجاع يعنی متحدسياسسلطٔه خود را

 ئی افغانستان ترجيح دادند چون خراسان ٓخطٔه جغرافيابرای ھمين مقصد شوم استعماری در معاھده نام خراسان را بر

توان از  می.  توسعه طلبی استعمار انگليس نھايت مساعد بودیبزرگتر و بدون سرحدات مشخص بود که برای مرامھا

   .  تعبير استناد جعلی جلوگيری کردوءچنين بررسی و تحليل از تحريف و سراه 

 حساس حالل مشکل ۀی پی برد که در اين مرحلئتوان به ارزشھا خ میه نگری و تحليل بھتر تاريزاز راه تا  

فزايم و تعقل را بر احساسات مسلط سازيم، ضرورت به تقليد از بياگر تحليل را بر تجليل . تواند افغانستان شده می

ئه مغاير  شنيدن يک نظرضو محولی ذھنيت عامه با تازه نگری حساسيت دارد . روشھای ناھنجار بيگانان نمی ماند

بيادر توره به ای گپا چی، شولی ته بخو «گويند  پيشفرضھای شان از ھمان قمچين کھنٔه اختناق عامه استفاده کرده می

  .دشمن دانا به ز نادان دوست: در تداوم اين ذھنيت اختناق به شعر وجيزٔه پناه می بريم. »پردی ته بکو

 

  فقدان بصيرت

در اولی کفران نعمت است و در دومی خير و . تلقی کرد، يا عبرت پنداشتتوان يا شعار  وقايع تاريخ را می  

ستفاده از فراخنای زمان و اتکرار گفتن وقايع تاريخ بدون تحليل و بررسی سادوگری است، ولی يک عالم بايد با . فالح

 ءقای سيستانی به استھزاکه آ آنچنان. من سادو و مداح نيستم. استنتاج از تسلسل وقايع از سادو و مداح فاصله بگيرد

 پس برای آن. اشاره نموده اند، ليک يک واقعيت است که به اميد خدمت به ميھن برای تحصيالت عالی به امريکا آمده ام

   .که ادای دين کرده باشم، بايد تا حد توان رنجھای وطن را التيام کرد

 که از ديدن عيوب یجوامع. ی است چون افغانستان عقب نگره ایيکی از دردھای مھلک جوامع عقب ماند  

خود در حال کور اند، و به آينده اميدی ندارند، ناگزير به خيال ماضی پناه ببرند، که بعضاً آنقدر در مقطع انجماد ماضی 

 و بصيرت تجويز ئی بينایبرای عالج اين تکليف دارو. اسير می مانند، که نمی توانند واقعيتھای تلخ را به ديدٔه نقد ببينند

  .شود می

 دانش استوار است و اين یآن يکی بر جھانبين .در واقع تجربٔه عينيت بيرونی با بصيرت درونی بستگی دارد  

بر ماست تا حقايق را در . برای کسب عينيت دانستن تفاوت بين انتقاد و نقد حتمی است. انبينی بينشھديگری بر ج

در . ت تاريخ چنان نظر کنيم، که نواقص خود را در آن ديده بتوانيمنٔه عبرئيبرماست تا در آ. خودفريبی از خود نپوشانيم

 بر ماست تا نھفته ھا را عيان کنيم. غير آن در آئينه نگريستن نابجاست

تحليل وبيان وقايع ناگوار ولی عبرت انگيز تاريخ يک . کند و عيان را چنان بيان کنيم که وجدان آگاه به درک آن امر می

گر ا که. فتديا به دست می گيرد، در ھمان چاه ببادا رھبر نابينای ديگری که زمام امور کشور ر ملی است تا مۀفريض

  .خاموش بنشينی گناه است


