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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۱۰/۰۱/۱۱۰۰         ترجمه: غوث جانباز

 به جنگ آید چون به تنگ آید، عاقبت
 نویسنده: غفور لیوال

 

عده ای از به اصطالح فرهنگیان، روشنفکران و با سودان مسوولیت خود را "... دوستم در تلفون گالیه داشت که  یک

در زمرۀ سیاستمداران  خواهند ت خوش شان نمی آید و نمیکامالً به باد فراموشی سپرده و تاکید دارند که گویا از سیاس

 "محسوب شوند.

برخی از  د.ناز بد نامی سیاسی هراس دارسیاست ها در افغانستان آنقدر بدنام  شده اند  که  اکنون همه  من به نظر    

، گرسنگیمرگ،  در بارۀ زندگی،  که  می شوندنعده  از افغانهای با احساس  باکانه  سد راه  آفرهنگی های خود خواه بی

باشند،  از سیاست دور اینها استدالل میکنند که: " نخیر! فرهنگیها باید  این کشور می اندیشند. غم و شادی بیسوادی، 

را  ست چیزی ناپاکی بوده  و همه ستند که سیا..  برخی بر آن انقدی ترتیب نمایند.صرف شعر بسرایند، داستان بنویسند، 

روشنفکران در هر  یاست دفاع کنم، یا اصرار بورزم  که از س در این نوشتهاهم نمیخو ن قطعاً با خود ناپاک میسازد. م

و  یتمسوولبیداری و روشنگری  صرف  آرزو دارم تذکر بدهم که همه در برابر مراحل ،صورت باید سیاست کنند

و  نشسته  هست زیر االش، گرسنگی و حال بد هموطنان خود دشدن (سالخی )قصابی درکسیکه  ، و هر دارند یتمکلف

 بهانه اش طهارت فرهنگی و تقوا باشد فکر نمی کنم که این تقوایش قبول شود.

 دشواری:  

و سیاست  سیاسی وابسته به کشورهای  مقتدر  نیرنگ های سیاسی طی سی سال اخیر، مداخالت بیگانگان، گروه های

 .ی با کلمۀ "سیاست" حساس ساختهبازان مکار، مردم را حت

ول طوری بود که اگر کسی د، میان مردم معمندیگر سیاست شو های  ی، نیرنگ و فریبکاری نامئدروغگوقبل از آنکه   

برخورد غیرصادقانه میکرد، طرف مقابل گالیه سر داده به او میگفت: "ببین برادر، با من سیاست نکو!"  با دیگری 

 شاید توضیح فوق الذکر در بارۀ سیاست درست باشد...

 و کاری است که شخصی برای نجات ملت و وطن خویش انجام میدهد، نده سیاست عملقیدۀ باما به ع  

به آن می اندیشد و در عمل با تمام شجاعت صدای خود را بلند میکند. چنین یک حرکتی از شوق نه بلکه از درک  

  " چون به تنگ آید، عاقبت به جنگ آید!"، زیرا میگویند: مسوولیت سرچشمه میگیرد

 ، یعنی چی؟سیاست عملی

دستیابی  داشته باشد و یا هم بخاطر دست  درز آن است که کسی قدرت سیاسی را  به زبان ساده، سیاست عملی عبارت ا

 کند.عمالً مبارزه  به  آن

، و روشنگر بیدار کننده در این میان فشار سیاسی و حرکات رفورمیستی )اصالح طلبانه( کارهای هستند که نیروهای   

نماید، یا هدف سقوط دادن حکومت را دنبال  روشنگرحتمی نیست که   نیروهای  انجام دهند. باید   ۀ مدنیمنجمله جامع

در آن است تا وطن و ملت  بیدار کننده  و روشنگر نیروهای  خود را به اریکۀ قدرت برساند. اما مسوولیت و مکلفیت 

 د.نا از سقوط، بحران و مرگ نجات بدهر



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

را  وشنگریر نفذین، روشنفکران و فرهنگی های افغانستان مسوول، مکلف و مجبور هستند تا جنبشباسواد، مت افراد    

 را از فاجعۀ جاری نجات دهند. انسان افغاندر میهن ما آغاز نموده، وطن و  

افغانستان بار دیگر در لبۀ سقوط قرار دارد، دساسیس بعضی حلقات در سطح بین المللی، توطئه های منطقوی و گروه   

و افغانها را  تش بکشندمکاتب شان را به آد میهن ما را پارچه، پارچه  ساخته، های  دون صفت  در داخل کشور میخواهن

زده   بر آنهاتاپۀ " سیاست "  گی ها و روشنفکران از ترس آنکه مبادادر چنین یک حالتی برخی از فرهن .ببرند از بین 

اجتماعی به تفنگ ساالران بی  –شود  به سایۀ زندگی تارک الدنیا و فنافی الخیاالت پناه برده و بدینترتیب میدان سیاسی 

خالی واسیس خارجی رحم، قاچاقچیان، تجار مافیائی، آدمکشان و یا نوکران حلقات معین در کشورهای منطقه و ج

ملی و دوستدار افغانستان در این گرد باد  چنان شدتی ادامه دارد که حتی سیاستداران معدود وضع با این است. گردیده

 ."ه اندشدو نمک  ندفتسیاست های بدنام ناپیدا هستند، به اصطالح عام: " در کان نمک ر

 راه سوم:  

و  ا، متنفذینروشنفکران، با سوادها، فرهنگیه یان بیاید و به  کمک ور عملی به متا یک تفکر ملی و مح ضرورت است

جنبش یاد شده نباید هدف غصب  نویسندهبه عقیدۀ  د گردد تا ملت از سقوط نجات یابد.جنبشی ایجا  سیاستمداران نیک نام

 .باشد انسان افغانهدف آن باید نجات افغانستان و  را دنبال نماید. و بر اندازی حکومت  قدرت

ملت چرا پریشان است؟ چرا سوالهایش بی پاسخ مانده اند؟ چرا در میدان "فوتبال" باید صرف همین چند چهره و دستۀ 

فراموش ما رسالت خویش را از روشنفکران و فرهنگیان  که تعداد  زیادی  ی استخاطراین به معدود درگیر باشند؟ 

یده برای افغانستان یک طرح علمی تشکیل منظم ملی منسجم گردخره در ترکیب یک . آرزو میرود تا آنها باالکرده اند

باید صاحب دانش و ملکیت شود.  انسان افغانآنرا تطبیق نماید. قتصادی را به میان آورده و حکومت را وادارند تا ا

ته و راه وظیفه خواهد داشت تا افغانها را از توطئه ها در سطح ملی، منطقوی و بین المللی باخبر ساخ جنبش بیداری

 نجات را از چنگال آنها نشان دهد.

در طوفان این همه سیاست بازی های  و بتواند  باید خود را برای ادارۀ اذهان عامۀ افغانها آماده ساخته جنبش بیداری  

رای هدایت نماید. برنامه ها ب مردم را بیدار نگهداشته به  پرسشهای  آنها  جواب یافته  و به سوب مثبت و صالح مبهم 

 ادارۀ اذهان عامه در مباحث پیشین ارائه شده اند.

زمان سرنوشت ساز  و تاریخی میگویم که  داده روشنفکر را مخاطب قرار یی، همه افغانهاراه سومدر مبحث جاری   

کر ف میهن را از دست رفته  بایدصورت نیم، در ایفرارسیده، اگر این چانس را هم از دست بدهجنبش بیداری برای ایجاد 

 .کنیم

 ن میرود تا از زبان کسی بشنویم:انتظار آ   

 !حرکت کنیم، قدم اول را من برمیدارم و شما مرا همراهی نمائید به طرف بیداری و روشنگری " بیائید

 پایان

 
 


