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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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۵۲/۱۱/۵۱۱۱         ترجمه: غوث جانباز

 ما چرا همدردی نداریم
 نویسنده: غفور لیوال

 
" فقر طویل المدت مادی،  فقر معنوی را به بار آورده است، ما حریص شده ایم، دیدگان و روان ما گرسنه استند، از 

 همین بابت است که ما همدردی نداریم."
وی ما را به نتیجه گیری  از  با یکی از رفقایم در مراسم عروسی دوستی حضور به هم رسانده بودیم. گفتگو ها  با

" جملۀ  متذکره  کشانید. رفیقم تأکید کرد تا  نتایج گفتگوی ما  شامل مجموعۀ مقاالت نشر شدٔه این جانب زیر عنوان
 گردد. راه سوم "

( سه هزار ۳)مراسم عروسی در یکی از تاالر های مجلل و بزرگ شهر بر پا گردیده بود. گفته میشد که به تعداد   
سه دسته آواز خوان  مصروف هنرنمائی بودند و هر کدام چنان فریاد میکشید که پنبه از  .حضور داشتند مهمان در آن 

تن جابجا  (۰۱ده )طعام فرارسید و در عقب هر میز به تعداد  گوشها میپرید. پس از مراسم عقد نکاح وقت صرف
شدند، پیشخدمت ها میان میز ها شروع به دویدن نمودند... درنگی نگذشته بود که دیگر جای برای گذاشتن چیزی 

، گذاشتند. روی میزها هفت نوع پلومی و هوتلی ها حتی  بخشی از ظروف را باالی همدیگر  دباالی میزها باقی نمان
اقسام گوشت ها، میوجات... و تا جائیکه میتوانستم تصور نمایم غذاها روی یک میز  به قدری بود که در شرایط عادی 

 . ودخانواده کافی ب ( ۵پنج ) برای سیر ساختن
در منازل محقر و گلی ده ها زن گرسنه به  ،من و رفیقم باور داشتیم که در همجواری همین تاالر باشکوهی عروسی 

 رفته اند و کودکان بیشمار شان عطر مزه دار یک لقمه پلو را در خواب هم نخواهند دیدند ... خواب
 چرا ما اینطور هستیم؟ چرا در بارۀ گرسنگی دیگران نمی اندیشیم؟   

 بخاطر آنکه دیگران با ما قرابتی ندارند!
 

ترتیب ما میخواهیم تفوق خویش را بر "بزرگ" بودن  و متمول بودن  معنی میدهد، بدین  ،" کته خرچی "  برای ما
 دیگران برجسته  ساخته   تا با  تظاهر  متمول و پولدار جلوه نمائیم. 

اجتماعی گذرانیده ایم، دل های ما پر از عقده است، لذا بخاطر آنکه عقده های خویش را   -ما سده ها را در فقر مادی  
میگردیم. فقر مادی با گذشت زمان ما را دچار فقر معنوی ساخته  به  کم عقلی های از این قبیل متوسل  ،گشوده باشیم

است. حتی اگر بعضاً  کسی از میان ما مؤفق میشود تا به فقر مادی  خاتمه بخشد، فقر معنوی در او تا دیر زمانی باقی 
 میماند...

 بعضاً در گرمای تظاهر صدای خود را بلند نموده میگوئیم:  
ون پولدار هستم و میتوانم مهمانی های شانداری  را بر پا نمایم، من  میتوانم موتر مودل آخر " او مردم! ببینید من اکن

خویش را به سرعت برانم و خاک تیرهای آنرا بر روی کودکانی که بخاطر دسترسی به یک لقمه نان در کنار سرکها 
 گدائی میکنند بپاشم."

این مسألٔه   مکثی مختصری روی باید صرفبرده نمی شود  در این نوشته  بهیچوجه آرزوی نصیحت های اخالقی   
 .به عمل آید ،که چه چیزی همدردی را از ما ربوده است

 
 دشواری:

طوریکه قبالً خاطر نشان شد، فقر  طوالنی  که ما با آن طی سده ها مواجه بوده ایم، یکنوع عقدۀ خود منشی را در ما   
ایجاد نموده: وقتی میبنیم که چانس دست داده و میتوانیم یک کمی ثروتمند شویم دیگر در فکر حرام و حالل نمیشویم، 

یا غیر قانونی احساس نمیکنیم، در اینگونه  لحظات برای ما مهم است تا  از اینکه اعمال ما قانونی هستند را ناراحتی
بزرگ، مهم و ثروتمند جلوه نمائیم. چون سخت عالقمند میباشیم تا دیگران از متمول شدن ما آگاهی یابند، بناًء در 

می اندیشیم، به این فکر . ما کمتر در بارۀ بیچاره بودن و فقر دیگران پردازیمجستجوی راه ها و شیوه های تظاهر می 
 که کسی شاید گرسنه  و لباسی برای پوشیدن نداشته باشد.نیستیم  

اگر زمان کسی از همسایگان ما برای تجلیل از محفلی و یا بزرگداشت از یکی  از روز های مذهبی که دیگر اهمیت   
ا خواهیم  برافراشت، از آنها  شعار پول  در اختیار ما قرار بدهد ما  صد ها بیرق را در شهره  ،سیاسی کسب کرده

خواهیم ساخت، در عین حال  با تأسف عمیق باید اعتراف کنیم که حاضر نیستیم تا به کودکان بی لباس و برهنه 
 پوشاکی تهیه نمایم.



  

 

 

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

در عین زمان به دلیل باز شدن دهن "جوال دالر های جهانی"، جنگ، نفوذ و توانمندی گروپ های مافیائی، فساد،   
م جدی تطبیق قوانین و ادارۀ کم ظرفیت و بی صالحیت در زندگی مردم عادی ما تحولی غیر محسوس  به وجود عد

آمده است. شماری قلیل از خانواده  ها ثروت های سرسام آوری را در تصاحب خویش داشته و سائر هموطنان را به 
یازیده اند، اما هنوز هم اکثریت نفوس کشور  نظر حقارت و تکبر میبینند. برخی از مردم به سطح متوسط زندگی دست

احساس همدردی ما را در برابر دیگران از بین برده   ،زیر خط فقر قرار دارند. فقر معنوی که مولد آن فقر مادی است
و پولداران فراموش کرده اند که باید در مورد ناتوانان بی اندیشند. در شهر کابل آقای زندگی میکند که اسپ های 

ی او هر صبح آنقدر کیله، تخم مرغ و دیگر خوراکه های قدرت بخش نوش جان میکنند که به قیمت آن پنج هزار بزکش
 افغان بی نان میتوانند سیر شوند.

در این نوشته هیچگونه شکایتی مبنی بر آنکه چرا عده ای از هموطنان ما متمول شده اند نمیتواند جا داشته باشد.   
مول و پولدار در کشور ما درک آنرا ندارد که چگونه از دارائی های خود بخاطر منافع عامه مشکل در اینجاست که مت

 و همدردی با  دیگران استفاده نماید.
 

 راه سوم:

عقیده، اخالق، قانون و عاطفه پدیده های هستند که در این راه میتوانند  ممد باشند. دین اسالم اصراف بیجا را رد 
که بجای تظاهر دست یک افغان بی بضاعت گرفته شود، قانون توصیه مینماید تا برای  میکند. اخالق حکم میکند

دسترسی به ثروت از طروق مشروع بدون آنکه به دیگران ضرری برسد استفاده شود، و باالخره ما را فرامیخواند تا 
م داشته و  ناخورده ها را هم کودک گرسنۀ همسایه را فراموش نکنیم و این در حالیکه خود در خانه "پانزده" نوع طعا

 به کثافت دانی ها انتقال بدهیم.
بهتر خواهد بود تا ارزش های عقیدوی، اخالقی، قانونی و عاطفی وسیعاً برجسته شده و به مردم مرحلۀ بیداری حین   

از همه باید تفهیم گردد که فقر معنوی ضرورت به تداوی دارد، شکی نیست که فقر مادی از بین خواهد رفت، اما قبل 
جلو فقر معنوی گرفته شود. وسایل عمده برای از بین بردن فقر معنوی میتوانند چهار عنصر ذیل باشند: عقیده، قانون، 

 اخالق و عواطف انسانی.
ما مکلف هستیم احساس همدردی انسانها را مجدداً بیدار بسازیم، دلسوزی را در برابر یکدیگر تربیه نمائیم و بدین 

 بریم که:موضوع پی ب
 " تا زمانی یک فرد نمیتواند خوشبخت باشد که جامعه خوشبخت نشود."

ما شاید حق صرف چند نوع غذا و زندگی  ،فاقد کار و نانی برای خوردن نداشته باشد "انسان افغان"تا  وقتیکه یک  
 بسیار شیک و لوکس را نداشته باشیم!

نیزم برای تطبیق نظریات فوق الذکر به میان بیایند. این گمان میرود که طروق علمی و میکا روشنگریطی مرحلۀ 
میکانیزم  به پولداران کمک خواهد کرد تا دارائی های خود را در پروژه ها و ساحات مثمر سرمایه گذاری نموده هم 

ت ما خود منفعت به دست  آورده  و هم جامعه را  از آن مستفید  سازند. با پولی که در واقعیت بیجا در عروسی دوس
میشد یک فارم کوچک مرغداری تاسیس کرد. کاش من  قبالً  از پالن های این دوست آگاهی  ،به مصرف رسید

یک فارم کوچک و یا هم کارخانۀ کوچک بوت  ،میداشتم تا به او مشوره میدادم  که به جای اینهمه مصارف افراطی
: هم چند افغان بیکار مشغول کار میشدند و هم دوزی را ایجاد کند. این کار در هر صورت به منفعت دوستم میبود

 احتیاجات ما از خارج کمتر میشد، یعنی هم خرما و هم ثواب.
زمان  تربیت اجتماعی است که طی  آن همدردی ها باید بیدار شوند. اما این همدردی ها نباید صرف مرحلۀ بیداری، 

این مرحله باید عمل صورت بگیرد، تغییرات  در دلسوزی مقطعی، "یک چیزکی کردن" و  تظاهر خالصه شود. طی
به میان   آمده و  باید  از فقر مادی و معنوی نجات  یابیم. میکانیزم تطبیق این پروسه طی مرحلۀ روشنگری باید آنقدر 
عام شود که مردم خود مستقالنه بتواند تغییرات را وارد کند. در  این صورت است که سرمایه دار به جای باد کردن 

به هموطن محتاج خود کمک خواهد کرد تا در یک موسسۀ تولیدی  صاحب کار و پیشه  ،نکنوت ها در عروسی هابا
 ای  شود.

 این است مسیر بیداری و روشنگری به طرف یک اصالح اجتماعی.
 بیائید با آن یکجا شوید!

 پایان
 

 
 


