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 ملت مالمت
 : عبدالغفور لیوالیسندهنو

 

های از هندوستان آورده عالوه کرد: . او مثال صحبتی داشتم هندی پیرامون انکشاف اجتماعی محقق چندی پیش با یک 

، ، گرسنهرا به ما سپرد. مگر هندوستان آنوقت کشوری بود فقیر ما را حاصل نمود و یک کشور آزاد  گاندی استقالل"

و از دیدگاه فرهنگی  (Caste System) از باال به پایان  طبقات مختلف  ز دشواری های اجتماعی، منقسم به ا تهی شده، مملو

از این رقم  کهدر حدود چهار صد میلیون بود   زمان ن محقق هندی نفوس هندوستان در آنبه گفتۀ ای ".عقب مانده کشور

ادارۀ  یک چنان. اما از برکت رهبری مدبرانۀ جواهر لعل نهرو اساسات اشتدتحت خط فقر قرار  ه فیصداضافه از پنجا

پیش گرفت و اکنون که نفوس آن  درهند فقیر مسیر انکشاف و تعالی را  که همان  تهداب گذاری گردید هند دردولت 

انکشاف میکند  یکی از کشورهای که به سرعت باالتر از یک میلیارد است، سطح فقر در آن به مراتب پائین آمده و

که  نماید اد و مصرانه میکوشید برایم تفهیمهندی به توصیف رهبری سیاسی کشورش ادامه مید محقق محسوب میگردد.

. این هندوستانی از سیستم دیموکراتیک در کشورش نیز ستایش میکرد استندافغانها از چنین یک رهبری سیاسی محروم 

 بود.مهم  نیز نهایتهندوستان یاسی خردمند، حمایت ملت که در پهلوی رهبری س ه می نمودو کتمان ن

مسوول  ما )افغانستان( قرار میگیریم، که آیا چی کسی در بروز بحران کشور ییهاال ؤس همین جاست که ما در برابر 

 است؟ رهبری یا ملت؟ یا هردو؟ و یا هم هیچکدام؟

ۀ همسایگان، پالیسی های دول قدرتمند و بازی های مداخل اشکالبه  اسباب بروز بحران، پیچیدگی ها و فاجعۀ جاری

پدیده های  بروز . مگر رهبری  سیاسی و ملت را به خاطر نیز داخل کشور گردیده اند ،از خارج بیگانگان استخباراتی 

، انجام می دهندخواهند ب د، هر چه ستننی عاریهویداست که خارجیها  از غرض و مرض  ؟میتوان مالمت کرد نیزفوق 

 آلۀ دست آنها شویم؟ بایدال در اینجاست که ما چرا ؤسا ام

 : قرار داردبدینسو میان مردم ما مورد بحث   ۰۵۳۱این منطق روشن حداقل از سال

آن  در  بحث در هر جا به  خالصه اینکه ،، در صنوف درسی، در بازار، دفاتر، در رسانه های گروهیدر ملی بس 

ر ناپاک است، در شهر هیچگونه : "فساد است، رشوت است، شهموده میگویدسر شکایت را باز ن یکی .یممیپرداز

های ما خراب  ذهن از دست من و توست! برادر همه ": جواب میدهد  یآندیگر ."بازخواست نیست، دولت کار نمیکند...

به آن دیگری  در این همه دست خارجیهاست، ایران و پاکستان ما را آرام نمی گذارند."": . دیگری نظر میدهد"است

ما خود آلۀ دست خارجی ها  .مز کار بی افتد، امریکا را مالمت میکنیاگر قیتک چپلی ما هم ا !برادر او: " عالوه می کند

 ..." هستیم

را پیشنهاد نمیکند، و   حلستند، مگر هیچکسی از حدود شکایات باال نمیرود، کسی کدام راه اتبصره های مردم درست   

 نمی اندیشد. هم  حل ایهه راورد تطبیق باالخره کسی در م

سی سال زمانی کافی است تا تکرار یک عمل به یک عادت اجتماعی مبدل گردد، بدین معنی که ما مدتی زیادی را در 

اگر زمانی هم کسی در  حالبه فرض م . ده ایمیگذران ،که به یک راه حل برسیمنایبدون  ،متداوم ی شکایت و گالیه ها

" بیائید، یک کاری بکنیم، از همین نقطه اصالحات را شروع کنیم"، دیگران  :هین را دعوت نماید کحاضر  ک مجلسی

" این کار ما نیست... تو میخواهی یکبار دیگر ما را باالی کسی به فروش  :ی را مخاطب قرار داده خواهند گفتو

 "هر کسی برای کار و بار شخصی خود به  دنیا آمده است برسانی؟...

، ردهعملی را از ما سلب ک ها طی سی سال اخیر امکان ابتکارثیر پی در پی بیرونی أاز همه اینکه حضور و ت بدتر 

 دست مسکو. ازگمان هستیم که هر آنچه  آباد و یا ویران میشود، کار واشنگتن  و یا هم  اینزیرا به  

 گردیده و یا هم آنرا از دست داده ایم. تحول بر بنیاد یک ارادۀ ملی از ما سلب باورمندی به  به این معنی که 

 می : در بروز این همه بحرانها و فالکتها مالمتی از آن کی موضوع  اصل برمیگردیم به  حال، پس از این بحث کوتاه 

 ملت؟ از: از رهبری سیاسی، یا باشد

ه مالمتی از خود ملت ک درک می کنیم : "هر ملت مسوول تعیین سرنوشت خویش است"، در اینصورت یریم کهپذباگر 

داشته هاز مکتب به دور نگ لحاظ همین  از ، ملتمی دهد است. اما اگر ملت استدالل کند که " کی  به حرف ملت گوش 

 ملتافزون بر آن  تا توانمدی تمثیل اراده اش را نداشته باشد، بیرونی ها در همه مسائل دست درازی داشتند و  شده بود 

مالمتی میتوانند مختلف  عواملدیده میشود که  پس  ،..."  بود صاحب ارادهو  ت مستقلطی سی سال فاقد یک حکوم

 به پا نخیزد مدبر   یشخصیتر صورتیکه د اول به دنیا آمده است؟  یک مرغ است، که کدام  تخم باشند. همان قصۀ مرغ و 
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ی سالم سیاسی ملت را به درستی منحیث یک رهبر تا وجود نداشته باشد  )حزب( سازمان یافتٔه سیاسی یا گروهی و

 نماید، چگونه میتوان به حل و فصل این همه دشواری ها نائل آمد؟ راهنمای 

ر ملت آماده نباشد و برای این است که اگ درال جدی ؤد متعدد باشند، ولی قبل از همه سمثال ها در این رابطه میتوانن

هریک این استدالل  پس این وضعیت چگونه تغییر خواهد یافت؟ ، حمایت ننمایدرهبری سیاسی  ازهمکاری ننماید،  تغییر

 شته و ناگذیری تحول در این زمینه حتمی است.صحت داها 

 مورد  به بحث میپردازیم که از کجا باید شروع کرد:  ایندر  اکنون

، بنابر همین دلیل است که ما به یک دورۀ پشتیبانی کندآن   ازده و میتواند رهبری سالم را تشخیص دا یک ملت بیدار  

، فرهنگی نهاد هاینهاد های ملی مانند احزاب، جامعۀ مدنی،  بیداری و روشنگری ضرورت داریم. روشنفکران متعهد،

بر بنیاد یک ستراتیژی  ومراحل را آغاز نموده  اینتا  رسانه های گروهی، ارگانهای دولتی این مسوولیت را دارند 

 گام به گام به پیش بروند. علمی و عملی

ۀ توانمندی "ارادۀ ملی" یا تصامیم مردم به میان می آید. این اراده را لأحین مباحث در بارۀ دموکراسی، مس معموالا   

گرچه . اند  معلوم های های مشروطه خواهی  دوره  دومین  ریشه های آن به ما از نخستین و زیرامیتوان پرورش داد، 

. در این میان ضرورت به یک ، مگر تا هنوز نخشکیده اندهیدکوببز این ریشه ها را به اندازۀ کافی سرخ و س کودتاهای

ت سرنوشت تنها ملت قادر اس ،رفت از فالکت موجوده نزد ملت است، زیرا یگانه راه بیرون تفاهم ملی محسوس است

گیرد، پس این یک ملت مالمت است. خداوند نمی خویش از اراده کار  راهبرای تغییر ملت  یک خود را تغییر دهد. اگر

  :)ج( در کالم مبارک خویش میفرماید

  (غیرو ما باانفسهمتغیرو ما بقوم حتی یتان هللا ال ی)

 " به تحقیق خداوند )ج( حالت یک ملت را تغییر نمیدهد، تا اینکه این ملت حالت خود را خود تغییر ندهد."

 های هستند برای حل مسائل در سطح ملی.حرف  بلکه  این همه گفته ها شعار نیست،   

 ،حین فعالیت ها، امکان دارد برخی از ارزشها و محورهای که همه افغانهای با سواد و دلسوز به دور آن جمع گردند  

باید از بین  کهور ما را از یکدیگر دور ساخته سرخ و سبز باشندگان کش کودتاهایبه میان بیایند. سرحد های که طی 

د، عادت متهم کردن اشخاص به آن و این ایدیالوژی و طرز تفکر شاید دیگر از بین برود. تاپه های را که برخی در برون

ها  ینوان چپی ها و راستانسانها به عجیبها و کسانی هم در جعبات میز خویش گذاشته اند، باید آتش زده شوند. دورۀ که 

افغانستان و منافع ملی آن وفادار  -اید پایان یابد. هر آنکسی که به افغانایست" رانده میشدند دیگر ب"و "این ایست" و آن 

 میتواند در محور همچو تالشها جا داشته باشد.  ،ر خارجی" گره نخوردهاش به کدام "تاضمیر است و 

ریم در میان ملت شده بتواند الزم است "افغان" شد. ما مکلفیت دا برداشته اصالح در تغییر و  ماکه نحستین گنایبرای     

ترک گور ما.  ، و همین کشور یا خانۀ ماست یا همه اعضای یک خانواده هستیمسازیم که  خویش این مفکوره را عام 

 سد.رب پایانبه  بایدتحریک شدن در اثر اشاره های خارجی ها دیگر  ،وطن کردن

اشندگان افغانستان نفوذ کرده اند. آنها از این ! استخبارات منطقه و سائر کشورها در میان بعضی از بکه باید متوجه بود 

بی اعتمادی خود را عملی مینمایند و دوم،  "ستراتیژیک –سیاسی "دو هدف را دنبال میکنند: اول اینکه اهداف  فرصت

حلقات جاسوس ذهنیت افغانها را به این و آن نام بد میسازند و اینک حالتی  دامن میزنند. ما را در سطح ملی در کشور

مزدور کدام  وی راو  نگریستهبه دیدۀ شک و تردید  یآندیگر رداریم که یک افغان باالی دیگری اعتماد نمیکند، هریک ب

. چنین  بی باوری در سطح ملی، ملت و جامعۀ ما را اخیر االمر به بیگانگان و کشورهای می پندارد کشور خارجی 

بحث به  اینک در اخیر  گامهای جدی و ضروری را برداریم  که  . ما جداا مکلف هستیم یک سلسلهخارجی  تسلیم میکند

 آن تماس میگیریم:

 ؛ قرار دارد افغانستان کشور ما است و منافع ملی ما باالتر از هر نفع  .１

 ما به ارادۀ ملی خویش باور داریم و فضای بی اعتمادی را از بین میبریم؛ .２

می لد تا در روشنائی یک ستراتیژی منظم ملی پالن عگر، ملی، رسانه های گروهی آماده هستننهاد های روشن .３

)چگونگی مراحل بیداری و روشنگری در مباحث آیندۀ   نمایند غاز عملی مراحل بیداری و روشنگری را آو 

 "راه سوم" برجسته میشوند، انشاهلل(؛

؟ امها هستنددر بحران و فالکت جاری مسوولیت، مکلفیت و دشواری های که در برابر ملت قرار دارند، کد .４

دولت و رهبری سیاسی باید چگونه عمل کنند؟ نهاد های روشنگر، مدنی و جنبش های ملی در برابر کدام 

 کاستی ها و مسوولیت ها قرار دارند؟

در صورتیکه حکومت ها درست کار نمیکنند، مالمت هستند، اما اگر ملت حکومت های ناقص را انتخاب کرده  .５

، آنهای که مکتب خوانده اند و به باد مالمتی بگیریم؟ در این میانرد؟ کی را به باشد، در اینصورت چی باید ک

شند، نکرده با رسیدگیمسوولیت های خویش  به هستند و "فرهنگی -اجتماعی"روشنفکران، بزرگان  اصطالح

 دولت و هم ملت مالمت هستند.بر ادر بر هم ست؟ اینها،اپس مالمت کی 

 و فشار سازنده باالی حکومت وظیفۀ آنهای است که در وسط قرار دارند. "اجتماعی –سیاسی "ارتقاء سطح شعور   

 جمعبندی آنچه که در باال تذکر یافت ما را به نتایج ذیل میرساند :  
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حلقۀ باطل را که مردم مالمتی  . ایندبیان کر  "عملی -علمی"را در یک خط مشی  همۀ این مباحث متعدداست تا در کار 

مرغ را خاتمه میدهیم و میپذیریم که  وباید درهم شکست. بازی تخم   ،نسبت می دهد مردم  بهو دولت دولت،  به را

حالت  بخشید تا خود بزرگ به ما هم نیرو خواهد. بنابرین خدای است امور خالق همه  الهی اش قدرت با خداوند )ج(

 ده و هوشیار هللا تعالی بشماریم.خویش را تغییر دهیم، و بدینترتیب خودها را در ردیف بندگان با ارا
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