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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 

 

 ۸۱/۸۱/۱۱۸۸                   ترجمه: غوث جانباز

 کهنۀ ما با سیاست های جدیدروش 
 نویسنده: غفور لیوال

 
 از آن چیزهای مفیدی می آموزم. امادر آن اشتراک  ورزیده  و  است که این قلم ی گردهمائی سیاس ننمیدانم این چندمی

حضور میابند  ائی های مشابهپی در پی در گردهم هم  دارند  و الحیت های اجرائیویکه صسیاستمداران ما  آنعده از 
روش سیاستمداران  اینهم کم سواد باقی مانده اند و کاری هم از دست شان بر نمی آید؛ باید اعتراف کنم که  هنوز ولی

روش ما با همسایگان و سائر بطور مثال  آموختن  چیزها در گردهمائی های سیاسی یعنی چی؟  مرا متعجب میسازد.
 کشورها چگونه باید باشد؟

به کشورهای مقتدر شکایت میکنیم، به آنها خویش در برابر ما  همسایگان میشود که ما از روش  سال  (۹عنقریب نو ) 
، تهدید شان میکنیم،  ثبوت و اسناد می آوریم... اما در جواب نه می آریمیشان شفیع برا میگیریم، خدا و قران را

 ن دست از مداخله در امور ما میکشند، چرا؟ترحمی از کشورهای مقتدر میبینیم و نه هم همسایگا
 دشواری:

ست که ما ماهیت جنگ جاری را شناسائی ننموده ایم. برخورد ما با وقایع کهنه بوده، در ین اامشکل اصلی در   
 مناسبات سیاسی عقیده، اخالق و عواطف را جستجو میکنیم.

با عقاید، اخالق و عواطف ندارد. این جنگ صرف و  میخواهم تاکید نمایم که جنگ کنونی هیچگونه ارتباط میکانیکی
 خصی خود را تعقیب کرده یشود، طرفین درگیر در جنگ منافع شفقط بخاطر منافع و دسترسی به قدرت به پیش برده م

ت اخالقی در برابر ما احساس و تشویشی از بابت دین و ایمان ما ندارند، نه کسی بر ما دل میسوزاند و نه هم مکلفی
 د، ولی برخورد ما با اینهمه طوری استکه:میکن

ما توجه  طلبیم تا از ما دست بکشند؛ فریاد میزنیم که به حال زار غالباً با عجز و التماس و گاهی هم با تهدید می  - ۱
 و  ضعف و وطن ما ویران میشود... دشمنان بر ما با صدای بلند خندیده و از  زنهای ما بیوه کنند، کودکان ما کشته، 

 میبرند؛حظ  مجبوریت ما 
به دست می آوریم مسرت و کشور ما  مداخالت همسایگان و دیگر کشورها در امور داخلی دال بر  زمانیکه اسناد – ۲

 ببینید، با ما روابط صادقانه ندارند، به قول های خود " و تالش میکنیم به همه برسانیم که:  ما را فرامیگیرد  رضایت
اسناد! طرف مقابل در حالیکه به شدت خنده اش می افزاید میگوید: " بلی! این همه کار ماست! م ه نیستند، این پابند 

 دست تان آزاد، چی کرده میتوانید؟"  با روبرو شدن با همچون وضعیتی به ناتوانی خویش پی برده و نمیدانیم دیدگان پر
 س خویش را به سوی کی دور بدهیم؟!أی اشک و  از
ئی عوامل بحران کنونی هستیم، کوه ها را به همدیگر میزنیم، ال است که ما مصروف شناسا( س۹اینک نه ) – ۳

وچند و " ز یک رادیو به رادیو دیگر میک، ادیگر لشکری از کارشناسان و صائب نظران از یک تلویزیون به تلویزیون
 جهانی وعدۀ به راه اندازی تحقیقات  به میان آورده، جامعۀاز " کمیسیون ها " را ابراز نظر" میکنند؛ حکومت انبوهی 

این را بیابند. ما هرچه بیشتر ملتفت  " علت و معلول"  ، همه در "فعالیت های" خویش ناپیدا هستند و میخواهندمیدهدرا 
قبالً سر کالوه گم بود، حاال تمام کالوه گم است." نه درکی از شناسائی علت است و نه هم معلول، "میشویم که اگر: 

 به سوال اساسی که: " چی باید کرد؟" کمافی السوابق الجواب باقی مانده.پاسخ 
، چون هنوز در خود نمیبینیم توانمندی را  این  " نرسیده ایم،کردن عمل مرحلۀ " جستجوی علت" به مرحلۀ " ما از

 .متکی به ارادۀ ملی خویش نیستیم
 در برابر آنها نداریم زیرا اخلی ما مداخله مینمایند که در امور د ما حق گالیه را از همسایگان و سائر کشورها  

از کدام وسایل و اسباب باید در برابر مداخالت همسایگان استفاده شود؟ تنها توپ و تفنگ  کرده نمیتوانیم. هیچکاری
فغانستان . فرض کنیم که نفوس اآیدیبنمیتوانند همۀ این وسایل و اسباب باشند. الزم است تا تمام ملت افغان به حرکت 

است، پس معتقد ساختن این بیست و هشت ملیون خود وسیلۀ و قدرتی عظیمی میتواند باشد. ما  نفربیست و هشت ملیون 
تا هنوز به این بیست و هشت ملیون افغان دشمن او را معرفی نکرده ایم و مسیر آنرا که به یک قدرت واحد مبدل شوند 

که ما در اینباره فکر نکرده ایم، بجای متحد ساختن بیست و هشت ملیون افغان که از ناینشان نداده ایم. چرا؟ بخاطر 
و جدال ها را برای رسیدن به مقام  ترس اتحاد، شجاعت و هیبت شان  همسایگان راه خود را گم خواهند کرد، فریاد ها

های مود روز به تن کرده ایم  و  بدست آوردن پول بیشتر تالش کرده ایم، دریشی ، برایانداخته ایم هرابه  و کرسی 
 .یارهای حکومتداری ما را تشکیل  میدهندمع فانه همین  روشها سأتم ...سوار موترهای مودل آخر شده ایم

 با  در نظر داشت آنچه در باال تذکر یافت، دشواری های موجود را قرار ذیل میتوان برشمرد:   



  

 

 

 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

 افغانستان دشمنان خود را دارد!  - ۱
 ؛ابند مواذین اخالقی هستندپان ما نه به عقیده باور دارند، نه ترسی از خدا دارند، نه دلسوزی دارند و نه هم دشمن - ۲
 ؛خود  را دنبال میکنند عین اهداف م افغانستان  دشمنان – ۳
 ما تا کنون منافع ملی خویش را شناسائی نکرده ایم، تعریفی از آن نداریم؛  - ۴
 ؛ته، قوم، منطقه...  نزول کردهکرسی، دار و دسطح جیب شخصی، دسترسی به مقام، تا س درک ما از منافع ملی – ۵
 باشد؛ انسان افغانو  افغانستان نیست ولی معیار آن باید تعریفی از منافع ملی کار دشوار ائۀار – ۶
 " چی باید کرد؟ "اید فراموش شود: بکه ن مهم و باالخره اصل  -۷

 راه سوم:   
 ید طرز برخورد با دشمنان افغانستان را از بنیاد تغییر داد.قبل از همه با

خدا و رسول را ، مواذین اخالقی را رعایت خواهند نمود  و یا هم ن افغانستان بر ما رحم  میکننددشمنا که  فکر آنرا  
ق بدهیم، اسناد که به همسایگان درس اخال ت این اساساً وظیفۀ ما نیسحاضر خواهند دانست، باید از سر ما دور شود. 

و  علیه آنها جمع آوری نمائیم و موعظه های دینی سر دهیم. ما باید همۀ تالش خود را برای آبادی خویشتن بکار ببریم
 کج. هر دهن مشت قوی و تمرکز یافتۀ باشیم برای راست ساختن

 ؟ندی رسیدمیتوان به این نیروم کشور است، مگر چگونه یدشواری ها در نیرومندبیشتر  کلید حل   
قبل از همه بیست و هشت ملیون افغان را باید از واقعیت های فوق الذکر آگاه ساخته و تفهیم شود که نه یک، بلکه   

بیست و هشت ملیون  همۀ این دشمنان از وحدت و یکپارچگی  اند، نشسته   کمین  ما در دشمن مهلک علیه ینچند
بیست و هشت   "  با تمام قوت نمیخواهند اتحاد افغانها به میان بیاید.افغان سخت هراس دارند، به همین دلیل است که 

آنچه بهتر است باید در خدمت انساِن د برای نجات، انکشاف و خوشبختی خود متحد شوند و شعار:  "ملیون افغان بای
 را مالک عمل خویش قرار بدهند. افغان قرار گیرد!"

 ا به دست بگیریم و مسیر نجات آنرا انتظام دهیم.بیائید با ملت خود حرف بزنیم! ادارۀ آنر  
نخستین گام جنبش بیداری را باید ایجاد یک پل تفاهم میان سیاستمداران و ملت تشکیل دهد. در صورتیکه ما بتوانیم 

عملی "چه باید کرد؟" را به وی توضیح نمائیم، مسائل بعدی بطور سیستماتیک  –ملت را آگاه سازیم و میکانیزم علمی 
 سر بر خواهند شد.

 ۲۲برای تحکیم خویشتن باید بیست و هشت ملیون افغان داخل عمل شوند: همه روزه باید  روشنگریحین مرحلۀ   
 ۲۲گندم کشت شود، ملیون کیلو  ۲۲ملیون نهال غرس شوند،  ۲۲هر روز  گر گذاشته شوند،ملیون خشت باالی یکدی

به یک ادارۀ ملی و  ضرورت افغان ملیون ؛ ولی این بیست و هشتدر آب به دشتها و صحراها رسانیده شونتملیون لی
متوازن بسازیم روش خود را با سیاست های معاصر  بیداری متعهد دارد که باید ایجاد گردد. اگر ما بتوانیم طی مرحلۀ

 میان خواهد آمد. ادارۀ ملی به آسانی به یکیقیناً جمع نمائیم،  ملی وحدتو ملت را به دور 
توضیح  آنچه بهتر است باید در خدمت انساِن افغان قرار گیرد!""ملیونی الزم است مفهوم  ۲۲یک نیروی  یجادابخاطر 

 سیاست ها باید افغانستان محور شوند. و تشریح شود.
 بنابرین، به سوی یک افغانستان آباد!

 
 پایان
 

 
 


