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 51/55/2152                هلینه ملکیار 

 رد؟ــــد کــایـه بــچ
  

این سؤالی است که محمود بیگ طرزی در خالل یکی از مهمترین رساله های تاریخ معاصر افغانستان، در سال 
، مخاطب وی نخبگان معاصرش بودند ا  طبیعت. داد یک قرن پیش از امروز، در برابر ملت افغان قرار ، دقیقا  5152

 .بسیار معدودی سواد خواندن داشتند ۀچه در آن زمان عد
 

و علمی از آن شاید  امروزی  مطالعۀرستاخیزانه، طرزی نخست فشرده ای از تاریخ افغانستان را که  ۀدر این رسال
 تحریف وی از برخی از واقعیت های تاریخی می ا  ولی، ساده سازی و بعض . کند ز باشد، ارایه میانتقاد برانگی

اگر . شود به آسانی قابل درک باشد ترقی خالصه می تواند با درنظرداشت آجندای سیاسی او که در وحدت ملی و
به نظر من حیاتی ترین میراثی خوانند،  می" پدر نثر معاصر دری"یا " پدر ژورنالیزم"دیگران محمود طرزی را 

 مبحث انسجام افغان . ملت سازی و ملی گرایی اوست ۀاول قرن بیست بجا گذاشته است، مفکور ۀکه آن اندیشمند نیم
طرزی بود و او با  ۀحیث یک ملت واحد و دریافت منافع مشترک شان در قبال مقتضیات زمان هدف عمده ها ب

 ،یک ملت واحد ۀمثابه ها را وادار نماید تا از خواب غفلت بیدار شده ب خواست افغان" چه باید کرد؟"طرح پرسش 
پس طرزی را، باالتر از همه برچسب .  منافع مشترک خویش را تعریف نموده سپس فعاالنه برای نیل به آن بشتابند

 . مردش" ییپدر ملی گرا"توان  های دیگر، می
 

امروز  بازهم حیاتی ترین سؤال در برابر ما اینست که حاال " چه باید کرد؟" ۀدرست صد سال پس از نشر رسال
 چه باید کرد؟

 

شود، ولی شباهت های  های شکلی در شرایط عینی امروزی دیده می ، تفاوت5152مقایسه با سال  اگرچه در
 .برانگیز اندتاریخی هشدار  ۀماهیتی و بنیادی بین این دو بره

 

از جنبش های مشروطیت در شروع قرن  ا  ظاهر اییو رشد ملی گر ای افغانستان در مسیر تکامل اندیشه ییراه پیما
، پیشرفت خوبی داشت 5191و  5111اجتماعی مشخص تر طی دهه های  - روز مفکوره های سیاسیـ  بیست، تا ب

ه یک ربع قرن نشیب این ملت بود، امروز ما را در نقط که سرآغازخان داؤود محمد سردار  بهنگامولی کودتای نا
از منافع شخصی و بدون وابستگی به بیگانه تعریفی از خود، ملت و کشور  دورترتوانیم  رها کرده است که نمی ای

و آگاه تر از همتا های یک سده پیشتر  گوییم به مراتب وسیعتر اگرچه طیفی که به آن نخبگان می. خود داشته باشیم
سفانه اکثر نخبگان امروزی ما، از سیاسیون تا متفکرین و دانشمندان، از دولتمردان تا فعاالن أان استند، ولی متش

 .مدنی تا ژورنالیستان، بطور دردناکی نزدیک بین و کوچک اندیشند ۀجامع
 

 - ملیون افغان کشته شددو  . واقعات ناگوار، یکی پی دیگر برما نزول کردند و ما خود به آن بدبختی ها افزودیم
ها برای ما بی ارزش بود و به بازی های قدرت طلبی و منفعت جویی های  ولی بهای آن جان - شاید هم بیشتر

ناگهان روزی، در شهری هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، نزدیک به سه  . شخصی و گروهی ادامه دادیم
این قتل . مانه بر یک ساختمان تجارتی در نیویارک کشته شدندناجوانمردانه و ظال ۀهزار امریکایی در یک حمل

آن سه در کنار  چوجه ناجوانمردانه و ظالمانه تر از کشتار دو ملیون افغان در افغانستان نبود، اما، هی جمعی به
. کردند برای منافع ملی خویش اقدامنا  آنها ارزش گذاشته و آ هر یککه به  وجود داشتو دولتی  هزار مقتول ملتی 

الهی بود که به دامان این سرزمین   ۀطالیی را برای افغانان مساعد ساخت، هدی ا  اینکه آن اقدام شان فرصت واقع
. عطا کرداما را نادیده گرفته و چانس نوی به ما  ۀو مهربان گناهان گذشت بخشاینده  گویی آفریدگار . بدبخت نثار شد

و ظلم را کنار نگذاشتیم و  ناجوانمردی  . تقوا پیشه نشدیم . توبه گار نشدیم . و اما دریغا که ما بازهم بیدار نشدیم
، قوم گرایی بینی ، قبیله خود از و نجستیمبقای خود را در منافع جمعی خویش . اژدهای خودی را سرکوب نکردیم

 .ملی نگذاشتیمهمگانی و پا به پهنای منفعت های ستیزی 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/helena_malikyar_tshi_bayad_kard.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/helena_malikyar_tshi_bayad_kard.pdf
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رود، سیاست ها و اقدامات خویش را بی عیب جلوه داده و مدام  وم انتظار میجهان س نظام های، چنانچه از دولت
. سازد به هرآنچه غلط است و خراب، متهم می ا  امریکا را مشخص ۀمتحد ضالعجهانی را بطور کل و ا ۀجامع

از چپ  سیاسیوِن اوپوزیسیون و لشکِر تازه نفِس تحلیلگران و ژورنالیست های جوان آنقدر مشغول کوبیدن حکومت
نماید که اکثر  و باالخره چنین می . و راست و باال و پایین بوده اند که از مطرح نمودن سؤال اساسی غافل مانده اند

نخبگان چنان درتکاپوی بدست آوردن زور و زر و شهرت گرفتار شده اند که مسایل عمده در مورد بقای این ملت 
 .را فراموش کرده اند

 

انقالب های . ای تاریخ بشریت، نخبگان عامل فراز و نشیب تمدن ها بوده اند نه عوامنزواقعیت اینست که در درا
 ا  کنند، اغلب مردمی، متفکرین و رهبراِن برخاسته از قشر کارگر یا دهقان که مسیر سرنوشت ملت ها را بدل می

اندیشه های نو، تیوری ها، راه های . و رومانتیکی است که به ندرت در تاریخ جهان واقع شده است ییرویا ۀمفکور
 ها بیشترین توسط طیف دانشمند و روشنفکر جوامع خلق می حل مبتکرانه و دیدگاه ها برای بهبود و ترقی ملت

. گردند ملی تعمیم می مناظرات لو باالخره به شک کار و پختهطلب  شوند، در خالل مباحثات میان نخبگان اصالح
و به اکمال رسیده پشتیبانی عوام را بخود جلب نموده  ، منطقی هاخیر است که مفکوره های عام المنفع ۀدر این مرحل

 .تطبیق می گردند ۀو آماد
ار آنانی را مخاطب قر ا  در میان نخبگان، مشخص . افغانستان است ۀپس، مخاطب من در این نوشته همانا طیف نخب

این  تشویقچه مدتی است که از . و نه رهبران احزاب سیاسی اند دهم که نه در رده های بلند دولت قرار دارند  می
 . و دراز مدت دست شسته ام و پرداختن به منافع ملی باال تر از خود دو گروه به تفکر 

 

البته در اینجا . ساب می آیندمدنی کشور بح ۀطرف سخن من اندیشمندانی اند که در عناوین امروزی جزء جامع
جهانی در ده سال اخیر برای ما  ۀاست که جامع چوکاتیو  ها  .او .جی .از یک مشت ان باالترمدنی  ۀتعریف جامع

، نویسندگان، رهبران باشندگانمن از استادان، محققان، تحلیلگران، تجار، فعاالن حقوق  . ساخته و تمویل کرده است
  : پرسم نگی، ژورنالیستان، محصالن و سایر جوانان میگروه های اجتماعی و فره
، اندیشیده اید؟ و یا انداختن بار مسؤولیت بر دوش دیگران، حکومت، پارلمان، همسایگان، ؟آیا به اینکه چه باید کرد

به ناتوانی و بیچارگی خویش  اعتقادتانرا در  ئۀخارجی ها و غیره و غیره، را ترجیح داده اید و آرامش خاطر و تبر
 یافته اید؟

 

 نقطه سقوط یا فرصت رستاخیز؟ 2152
مدتی است که بحث های ما، چه دررسانه ها، چه در گردهمآیی های رسمی و چه در اختالط های دوستانه بر محور 

جی، بحران بحران امنیتی پس از خروج قوای نظامی خار . دارند میچرخند و اکثر مردم از بحران هراس" 2152"
کمکهای مالی جهانی و بحران سیاسی مرتبط به هردو عنصر ولی بیشتر برخاسته از  سقوطاقتصادی ناشی از 

 .انتخابات ریاست جمهوری که حاال دیگر هیچکس به شفاف و قانونمند بودن آن باور ندارد
ز عالیم ظاهری اصل ـ  یزی جآن بحران های پیشبینی شده، با همه اهمیت و واقعی بودن شان، چ ۀبه نظر من، هم
نظامی، مالی و تخنیکی جهانی و مصرف ملیاردها دالر،  ۀبه همین دلیل هم بعد از یازده سال مداخل. مرض نیستند

 ا  جهانی آن ۀآسیب پذیر باقیمانده است، زیرا مداخل ا  امنیت، اقتصاد، حکومتداری و سیاست ما هنوزهم متزلزل و شدید
این کشور از حالت  ۀرفته رفته بدن. زخم ها التیام یافتند یبعض. تب تاحدی فروکش کرد. به تداوی عالیم پرداخت

به  مرض را تشخیص دهند و" ملت سازی"و " دولت سازی"اغماء و شوک برآمده فرصت میسر شد تا طبیباِن 
. ای آن توجه نکردنداما خارجی ها همچنان به تداوی عالیم ادامه دادند و به ریشه ه. عالج اساسی آن اقدام نمایند

یا شاید با شناخت محدود شان از  بیشتر را نمیکرد  و تأمل و تعمقگیریم که سیاست شان در قبال افغانستان ایجاب 
 .جامعه و روان افغانی اهلیت تشخیص مرض را نداشتند

 

و اما ما افغانها چه کردیم؟ آیا به ریشه یابی مرضی که به تدریج ما را ازپا درآورده است، پرداخته ایم؟ و اگر 
 ما در چه مواردی بوده اند؟ ییتشخیصی ازآن داریم، آیا برای عالج آن اندیشیده ایم؟ بحث های ریشه 
اسالم و بی کفایت، افغانستان نتوانست حد اکثر اکثر تحلیلگران داخلی و خارجی به این نظر اند که بخاطر رهبری ن

جهانی و  ۀبدینسو نسیبش شده بود، بنماید و در نتیجه، زمانیکه جامع 2115سال  استفاده را از چانس طالیی که از
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کشور فالکت زده به دور دیگری از بحران خواهد  امریکا این ملت را به حال خودش رها کنند، این ۀمتحد اضالع
اگر به همین منوال پیش برویم، وقوع آن حتمی خواهد . تاریک بسیار زیاد است ییمال وقوع این پیشگواحت. افتاد
 .بود

سقوط به  ۀشویم، سؤال من اینست که آیا اندیشمندان افغان تا لحظ درحالیکه به آن پرتگاه به سرعت نزدیک می
را به چشم فرصت نوی دیده در قبال اصالح  2152یا  و فلسفه پردازی ادامه خواهند داد و" دیگران"مالمت کردن 

 و بهبود احوال ملت فعال خواهند شد؟ 
جهان به ما فرصت داد که از یوغ یک رژیم تاریک و بی کفایت برآییم، زیربنا های فزیکی و  ۀاگر مداخل

یک نظام ساختارهای دولتی خویش را احیاء نماییم، به رشد مؤسسات تعلیمی، صحی و غیره خدمات عامه آغاز و 
توان فرصتی ساخت برای بازنگری و اصالح روان ملی  موکراتیک را پایه گذاری کنیم، آیا رها شدن را نمیید

 ۀلیت و هدفمندی فراموش شدومکدر شده، شعور جمعی تنبل شده، ارزشهای اخالقی مزمحل گشته و احساس مسؤ
 ما؟ 

 

را بجای بازی های قدرت طلبی و برادر کشی بسوی  خود" رها شدن"من اینست که اگر ما این بار بتوانیم  باور
 برخاست بی سابقه ای برای این ملت مبدل خواهد ۀبجای پرتگاه، به نقط 4102های مثبت سوق دهیم،  آرمان

  .شد
 

اقل سه صد سال اخیر، ما هیچگاه  هیچوجه کار آسانی نیست زیرا در تاریِخ حده عطف ب ۀرسیدن به این نقط
به زعمای مستبد، به  : موکول کرده ایم" دیگران"و تصمیم گیری را دایم به  ست خود نگرفته سرنوشت خود را بد
ها بازی های  سال.  های استعمارگر و، و، و خواه، به همسایگان حریص، به ابر قدرت زورمندان محلی خود

ً  حقیقت. را تماشا کردیم و قدرت حرکتی در خود ندیدیم بزرگ و نه چندان بزرگ با سرنوشت خود های  که مدت ا 
های امروزی دیگر توجیهی برای گوشه نشینی  اما شرایط و واقعیت. مدیدی این توکل علی اال خری قابل توجیه بود

 .  گذارد به انتقاد نمی اکتفاو 
بپردازیم، جا دارد تا نخست باالی آن ریشه یابی انجام نشده درنگی " چه باید کرد؟"پیش از اینکه به سؤال اساسی 

سپس، می باید که داشته های مثبت و بی . داشته و اصل مرضی را که ما را بسوی پرتگاه می کشاند تشخیص کنیم
 .به بررسی بگیریم تا از توانمندی خویش در حل مشکل متیقن گردیم خود راامروزی  ۀسابق

 

 :رکود تقوا و صعود غرور
بسا پرمعنی و چندین ب عدی تقوا بخاطر  کلمۀصه کنیم، ها را به یک پدیده خال اگر قرار باشد منشاء مشکالت افغان

از دید دین مقدس اسالم تقوا ارزش محوری است و در پس همه ارشادات خداوندی این ارزش نهفته . کند ظهور می
تقوا در ادای فرایض و مناسک دینی، تقوا در روابط خانوادگی و اجتماعی، تقوا در وظیفه، تقوا در . باشد می

در . شود باالخره با تقوا زندگی نمودن تهداب مسلمانی شمرده می و وا در رفتار، کردار و حتی پندارقضاوت، تق
تمدن های مختلف شرقی و غربی در طول تاریخ نیز تقوا یک ارزش اساسی انگاشته شده و قوانین به  فرهنگ ها و

 .منظور محافظت و تشویق اخالقیات وضع شده اند
 

ضرورتی برای به  ا  بجز تطبیق قانون عموم در چوکات تقوا بطور کل نهادینه شده و کارته البته در کشورهای پیشرف
است و از  ییامریکا ۀهای جامع تقوای کاری از اساسی ترین ارزش . یادآوری مکرر این ارزش دیده نمی شود

کند  وظایفش کوتاهی نمی ۀحیس آن در انجام دقیق، به وقت و در حد کمال الیئیک اداره تا ر مأمورپایین رتبه ترین 
یا کثافاتش را سر  یک فرد آلمانی هیچگاه بوتل خالی کوکاکوال و. داند و این انجام وظیفه را یک امر طبیعی می

دهد که برای  یان، بخود اجازه نمیئیا در دریای شهرش نمی اندازد زیرا او، مانند سایر اروپا سرک، داخل جوی و
در دنیای متمدن، احترام متقابل یک جزء طبیعی . برای همشهریانش آلوده سازد یک لحظه آسانی کارش، محیط را

کنند  غربی ها سعی می. شده است یانصاف نهادینه گشته و صداقت اصل و تقلب استثن. هاست روابط میان انسان
هم روزی که  حتی به اطفال دروغ نگویند زیرا کودکان با شنیدن دروغ از بزرگان شان دروغگویی را می آموزند و

 .ل نخواهند شدئبه شخصیت آن بزرگان احترام قا شان پی بردند، دیگر اطفال به دروغ بزرگان
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سفانه أمت. کند اصطالحی است که اهمیت تقوا در تعهد را تمثیل می" مردها را قول است"مرد ساالر ما  ۀدر جامع
صداقت، راستگویی، وظیفه . آن خبری نیستاین اصطالح امروز فقط در گفتار باقی مانده است و در کردار از 

 . شوند شناسی، انصاف، ازخود گذری، کمک بدون مقصد و ده ها ارزش دیگر امروز مظهر لَودگی شناخته می
از نلدوان . احسن کمال و بهترین جنس ئۀاقل تخصص یگانه هدف شده است نه ارا برابر حد کسب حد اکثر پول در

بدتر اینکه . سوء استفاده اند مور همه در صدد گول زدن، عهد شکستن وأحلیلگر و مو نجار و دکاندار تا مؤرخ و ت
و وعده خالفی ها و گول زدن ها و کار بی کیفیت و جنس  –های بیهوده  دروغ ا  همه به شنیدن دروغ ها و آنهم اکثر

کلوخ بیانداز و از آب "شعار  ملت فیصله کرده است که با ییگو. بی کیفیت عادت کرده اند و غیر آنرا انتظار ندارند
 .اکتفاء نماید" گذاره کردن"زندگی کند و به " بگذر

کنیم و مدام از  و جالب تر اینکه بجای قبول کردن کاستی ها و ظرفیت ضعیف، ما کمافی السابق فخر فروشی می
ا دال خور و همسایه های ایرانی را َچوتار، پاکستانی ر. زنیم دم می" افغانستان ۀتاریخ پر افتخار پنج هزار سال"

غربی ها دیوانه های کافرند و هیچ کس و هیچ ملتی به پای دانش و درایت و . خوانیم ساده لوح می خود راشمالی 
 !شجاعت و غیرتیچه واه که چه دانش و درایت و . رسد شجاعت و غیرت ما نمی

 

با درایت کمونیزم، . ترین رده های جدول جهانی توسعه بشری قرار داده ایم ئینبا دانش واال خود را در پا
 با شجاعت سی سال بجان هم افتاده و در . دیگر را شرمنده ساخته ایم" یزما"اسالمیزم، ناسیونالیزم، فدرالیزم و هر 

و دختر را  و کوب کرده و با غیرت افغانی زن را لت  ،برابر پول بیگانه برادرکشی و تخریِب وطن پیشه کرده ایم
و اما  ،آموختن علم و پیشرفت های جهان را عار پنداشته و افکار نوین را رد نموده ایم . از تعلیم محروم ساخته ایم

 اینکه از این و آن کشور در. اینکه جهان باید ما را اعاشه کند، حق ماست. دارد این غیرت مارا از تگدی باز نمی
 .کند لَوده است نه بی غیرت آنکه نمی. منافع شان پولی دریافت کنیم دیگر عار نیستمقابل تبلیغ و حراست از 

باشد، با بزرگ جلوه دادن فرعیات  تقوا در جامعه می ۀسف اینکه علمای دینی و مالهای ما که رسالت شان تقویأبا ت
تالش تثبیت قدرت معنوی  و پرداختن به حجاب زن و شکننده های وضوء، یکنوع تروریزم روانی را پیشه کرده در

یا در شوراهای علما  از آنجاییکه تعداد زیادی از این قشر یا بحیث مال امامان مساجد و تکایا و. شان مشغول اند
مؤظف و معاش خور دولت اند، چه جالب خواهد بود اگر امتحانی از علم دین این علما پیش شرط کسب وظیفه و 

عالم اند و پاک نیت، ولی شجاعت قدعلَم  ا  ند معدودی از علمای دین که واقعاما هست. گیرد موعظه های آنان قرار
 . خود نیافته اند کردن در برابر موج تروریست های روانی را تا حال در

المناک تر اینکه این سرزمین زمانی مهد تصوف و عرفان بود و امروز عارفان، فلسفه های تصوفی و طریقه های 
 یا در این جغرافیا به تکامل رسیده اند، مشعل راِه جویندگان حق در سراسر جهان می ه وکه از این خاک بروز کرد

امروز قوت . راه عوام بود ۀبه مشتی از نخبگان و چیز فهمان، بلکه پیش تصوف در اینکشور نه منحصر. باشند
انده و حتی آنرا نزدیک و اخوانی و تبلیغی و خط امامی تصوف را به حاشیه کش سالفی  وامعسیاسی افراطیت در ج

صلح  ۀکمرنگ ساختن تصوف، این پدید بدون شک جنگ و سیاست های پلید تا اندازه ای در. شمارد به کفر می
جو، تقوا محور و همدیگر پذیر مقصر است، اما رهبران صوفی کیش ما نیز رسالت خویش را به بهانه های مختلف 

 .کنار گذاشته اند
 

 افغان یا افغانستانی؟
، همانا نفاق (سقوط تقواست ۀکه آنهم زاد)که بیشترین آسیب را بر پیکر این ملت وارد کرده است  ه ایاما پدیدو 

از ختم جهاد بدینسو، بجای جستجوی نقاط مشترک، ما همواره در صدد بزرگ  ا  مخصوص. باشد و قومی می نژادی
در . ر ما افغان نه بلکه افغانستانی هستیمدیگ. بوده ایمو اتنیکی های قومی  ییساختن اختالفات و برتری جو

 پشتون باید حکومت کند زیرا بزرگترین گروه قومی را تشکیل می . خوانیم پوهنتون نه بلکه در دانشگاه درس می
تاجیک باید حکومت کند زیرا مقاومت را رهبری کرده است و هزاره باید حکومت کند زیرا یک قرن مظلوم . دهد

 ای به پوچی این دالیل فکر کرده اید؟ آیا لحظه . بوده است
 

. شود های اقلیت ها می باعث التیام زخم ا  غالب ییگوید عقده گشا در روانشناسی اجتماعی فرضیه ای است که می
ر و فش و َمنم گو حاال اگر . گردد آنان را مرهم می ۀغرور شکست ا  های اکثریت به کناره کشانده شده هم اکثر ییغ 

 ۀکنید که بیست سال معالج فکر نمی التیام روانی قبول کنیم،  ۀیک دور ۀمثابه ها در افغانستان را ب ییقوم گرا
تبار به معضالت خطیری که همه اقوام و  ل قومی را کنار بگذاریم وئوقتش نرسیده که مسا جمعی کافی بوده است؟ 
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محصل "، "افغان و افغانستانی"ست که ا این برانگیز کنند توجه کنیم؟  واقعیِت بسا هشدار را تهدید می های ما
 .شویم ، همه باهم به پرتگاه نزدیک می"سنی و شیعه"، "تاجیک و پشتون" ، "پوهنتون و دانشجوی دانشگاه

 

کند به آن  توان در این نوشته آنچنان که ایجاب می در افغانستان بحث پیچیده و درازی است که نمی ملت سازی 
یک دهه زمان کافی بود برای . تکمیل کرد 2152ملت سازی کاری هم نیست که بتوان از امروز تا سال . پرداخت

ملی عاری از عقده و تزویر و  تفاهمگذاشتن تهداب های اتحاد ملی، برای تشخیص منافع مشترک، برای آغاز یک 
لیت شانه خالی ور نخبگان ما در این مورد نیز از مسؤمگ. ییبرای آگاهی دهی و ذهنیت سازی در راستای ملی گرا

انتظار ملت سازی کرزی یا  یا هنوزهم در و برند؟  آیا آنها هم مانند رهبران سیاسی از نفاق ملی نفع می. کرده اند
 امریکا نشسته اند؟

 
 ادامه دارد

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

  


