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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درن افغان جرمن آنالي  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لو، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئلـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٠/٠٢/٢٠١٠                                    وحيد مژده
 
 

  !روشنفکر در نبرد با تفنگ ساالر
 

در محفلی با حضور جمعی از خانم ها و آقايان بقول معروف روشنفکر افغان و شخصيت های خارجی، نگرانی هائی 
ره گر بيطرف باقی بماند، ممکن است  جهانی در رابطه به انتخابات پارلمانی در افغانستان نظاۀابراز شد که اگر جامع

تفنگ ساالران و کسانی که متهم به نقض حقوق بشر اند در اين پارلمان اکثريت کرسی ها را بخود اختصاص دهند و 
بعضی از شرکت . به اين ترتيب قوانينی در اين پارلمان پاس شود که مغاير با ارزش های يک نظام ديموکراتيک باشد

 خصوصی، از تجارب خود شان سخن گفتند از جمله اينکه کسی که پول و قدرت نداشته باشد کنندگان در اين محفل
بنابراين از همين اکنون مشخص است که اين پارلمان در اختيار کسانی خواهد بود . نمی تواند به اين پارلمان راه يابد

  .که متکی به تفنگ، مالک پولهای باد آورده بوده و ناقض حقوق بشر اند
سخنان از يک جهت نمايانگر يک نگرانی بجا از حالتی است که ممکن است کسانی با استفاده از زور وزر به اين 

 مردم ۀکرسی وکالت تکيه زنند و به اين ترتيب مشتی مالکان زور وزر وبی خبر از حال ملت، خود را نمايند
  .محرومی بشمار آورند که از اهميت رای خود در سرنوشت شان بی خبر اند

خارجی ها و يا خود . اما سوال اينست که زمينه برای ايجاد يک پارلمان خوب و نماينده را بايد چه کسانی ايجاد نمايند
مردم افغانستان؟ نقش آندسته روشنفکرانی که رويای رسيدن به کرسی وکالت را درسر می پرورانند در اين رابطه 

  چيست؟
آيا چنين کاری بهتر از حالت اول خواهد بود؟ آيا پارلمانی که به اين اگر خارجی ها در اين عرصه مداخله نمايند، 

گونه شکل می گيرد می تواند مورد اعتماد ملت باشد و به ايجاد صلح وثبات در اين کشور درگير جنگ کمک نمايد؟ 
  !بدون ترديد نه

ست؟ اگر انتظار داشته باشيم که اگر هرکاری را ما از خارجی ها توقع داشته باشيم پس مسئوليت ما در اين زمينه چي
امريکائی ها دست بقول روشنفکران وطنی، تفنگ ساالران را از کارها کوتاه نمايند و زمينه را برای روشنفکران 

 ما مساعد سازند که بدون مشکل خود را به کرسی های پارلمان برسانند، آيا اين کار را می توان ۀنازپرورد
يست که کسانی که در ظاهر دل شان بحال اين ملت می سوزد، کمی هم به فکر ايجاد ديموکراسی ناميد؟ آيا بهتر ن

رابطه ميان خود و اين ملت محروم و مظلوم باشد و با رای مردم به اين هدف برسند نه با چنين و چنان کردن خارجی 
  ها؟

 که هرکسی که مرتکب جنايت در اين شکی وجود ندارد.  جنايتکاران جنگی اندۀخيلی ها هستند که خواستار محاکم
 اين افراد را سر می دهند، ۀ قانون سپرده شود اما کسانی که از جانب ملت فرياد محاکمۀجنگی شده است بايد به پنج

   خود می شناسد؟ۀخود تا کدام حد مورد اعتماد ملت اند؟ آيا ملت اين جماعت را بعنوان نمايند
همه می دانيم که اين .  افغانستان راجستر شدۀزب سياسی در وزارت عدليبعد از سقوط رژيم طالبان بيش از يکصد ح

اکثريت اين . احزاب به کمک خارجی ها بميان آمد و بسياری از رهبران اين احزاب در ميان مردم ناشناخته اند
م احزاب حتی به تعداد انگشتان يک دست هم عضو ندارند اما هرکدام، خود را الاقل ضرورتی برای يک نظا

ديموکراتيک می دانند که ديکوراسيون ديموکراسی آنرا ايجاب می نمايد درحاليکه مردم به اين گونه احزاب اصال 
شما وقتی به دوردست ترين روستا های اين کشور برويد واز مردم بپرسيد که کدام احزاب را می . توجهی ندارند

ی از احزاب جديد نشنيده اند و نمی دانند که چنين احزابی شناسند، آنها فقط از احزاب دوران جهاد نام می برند و نام
  .هم در اين کشور وجود دارد

بياد داريم که زمانی چهل عدد از همين احزاب با هم متحد شدند و دست به تظاهرات زدند، تعداد اعضای شان حتی به 
  !ری کاپی شده است اکثريت اين احزاب يکی از روی ديگۀجالب است که مرامنام. يکصد نفر هم نرسيد

آنها در حاليکه . دليل اصلی اين وضع اينست که اين احزاب هرگز رابطه ای با مردم روستاهای اين کشور نداشته اند
احزاب جهادی را به خيانت به ملت متهم می کنند اما اين داد وفرياد های شان فقط در زير سقف هوتل های شهر های 

اگر آنان واقعا می خواهند از حمايت مردمی برخوردار گردند، بجای . ردبزرگ کشور طنينی ضعيف و کم رمق دا
  .، بايد به روستا های مملکت بروند و اين پيام را به روستا نشينان کشور برسانندیتدوير جلسه در چنين محيط ها

 اين قماش ۀند؟ بهان مردم بداۀوقتی کسی جرئت مواجه شدن با مردم را نداشته باشد، چگونه می تواند خود را نمايند
. روشنفکران اينست که اگر ما به واليات برويم، تفنگ ساالران ويا طالبان و در مجموع بنيادگرا ها مارا می کشند

  .بهانه ای که داکتر بشردوست در زمان کمپاين رياست جمهوری آنرا غلط ثابت کرد



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

او به مناطقی سفر کرد که . ا مردم صحبت کردبشردوست در جريان کمپاين به اکثر مناطق ناامن کشور سرکشيد و ب
در آنجاها طالبان مسلط بودند ولی او بدون ترس و وحشت به اين مناطق رفت و به مردم گفت که اگر من از حمايت 

بشردوست بدقت پی برده بود که مردم به . خارجی برخوردار می بودم، هرگز جرئت آمدن به اينجا را نمی داشتم
  .ايت خارجی برخوردار باشد اعتماد نمی کنندکسی که از حم

شايد بعضی ها به برنامه های بشر دوست باور نداشته باشند و رای بدست آورده توسط او را رای کسانی بدانند که 
نسبت به وضع موجود بی باور بودند و رای به بشردوست دادند که وی صريح الهجه ترين مخالف حکومت بود نه 

اما اين چنين تصوری باز هم گردی بر دامن اين حقيقت نمی نشاند که .  برای بهبود وضع داشتیااينکه وی برنامه ه
  .اگر بشردوست کمپاين خود را به شهر های امن کشور منحصر می ساخت، نمی توانست نفر سوم در اين رقابت باشد

 اين خواست اينست که ۀد، الزموقتی شخصی می خواهد خود را به مردم معرفی نمايد و از آنان خواهان رای گرد
ايجاد اين رابطه توسط . ميان خود واکثريت مردم رابطه ايجاد نمايد که در خارج از شهرهای بزرگ زندگی می کنند

در جريان کمپاين انتخابات رياست جمهوری، بعضی از کانديدا ها برای اينکه نشان دهند . تيلفون موبايل ممکن نيست
اعتماد و حمايت همه مردم افغانستان قرار دارند ادعا می کردند که از ميمنه و غور و شخصيت ملی اند و مورد 

بادغيس و هرات و بدخشان گرفته تا قندهار و هلمند و زابل و غزنی، مردم به من تيلفون می کردند و می گفتند که ما 
 تيلفونی خود را شخصيت ملی و ۀمکالمجالب است که اين قماش کانديداها با استناد به چند . به شما رای خواهيم داد

 حتمی انتخابات گمان می کردند و با انصاف ترين آنان احتمال برد خود را کمتر از نود درصد محاسبه نمی ۀبرند
  .کرد

هيچکس نمی تواند منکر اين حقيقت شود که تنظيم های جهادی ديگر آن نفوذی را که در دوران تجاوز اتحاد شوروی 
داشتند، ندارند اما اين ضعف به آن معنی نيست که مردم،  يک حزب بی نام ونشان را که به کمک دفتر در افغانستان 

  .يونما بميان آمده و حتی در شهر کابل نيز فعاليت محسوسی ندارد بر آنها ترجيح بدهد
عقب ماندگی و در اين رابطه مسايل ديگری هم مطرح است که شايد از نظر روشنفکران ديموکرات مآب ما نشان از 

شخصی که زمانی يکی از اقارب نزديکش وابسته به يکی . جهالت مردم روستاها بشمار آيد اما اين يک حقيقت است
از تنظيم های جهادی بوده و در جهاد شهيد شده است، امروز با وجود همه شکايتی که از رهبر آن حزب دارد، خود 

اينها حقايق . هيچ رابطه ای به زور و يا پول آن رهبر جهادی ندارداين چنين وابستگی ها . را متعهد به آن ميداند
  .  ما در روستا هاستۀجامع

اگر من واقعا قصد تغيير اين ذهنيت را دارم، با سخنرانی در يک محفل برگزار شده در يک هوتل و يا نوشتن مقاله 
 انجام دهم و به اين ترتيب احساس کنم که دين ای در فالن روزنامه و هفته نامه وسايت انترنتی نمی توانم اين کار را

مردم روستاها نه سخنرانی مرا می شنوند و نه هم از قلمفرسائی های من در . خود را به مردم اين کشور ادا کرده ام
من بايد خود را شخصا به آنان برسانم و در اين انتظار نباشم که مردم بيايند و شخصيتی مانند . نشرات آگاه می شوند

  !کنند) کشف(را م
نمی توانم به روستائی بروم و سپس مردم را به ميدانی در آن روستا . اما رفتن به ميان مردم هم از خود آدابی دارد

برای اينکار بايد به مسجد روستا و آنهم در هنگام نماز بروم که زمان اجتماع . دعوت کنم تا به سخنان من گوش بدهند
  .بيشترين تعداد افراد است

رانی در مسجد را هم آدابی است و سخنران بايد از علوم اسالمی سررشته ای و از قال اهللا وقال رسول بهره ای سخن
. داشته باشد و ظاهری آراسته به شرع نيز مورد نياز است با لباس غربی نمی توان ميان مردم به روستاها رفت

ئی به روستاهای جنوب کشور بروی مردم ترا با بشردوست به بعضی ها می گفت که اگر تو با اين سر ووضع و نکتا
  !نکتائی ات بدار می زنند

پس اگر کسی واقعا می خواهد در مبارزه با به اصطالح تفنگ ساالران ناقض حقوق بشر پيروز گردد و پارلمان را 
 !حاال اگر کسی مرد اين ميدان است بسم اهللا.  مبارزه چنين استۀاز وجود اين جماعت پاک کند، شيو
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