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عارف عباسی

سؤالی که جوابش از عهدۀ یک شخص پوره نیست!
سال ها است که در برنامۀ تلویزیونی ام از وطندارانی به سویه های مختلف به شمول مکتب رفته و نارفته از ره
صداقت ،بر بنیاد عشق وفرت به وطن و از نهایت دل تنگی و بیچارگی و زیستن تحت حکمروایی جانی ،فاسق و فاسد
از سوز دل ،از احساس پاک بشر دوستی می شنوم که ،جناب عالی ،بسیار گفتی و از شما زیاد شنیدیم .چرا نمی گویی
که چاره چیست و عالج در چه ،و این مریض افتاده بر زمین را دوا کدام؟
از عجز در گفتن جواب مقنع و رهنمایی واقعی به ره نجات خجلتم فرا گیرد ولی خوشنودم از این که چرا از من می
پرسند که خود در واقعیت مظهر اعتبار و احترام است و مایۀ افتخار.
اما دلیل اساسی در آن است که اگر این سؤاالت انگیزۀ آغاز یک بحث جمعی شده بتواند تا اگر از سائیدن چقمق اندیشه
ها آتشی برجهد و مشعلی فروزان گردد.
مسلما ً با تعقل و خرد آدمی مشکلی نیست که آسان نگردد و در ایجاد توافق جمعی در شناخت عوامل آفرینش مصائب
بشر بحرانی نیست که رفع نشود .در دنیای امروز برآورده ساختن این آرزو از عهدۀ یک فرد دانا ،نخبه ،معجزه گر
و قهرمان پوره نیست که حل مشکل کند و مملکتی را از پرتگاه نابودی نجات دهد ،بلکه مؤسسات بزرگ علمی و
تحقیقاتی است که با استفاده از تجارب تأریخی و ایجاد سازمان های اندیشوی علمی مشکل را ارزیابی و اولیت ها را
تصنیف و اهداف را تثبیت و تشکیالت الزم را برای کسب توافق نظر و اتحاد در عمل برای تعقیب اهداف تثبیت شده
به وجود می آورد.
در چنین ساختارها علم ،دانش ،خرد و فراست تأثیرات عاطفی وعالیق قومی را کنار می برد.
در غیبت چنین ساختارهای علمی که ما از آن به دوریم از بلندی های تخیالت در نیمه های شب از مردان نیکو و
بندگان پاک دل هللا و منادیان حق ندا برآمد ،که ای قوم به خواب رفته ،غافل و گم کرده راه ،کجایید کجایید ،چارۀ کار
نزد خود شما ست و برای یافتن دوای این درد بی درمان خود را در کوه ها ،در دشت ها و در بیابان ها سرگردان
نسازید ،آب در کوزه و تشنه لبان مگردید ،راه عالج در کله و دماغ هریک شماست ،جنگ را تجربه کردید ،بی حساب
کشتید دریا های خون جاری ساختید و آبادی خود ویران کردید و به ملیون ها را به گلیم ماتم نشاندید ،کینه ورزیدید و
کسی را که تا دیروز همسایه و "ورور" و "برار" می گفتید دشمن خواندید و قصد کشتنش کردید .حاصل چه بود؟ بی
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وطن شدی ،محتاج پشت درب ایرانی و پاکستانی شدی ،حقیر شدی ،ذلیل شدی ،محتاج ،گدا و اسیر شدی و اختیار
خانۀ خود از دست دادی و حال هر سگ و سگری اندر خیال حاکمیت بر خانۀ تست.
اگر صادقانه در کدام حلقۀ تزویر ضد مردمی شامل نیستی و اگر با جانی ،خائن ،قاتل به نام قوم و یا سود مادی شریک
نیستی و در خدمت جاسوس بیگانه نیستی ،بیا تا دیر نشده و تا که این سقف بکلی فرو نیفتاده ،گذشته را از یاد ببرید و
رسم بخشایش پیشه کنید و اگر مرتکب خطا شده باشی توبه کن ،بیائید خالصانه و صادقانه به نام انسانیت و پیدا کردن
راه نجات وطن دور هم جمع شوید و با ارادۀ قوی و نیات نیک ،قلوب پاک ،عاری از کینه ،نفرت ،عداوت به نام
افغان ،انسان و مسلمان دور حلقۀ عدالت خواهان و حق طلبان جمع شده نه خود را اگر هزاره است و یا ازبک و یا
تاجک و یا پشتون ،ترکمن ،نورستانی ،پشه یی و بلوچ باشید ،مگر بدان که افغان هستی و اهل و فرزند این وطن که
افغانستان است.
فهم مشکل و درک عامل ،معجزه نمی خواهد ،گذشته از دو دهۀ سیاه و فالکت بار تیر شده ،سرآغاز سیاه روزی
عصری ما در عالم امیدواری ها ،توقعات و انتظارات تجاوز ناحق و برهنۀ امریکا بر خاک ما بود .مایحصل این
تجاوز و ریختن بلیون ها دالر پول آن سپردن حاکمیت این وطن به دست سیه کارترین اشخاص بدنام این جامعه بود
نظام مرکب از جانیان ،قاتالن و غاصبین  7ثوری و  8ثوری و چاکران کف و کالر دار مزدور به نام تکنوکرات و
آوردن زعما از بیرون از افغانستان ،ایجاد یک مرداب گندیدۀ متعفن با بدنامی ،رسوایی ،ذلت ،جبونی و اسارت بود،
که ضرورت به طول و تفصیل ندارد .در فساد اداری و انواع فساد ها شهرۀ جهان شدیم .نود فیصد مردم ما زیر خط
فقر قرار گرفت ،تولید کنندۀ درجه اول هیروئین شدیم .در اثر جنگ تحمیلی امریکا و پاکستان روزانه هزاران فرزند
ما به خون می غلتد .نه صدا داریم و نه قدرت تغییر ،می سوزیم و می سازیم.
مگر کنار بردن گروه معلوم با سوابق سیاه و تاریک ،جنایات و سرقت های شان نزد یک ملت سی ملیونی دشوار
نیست بر خیزید و دستان شان از عقب ببندید و از اریکه های قدرت پائین شان بیندازید.
حال افغانستان در بحرانی ترین برهۀ تأریخ خود قرار دارد که تکوین دسیسۀ تسلیمی اش به پاکستان است.
هموطن ،حاال که درد فهمیدی به نام ملتی با اتحاد و هم بستگی گرد هم آ و این مرداب را پاک نموده و تصفیۀ واقعی
بیاور.

بیدار شو ای ملت بیدار شو!
ای قوم به خواب رفته بر خیزید و بر خیزید هنوز جرس قافلۀ نجات به گوش ها طنین می اندازد و دور نرفته است.

برای مطالب بیشتر این نویسنده لطفا ً اینجا را کلیک کنید
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