چالشها و ریشه های شکست مکرر سیاسی شغنان
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چالش یکی از ابعاد واقعی و غیر قابل انکار زندگی انسان است .بنا ً انسانهای با فراست در هر زمانی در صدد آن بوده
انددد تددا بدده ددداقل ممکددن میددزان مشددک ت انسددانها را کدداهش دهنددد و بدده ایددن گوندده انسددانها روشددن.کر دداب میشددود.
روشن.کر کسی نیست که لباس آراسته و پیراسته به تن داشته باشد بلکه روشدن.کر کسدی اسدت کده ا هدان مدومی را از
پیروی اندیشه های ارتجا ی مانع و مردم را به سوی تجددگرایی سوق دهد .روشن.کر ،روند رکت از وضع موجدود
به سوی وضعیت م لوب را هدایت میکند و در هر ل ظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپو است .روشدن.کر نبایدد در
ت ش راضی نگهداشتن مردم با تعریف های دورغین شا رانه باشد بدل مسدوولیت روشدن.کر اینسدت تدا ناهنجداری هدای
اجتماع را نقد نموده برای بیرون رفت از آن بدیل ارایه نماید ،اگر به مزاج دیگران وش آیند هم نباشد.
دانواده روشدن.کر زاده
بنابرین من به نوان کسی که می واهم در مسیر روشنگری گام بردارم و مد ی ام که در ید
و پرورش یافته ام ،رسالت ویش میدانم تا در مقابدل ناهنجداری هدای روزگدار سدکوت ا تیدار ننمدایم و تد ش ورزم تدا
نارسایی های اجتما ی را که مانع توسعه یافتگی دیارم شده اند ،با ابزار در دست داشته بازگو نمایم.
ایددن مقالدده برایندددی از همایشددات در قریدده جددات م تلددف ،نشسددت هددای صوصددی بددا روشددن.کران و
روش تحقی ق
مشداهدات یندی در سد.ر پدانزده روزه بده دیدار زیبدایم شدغنان ،بدا رویکدرد واقدع بینانده و روش ت قیدق میددانی ،نبشددته و
دمت همدیاران گرامی تقدیم میگردد.
چالشهای شناسایی شده قرار ذیل اند
 -1فرهنگ سیاسی نادرسقت یکدی از چالشدهای مدده ای کده زمینده سداز بددب تی و نداهمگونی میدان مدردم شدده،
برداشت نادرست از م.اهم سیاسی چون زب و قدرت سیاسی است .هرچند پیوستن و ضویت در زب از جمله
ای قوق شهروندی و یکی از مؤل.ه های توسعه یافتگی سیاسی پنداشته میشدود و در ضدمن یکدی از مجدرای هدای
رسیدن به اقتدار سیاسی برای تأمین منافع بزرگ مردمی است اما در شغنان مبددل بده یکدی از ابزارهدای بددبینی و
انزجار از همدیگر شده است .ا زاب سیاسی در شغنان هیچ گونه ت شی برای دمت گ اری و تدأمین مندافع مدردم
ندارند .زب سیاسی آنقدر قیر شده که یگانه دست آورد و فعالیتش را در ا ل و بی نظم سا تن مراسم وشدی
و سوگواری م ال.ین اندیشه سیاسی ویش میدانند.
 -2گسست میان بزرگان و جوانان هرچند این مشکل ظاهراً به شکل برجسدته قابدل م سدوس نیسدت امدا اجتمداع
مان را از دا ل اداره می.رساید .جامعه افغانستان در مجموع ید جامعده سدنتی و پدرسداسر اسدت و شدغنان هدم از
گزند این مشکل بدور نمانده .هنوز هم در بسدیاری از دانواده هدا بده جواندان و نوجواندان دق ابدراز نظدر و سدهیم
شدددن در تصددمیم گیددری هددا داده نمیشددود و در اجتما ددات و مجددالس بزرگددان جوانددان کمتددر بدده چشددم می ورنددد .در
شوراهای قومی و مردمی از جوانان د وت به مل نمیاید .در ریاست و معاونیت شورای از جمع جوانان پ یرفته
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نمیشوند .ایدن گونده رفتارهدا ،جواندان را بدی مسدوولیت ،بدی پدروا و بدی جدر ت ببدار آورده و نبدوت فکدری و تددبیر
سیاسی را از نزد شان گرفته و ایشان را بیشتر مشغول دوش گد ارانی سدا ته اسدت .چدون بداور داکم در اجتمداع
مان این است که جوان باید سرشار باشد یعنی از جوانی ویش ل ت ببرد و هر آنچه دلش واست بی باکانه انجدام
دهد .این کار چر ه اجتماع و گردش ن بگان را در شغنان به رکود مواجه میسازد.
تقلیدی بودن جوانان از لحاظ اندیشه یی تقلیدد فکدری یکدی از معضد ت بدزرگ بشدری اسدت .شدورب تانه
این مشکل امروز گریبان گیر جوانان ما شده است .جوان ما بدون درک اینکه پدرش به چه دلیلی به زب سیاسی
گراییده؟ هدف از آن زب چیست؟ آیا سودی از آن به مردم و یدا دداقل بده دودش رسدیده یدا نده؟ راه پددرش را
آموزه های غل  ،هر پسری که به راه پددرش تدی اگدر نادرسدت
ادامه میدهد و بر اساس فرهنگ جا افتاده و
هم باشد ،نرود ،بی ننگ ،بی غیرت و نا لف شمارده میشود.
در انحصار نگهداشتن مردم توسق تکقه داران سیاسقی بر دی افدراد بددلیل اینکده مندافع دویش را .دظ
نموده باشند ،وشبین بی ات.اقی میان مردم اند و از همگرایی مردم مندافع ش صدی دویش را متضدرر میبینندد .بندا ً
این گروه آدمها ت ش دارند ،شگاف و ناپیوستگی میان مردم ایجاد کنندد تدا در آسدنانه انت ابدات بتوانندد جیزگدر پیددا
کنند و س رنوشت مردم را بده قمدار بزنندد و در فرجدام بدازی را میبازندد و بداز هدم همدان سرنوشدت شدوم تکدراری،
همان بی توجه ای دولت ،همان در انزوا قرار داشتن ها ،همان تپیدن بینوایان برای لقمه نانی و همان رشوت دادن
معلمان به ریاست معارف....
خشک و سخت بودن اندیشه سیاسی قدرت مرکز ثقل سیاسدت اسدت و هددف از تأسدیس هدر دزب سیاسدی
رسیدن به اقتدار سیاسی است .برنامده و فکدر ایجداد شدده در هدر زبدی ،جهدت اقنداع و فهمانددن مدردم اسدت بدرای
اینکه ،این زب پس از رسیدن به اقتدار ،بیشترین سودمندی را به کشور و ملت واهد داشت .افراد به اسداس دو
انگیددزه بدده ا ددزاب تمایددل مییابنددد -1 :رسددیدن بدده قدددرت سیاسددی  -2تشد یا اینکدده برنامدده هددای آن ددزب بدده سددود
اجتمدداع اسددت و آن فددرد هددم جددزم همددان اجتمدداع اسددت .در ضددمن افددراد یر ددواه قدددرت را از بابددت ن.ددس قدددرت
نمی واهند بلکه برای انجام کارهدای بزرگتدر می واهندد کده از دیگدر درق انجدام آنهدا ممکدن نیسدت .برنامده دزب
سیاسی که اندیشه سیاسی آن را تشکیل میدهد ممکدن در زمدانی بداسترین سدودمندی را بده مدردم داشدته باشدد و نیدز
ممکن است در صر دیگر اص ٌ کار ساز نباشد ،به ایدن دلیدل پیوسدتن و گسسدتن از دزب مندو بده برنامده هدای
سودمند آن به مردم است .اما در شغنان اندیشه سیاسی از جمله ای پر بهاترین ارزشهای غیر انع اف پد یر اسدت،
تی نسدبت بده مد هب هدم بدرایش ارج یدت قا.دل اندد .ددول از ا کدام مد هبی قابدل آمدرزش اسدت امدا سرکشدی از
اصول پوسیده و فرسوده دزب کده هدیچ سدودی در صدر کندونی بده اجتمداع مدا نددارد ،غیدر قابدل ب شدش پیداشدته
میشود.
بی باوری مردم نسبت به سرنوشت خقویش هرچندد از ل داظ آبدادی ،سد ا سدواد و میدزان داندش آمو تده
گان ،قوم شغنان بی نظیر اند اما شکسدت هدای تکدراری در رصده سیاسدی مدردم را نسدبت بده سرنوشدت سیاسدی
شان کام ً بی بداور سدا ته و امدروز هدیی امیددی بده سدهیم شددن در سدا تار دولدت و رسدیدن بده قددرت سیاسدی را
ندارند .در ضمن میان مردم س ت بی ا تمادی بوجود آمده و همگی همدیگر را مقصر این سرنوشت شوم میدانند.
مداخل ق ادارات امققامتی و جمققا تی بر ددی هددا مدددا ت کارمندددان ادارات امددامتی و جمددا تی را در امددور
سیاسی یکی از وامل شکست مردم شغنان در رصه سیاسی میدانند .گ.ته میشود در زمدان انت ابدات ایدن ادارات
از نامزدان م تلف مایت میکنند و سرانجام مردم را واسته یا نا واسته به پرتگداه یدأس ،نومیددی و شکسدت مدی
افگنند.
مقداختت ییققر دلسققوزانه شققغنانیان مققیم ابققل ایددن همددیاران مددا بدددلیل اینکده بیشددترینه ی ن بگددان فکددری
شغنان ،مقیم کابل اند و اینها آگاه تر و بیشتر در جریان مسا.ل ک ن کشور اند؛ چشم امید مردم شدغنان اندد ،امدا بدر
وه اینکه اینها به یر مردم کاری نکدرده اندد بلکده سدرنس شکسدت و بدی ات.داقی مدردم اندد .تدا کندون هدر تصدمیم
شومی که در ق شغنان گرفته شده توس مددا ت شدغانیان مقدیم کابدل صدورت گرفتده اسدت .اگدر متوجده باشدیم،
تمام نامزدان ا تمالی مجلس نمایندگان به استثنأ یکی ،مقیم کابدل اندد .بزرگدان مقدیم کابدل مدا بدا برقدراری روابد بدا
بر ددی لقددات گمنددام و بددی ا تبددار ،از درد مددردم غافددل و غددرق یدداست قدددرت لباندده ددویش میگردنددد ،بددی آنکدده
بدانند ،اینها تماما ً دامهایی اند که می واهند مردم ما را اسیر بی سرنوشتی و انزواگرایی نگه بدارند.
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 -9فرار مغزها یکی از چالشهای مده ای که کشورهای جهان سوم گریبان گیر آن اند ،فرار مغزها اسدت .وامدل
متعدد با ث مهاجرت ن بگان فکری به کشورهای دیگر میگردد ،از جملده میتدوان بده امکاندات و سدهولت زنددگی،
معداش نامناسددب ،نداامنی ،شددرای تندگ بددرای پددقوهش و ت قیدق و بددی توجده ای دولددت اشداره کددرد .شددورب تانه در
مجموع افغانستان و به شکل اا شغنان نیدز ازیدن آقدت سد ت متدأثر اسدت .یلدی از روشدن.کران مدا بندابر جبدر
روزگار تدرک و دن کردندد و همچندین تعدداد زیدادی از داندش آمو تده گدان و روشدن.کران مدا در صددد تدرک ایدن
سرزمین اند .درین روند فرسایش آمیز اجتما ی  ،مقصر این روشن.کران نیستند بلکه تقصیر از دولدت و روزگدار
نا لف است.
پیشنهادات دریافت راه ل برای چالشهای مت کره نیازمند پقوهش موشگافانه و م العه میدق و دقیدق اسدت و شداید
در مق عی که این قلم قرار دارد ،نتواند درست این رسالت مهم را ادا نماید ،اما ت ش نموده ام تا داقل راه لی را از
مجمو ه نظریات بزرگان برای برون رفت از بن بسدت و تعددد ندامزدان انت ابدات مجلدس نماینددگان شناسدایی و ددمت
شما همدیاران گرامی پیشکش نمایم که قرار یل اند:
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براساس ارقام ا تمالی دود  3000ر ی دهنده شغنانی مقیم کابل اند و در صورت ریزش این مقددار ر ی در
صندوق وا د ،ی ش ا از این قوم تمن برنده مبارزه واهد بود .در ضمن ندامزد بدودن رهبدران بدزرگ
ا زاب سیاسی در وسیت کابل ،آر را بده آنهدا متدراکم میسدازد و همچندان بددلیل کثدرت ن.دوس ،میدزان پد یرش
نمایندددگان از آدرس وسیددت کابددل نیددز بیشددتر اسددت و ایددن زمیندده را بددرای برنددده شدددن اقلیددت هددای قددومی چددون
شغنانی بیشتر مسا د میسازد.
قومی شدن انت ابات از الدت سیاسدی :بر دی هدا معتقدد اندد کده شکسدت شدغنان در رصده سیاسدی ،شکسدت
مردم شغنان نیست بلکه فق و فق شکست سیاسدتمداران شدغنان اسدت ،بندا ً ایدن بدار ایشدان نبایدد دریدن پروسده
مدا له نمایند و بگ ارند تا قوم ود در مورد سرنوشت ویش تصمیم گیرند.
برگزاری جلسه قومی از نمایندگان تمام قریه جات شغنان در مرکز ولسوالی و برگزیددن دد اکثدر دو شد ا
برای انت ابات آینده شورای ملی از ریق انت ابات قومی.
برگزا ری انت ابات دو مر لۀ؛ مر له اول در س ا ولسوالی شغنان به شکل غیر رسدمی و مر لده دوم همدان
انت اباتی که از جناب دولت برگزار میگردد .هرچند برگزاری انت ابدات غیدر رسدمی پدر هزینده اسدت امدا راه
ل وبی برای ل معضدل تعددد ندامزدان پنداشدته میشدود .در انت ابدات غیدر رسدمی بایدد در سد ا هدر قریده
انت ابات برگزار گدردد و در فرجدام هدر ندامزدی کده از مجمو ده ی قریده جدات ،بیشدترین آر را کسدب کدرد،
برگزیده مردم برای نامزدی انت ابات مجلس نمایندگان واهد بود.

خ اب به جوانان دیارم! گ شته با تمام اهمیت و آمو تنی هایش و با تمام تأثیری که می تواند بدر آیندده داشدته باشدد،
ات.اق افتاده است و هیچ نیروی بشری قادر نیست آن را دگربار و به گونه ای مت.اوت بیافریند؛ ولی آینده در پدیش اسدت
و قسمت مهمی از آن به آنچه «امروز» می گ رد رب می یابد .مدا بایدد سدهم فرزنددان ایدن سدرزمین را از آیندد جهدان
معلوم کنیم ،برای این منظور به زمی راسس نیاز داریم .جوانان باید بدانند که امروز ما مولود دیروز ماسدت و فدردای
ما زاده ای امروز ماست .اگر ما وسایل کمال و بالندگی را بدست آوردیم ،وب؛ وگرنه باز هم نظاره گر مظاهر شدرم
آور قبماندگی و دنباله رویی واهیم بود.
هر رفتنی رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت...
به امید صلا و آبادی سرزمینم

اداره نشرات سیمای شغنان

فرید غالب

