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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ـ المان" نذيری"عين الدين 

  ٢٠١٧گست ا ٢١
  

  بيرق افغانستان در چنگال عقاب امريکا
مريکا به نمايش بگذارد و بعد دم از که کسی بيرق افغانستان را در چنگال عقاب ا» آگاھانه«بخوانم و يا » ناخودآگاه«

عکس . استقالل افغانستان بزند؟ خوانندۀ گرامی خود به قضاوت برخيزد و با صدور حکمی روشن ذھن مرا روشن سازد

نود و ھشتمين سالگرد استقالل «تحت عنوان » نوری« آقای ولی احمد ٢٠١٧گست ا ١٩ذيل از مقالۀ ديروز، 

  .کاپی شده است»  افغانستان آنالينآريانا« از وبسايت »افغانستان

  
عقاب کله سفيد سمبول ملی اياالت متحدۀ امريکا ست و آن به خاطريست که در آن ديار ازين پرندۀ تيزبال و خونريز 

در افغانستان عقاب کوھی فراوان و بسيار زياد وجود دارد، که تمام پر و بال آن از سر تا . شکاری بسيار ديده می شود

در وطن عزيز ما از عقاب کله سفيد که در مناطق پرآب و بحردار زندگی دارد، . گ نسواری يا قھوه ئی داردبه دنب رن

  .حتی يک عدد و يک بال ھم سراغ نمی توان کرد

اگر کسی تنھا به شکل سمبوليک تصوير، به فکر اندر شده و تصور کند، معنای اين مونتاژ قبيح و  به زبان قال و حال 

ِمتوجه اين اشتباه » نوری«اما آقای . کته است، که افغانستان در چنگال امريکا قرار دارد و استقالل ندارداذعان بدين ن
  .عظيم فکری خود نشده است و تصور می کند که با اين تصوير گويا استقالل افغانستان را تجسم می دھد

  :فرموده استدر صدر مقالۀ خود از استقالل تعريفی ارائه کرده و چنين » نوری«آقای 

  استقالل چيست؟«
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ًاساسا اصطالح استقالل مفھومی در برابر استعمار و اسارت کشور و کشور بيگانه را می رساند، ولی نيروی پيدايش و 

رشد استقالل را نمی شود ھمواره با کينه ورزی زير نام امپرياليزم و يا در مقابل فرد و يا گروه مخالف داخلی بکار 

استقالل . زی بيشتر ايجاد ضعف روانی می کند و عواطف بارور و مثبت ما را فلج و مسموم می سازدبرد، زيرا کينه تو

که ھمان به خود آمدن باشد، احتياج به قوای مثبت و سازنده دارد و تنھا با دوری خود از ديگران و دشمنی ورزيدن با 

  »....ديگران حاصل نمی شود

  »!تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل«

 درينجا در واقع پورتال "نوری"ًاين پراگراف مستقيما به آرای روشن و مترقی عصر بر می خورد و مخاطب آقای 

من اين سطور را نوشته و جھت نشر به اين . و نويسندگان مبارز و آزادۀ آن است» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«

نبان نداء و ايدآل استقالل است، موقف خود را برای آقای اميدوارم اين پورتال که سلسله ج. صفحۀ مبارز می فرستم

  :من به نوبۀ خود محض بر يک نکته مکث می کنم. و صدھا ھمفکر و ھم عقيده اش، ابراز بدارد» نوری«

به » مقوله«و » لغت«را به حيث » اسارت«و حتی » استعمار«و » استقالل«کلمات عالمگير و جھانی » نوری«آقای 

وی درک نکرده است يا نمی تواند درک بکند که . خالصه می کند» اصطالح«د و آنھا را در سطح رسميت نمی شناس

شايد . به کلمه ای اطالق می شود، که تنھا در بين يک قشر و کتلۀ کوچک و محدود مورد استفاده قرار گيرد» اصطالح«

تنھا و تنھا در مغز » استعمار«و » استقالل«ت ًھم آن جناب اين کار را قصدا کرده است تا بفھماند و تفھيم کند که مقوال

تا جائی . جھانی ندارند و گويا در پيش مردم جھان، بی معنی و بی مفھوم اند» واقعيت«و کلۀ بعض کسان وجود دارند و 

 و در حدی که من می دانم اين مقوالت در تمام زبانھای عالم و در تمام قاموس ھای لغت جھان وجود دارد، از جمله در

  .انگيسی و المانی و فرانسوی و روسی و اسپانوی و غير ذالک

 نقش اعليحضرت غازی امير امان هللا خان را درين عرصه کم بھا داده و استقالل افغانستان را در وواقع "نوری"آقای 

  .دستاورد پدرش امير حبيب هللا سراج الملة و الدين می داند

افغانستان « منتظر ھستم که نظر نويسندگان صائب نظر و مبارز پورتال من به ھمين نوشتۀ مختصر اکتفاء می کنم و

  در زمينه چه باشد؟» آزاد ـ آزاد افغانستان

  

  ٢٠١٧گست ا ٢٠نذيری ــ . ع

 


