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 Political سياسی

 
  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ جنوری ٢٧
  

  آيا واقعاً سرحدات خاکی ارزش خود را از دست داده اند؟؟
  

  !خوانندگان نھايت عزيز و گرامی

 است ميان اين قلم و فرد ديگری به ارتباط اين که آيا مبارزات استقالل آنچه در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، بحثی

 «طلبانه در شرايط کنونی ھنوز ھم و کما فی السابق موضوعيت حياتی خود را دارد و يا اين که به تعبير ايشان چون

شده است که » انیجھ« و در جھانی که زندگانی می نمائيم آنچنان ».  اندهسرحدات خاكى ارزش خود را از دست داد

  :اين شما و اينھم آن بحث فيس بوکی. کھنه شده و به تاريخ پيوسته است» استقالل«بحث از مفھوم 

ره ذرا  که ھمانا زير  که طراحان آن اھداف خاص خود شان[   تنگنای چوکاتک موجود  ھرچندنخست بايد عرض شود 

مزيد بر کمی  ] ... ھمچنان نسبت به منافع خود آنان استبين قرار دادن نويسندگان وشناخت منطقی از طرز ديد شان 

 سبب شده تا نتوانم بيشتر به متن تلگراف گونۀ شما ) از منظر  اين قلم و دوستانش ( وقت واشتغال به کاری بس مھمتر

ی که حيات و چون در اين اواخر اينجا و آنجا ديده می شود که عده ای از عناصر انقياد طلب و آنھائ با آنھم  ؛بپردازم

ممات کشور در بند ما افغانستان را در سينی اخالص گذاشته تقديم اشغالگران استعمار گر نموده اند؛ تا باشد به يمن 

» تئوری نشخوار«چنين وطن فروشيی نواله ای ھم برای آنھا برسد، در عقب چنين بازی با کلمات خود را پنھان نموده 

  . اندکی مکث نمايمه تالش خواھم کرد در زمينمی نمايند، 

به نظر من جھت رسيدن به يک درک واحد، بھتر است نخست برداشت ھايمان را از مفاھيم مورد بحث توحيد نمائيم، 

  :يعنی در گام اول ببينيم اين استقالل و آزادی چه معانيی دارند و نقاط مغاير و انطباق آنھا در کجاست

  :٣٨۶ صفحۀ -ی سخن، جلد اول جلد٨معنای استقالل به استناد فرھنگ بزرگ 

  : مصدر– عربی -استقالل

 در تصميمات يا رفتار خود، تابع دستور يا خواست ديگران نبودن؛ داشتن حق يا توانائی تصميم گيری در ادارۀ -١

  ]مثال ھا[کارھا؛ 

ياسی مربوط آزادی عمل داشتن کشوری در وضع و اجرای قوانين و فعاليت ھای اقتصادی، اجتماعی و س) سياسی (– ٢

  ]مثال ھا[به خود؛

  انجام دادن کار بدون ياری ديگران) قديمی (– ٣

  )حاصل مصدر( آزادی
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کلمۀ آزادی را چگونه معنا نموده ) دانشنامۀ سياسی(بيجا نخواھد بود در ھمين جا ببينيم که داريوش آشوری در کتابش

  :است

آن چيزی محدود و وابسته به چيزھای ديگر نباشد و در وسيعترين معنای کلمه حالتی ست که در  )freedom( آزادی«

ی شخص برای رسيدن به مقصود » اراده«بتواند در فضاء جا به جا شود، و در مورد انسان، حالتی است که در آن 

اما اين تعريف بسيار کلی و مطلق است، حال آن که آزادی به معنای مطلق برای ھيچ . خويش به مانعی برخورد نکند

 جھان وجود ندارد و بنابراين، در ھر بحثی از آزادی نسبيت آن را بايد در نظر داشت و در مورد ھمواره موجودی در

  ». کتاب نامبرده٢٠صفحۀ .مطرح است) يعنی، آزاد برای چه(و جھت آن) يعنی ، برای چه( علت آزادی 

  :چنين می نويسد» مع سياسیفرھنگ جا« ھمچنين محمود طلوعی نيز به ارتباط آزادی در کتاب قطورش معنون به 

به مفھوم مطلق آن مطلوب ھيچ ايدئولوژی نيست، ولی در مفھوم پذيرفته شدۀ آن ، يعنی در حدی  ) Liberty(آزادی« 

که به حقوق و آزاديھای ديگران لطمه نزند، مورد تأئيد ھمۀ مکاتب و ايدئولوژيھاست و ھيچ رژيمی در جھان نمی تواند 

  .علناً آن را نفی کند

مھمترين آزاديھائی که در اعالميۀ حقوق بشر روی آن تأکيد شده آزادی عقيده و مذھب،آزادی بيان، آزادی قلم، آزادی 

  ».اجتماعات و آزادی مسافرت است

برای آن که عده ای فکر نکند که جنابشان کاشف کلمۀ آزادی می باشد، معنای آن را در فرھنگ پر بار زبان کشور ما 

  :ماز نظر می گذارني

  عمادی شھرياری« 

  آزادی آرزوسـت مــرا ديــر سـالھــاست

  تا کی ز بندگی نه کم از سرو و سوسنم

  فردوسی

  به آزادی است از خرد ھر کسی

  چنان چون ننالد ز اختر بسی

  ناصر خسرو

  جانت آزادی نيابد جز به علم و بندگی

  گر بدين برھانت بايد رو بدين اندر نگر

   سعادتکيميای: امام محمد غزالی

  .آزادی اندر بی حاجتی است

در اينجا آگاھانه از شگافتن کلمۀ آزادی به مثابۀ يک مفھوم فلسفی که با دقت کامل از طرف مارکس و انگلس در تقابل با 

م مطرح نموده اند، می گذر» ضرورت«افکار ھگل شگافته شده و درک آن را در قيد درک زوج ديالکتيکی آن يعنی 

زيرا اين امکان را که طرف مقابل اساساً با ھر آنچه به وسيلۀ مارکس و انگلس و مکتب فکری آنھا آورده شده در تقابل 

  . قرار داشته باشد ، منتفی نمی دانم» مطلق«

  :وقتی در نخستين و عامترين معنای استقالل می خوانيم

 نبودن؛ داشتن حق يا توانائی تصميم گيری در ادارۀ  در تصميمات يا رفتار خود، تابع دستور يا خواست ديگران-١

  ]مثال ھا[کارھا؛ 

سخت دلم می خواھد از جنابانی که عصر مفھوم استقالل را سپری شده می دانند، بپرسم؛ تا برداشت شان را نخست از 

ه وقتی عصر به خصوص لطف نموده بر اين نکته ھم روشنی بيندازند ک. اين تعريف عام کلمۀ استقالل بيان دارند
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استقالل را خاتمه يافته تلقی و تبليغ می نمايند، آيا در موضعگيری فعلی شان يعنی نفی استقالل، اصل استقالل وجود 

داشته و يا خير؟ و يا به عبارت ديگر در تصميمات يا رفتار خود، تابع دستور ديگران بوده اند و يا خير و اصوالً آيا از 

برخوردار بوده اند؟ اگر بوده اند چرا مقابل حق و عملکرد خود »  گيری در ادارۀ کار ھاداشتن حق يا توانائی تصميم«

حرف می زنند و اگر نبوده اند، برداشتی را که از آزادی نزد شان وجود دارد و ما آن را در خطوط کلی آن از زبان 

  طلوعی بيان داشتيم، کجا شده است؟؟

 تا اين بحث را با در نظر داشت تمام تعاريفی که از آن صورت گرفت، مورد متأسفانه کمبود وقت به من امکان نمی دھد

، اکتفاء نموده؛ خيلی ھا مختصر بدين »عاقالن سخن نگفته دانند«مداقه قرار دھم، ناگزير به ھمين اشاره و به اميد آن که 

می خواھند بدان وسيله از انظار می پردازم که چنين تئوری بافی ھائی چرا به وجود آمده و کدام منافع و اھدافی را 

  :پنھان بدارند

شما با :   چنين است ۀ تان با آنھم استنباط  اينجانب از خام ،شيوۀ تفھيم تان گرچه با نوع تعقيد و تعميه ھمراھی شده 

ی آن  از مؤلفۀ اصل  رادر واقع می خواھيد تجاوز ناتو و امريکا به افغانستانتان ،   "استقالل  چيست" طرح پرسش  

ترويج شده توسط  نظريه پردازان ونويسندگان مدافع  منافع سرمايۀ ...  ادبی و–خط ديد سياسی ؛ به جای آن  ساخته تھی

تازمانی که  طبقات بھره کش در ادوار .  جايگزين سازيد– که برای آنان گزينۀ  دلخواه و مطلوب می باشد – را  جھانی

به مثابۀ آقا و باداران جھان وجود دارند وبرای کسب  ماحصل )   سپارتاگوسنمونۀ قيام  برده ھا به رھبری(تاريخ  

نيروی کار و زحمت  مردم دست به غارت و تاراج وتسخير سرزمين ھای ديگران می زنند ؛ مقولۀ استقالل ھمان بار 

لم تدوين  و شکل تا زمانی مقوالت  کلی ترين مفاھيمی می باشند که درجريان يک ع. اصلی خود را بازتاب می دھد 

و  تا زمانی که طبقات بھره کش وطبقات بھره ده  وجود داشته باشند [ بگيرند و اساس و بنياد ھمان علم را تشکيل بدھند 

که ھر دو بار معنائی ( مقولۀ ازادی  و مقولۀ استقالل ...)  که شده  ( -و مبارزۀ طبقاتی علماً تدوين و تنظيم  شده باشد 

اگر شماری  از ش را دارا می باشد  ، "کالسيک " مچنان محتوای اصلی  يا به فرمودۀ شما  محتوای ھ) خود را دارند 

) به مفھوم توليد شده ازتريبون سرمايۀ جھانی ( تمنيات ذھنی  خود به  واژه ھا و مقوالت  بار موافق " تازه انديشان " 

 خود سمت و سو بدھند ، اين ديگر کار آئی گذرا داشته را بدھند و آنھا را در بستر ذھنيت سازی نسل جوان  کشور ھای

  .به ھيچ صورت ديرنده و ماندگار  بوده نمی تواند 

و درنتيجه نبايد برای استقالل کشور و حق . » اندهسرحدات خاكى ارزش خود را از دست داد«و اما اين که آيا واقعاً 

راه چاکری، انجوئيزم و مدال گيری پيشه نمود، از شما حاکميت مردم آن پنجه بر رخسار اشغالگران کشيد و در عوض 

سرحدات «خواھش می کنم تا حد اقل از سرنوشت ده ھا ھزار پناھجوئی که در طی سال گذشته به وسيلۀ محافظان 

اطمينان دارم . مقدس شان به خاک و خون کشانيده شده و يا ھم طعمۀ نھنگھای اقيانوسھا گرديده اند، توجه نمائيد» خاکی

را نشخوار نمی نمايند، نفس دقت در » بی ارزشی سرحدات خاکی«آنھائی که از جائی و بر مبنای وظيفه تئوری 

 .سرنوشت اين ده ھا ھزار پناھجوی باالترين شناخت از اشغالگران وتئوری ھای آنھا را خواھد داد

 

 


