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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ مارچ ٢٧
  

  ...!من ھم افتخار می کنم که افغانم، اما
  

لو بی بھره از عاطفه و شنيدن شعاری چرا می باليم که افغانيم، از زبان يک کودک ھشت ـ نه ساله، ھر افغانی را، و

احساس، چنان تحت تأثير قرار می دھد و چنان منقلب می کند، مخصوصاً آنانی را که وطن شان را بی نھايت دوست 

دارند، ولی جبراً از ملک و وطن خود دور ھستند؛ يا دور نگھداشته شده اند، که چه از غم و چه از شادی ـ ازغم فراق و 

رد سال به وطنش، چون ابری گريان در بھاران ت آن کودک خلبريز از عشق وعطوفدوری وطن و از شادی احساس 

  . انسان را به گريه می اندازد؛ گاھی آرام و بی صدا و گاھی ھم با ھق ھق و با صدا

زيرا داشتن عشق به وطن و ھويت . من ھر آن کسی را دوست دارم که به وطنش عشق می ورزد، حتی اگر دشمنم باشد

 شخصی بدان شناخته می شود، و ھويت فرھنگی، آن چه شخصيت فرھنگی کسی را می سازد، چيزی است ملی، آن چه

و ھر کی اين خصلت را . که به نظر من می توان آن را باالترين خصلت و مقدس ترين وظيفه برای يک انسان دانست

  .ر آن جھد کند مورد احترام من استداشته باشد و اين وظيفه را جدی بگيرد و در راه انجام ھر چه بيشتر و درست ت

من ھيچ شکی ندارم که باليدن و افتخار کردن آن کودک، و سائر کودکان و بزرک ساالن اين کشور به افغان بودن شان، 

  . جا استبحق و ، بخواه از جنس مرد باشند و خواه از جنس زن، يک افتخار اصيل

لت غيور افغانستان برای ھخامنشی ھا ايجاد کرد ـ به استناد اعتراف اگر به تاريخ کشور خود نگاه کنيم، از ھراسی که م

وجود آورد، از دفع حمله ھای ساسانی ھا در حوزۀ ه خود ايرانيان ـ ، از دشواری ھائی که برای سکندر مقدونی ب

ريخ، نوشتۀ  افغانستان در مسير تا۵۴صفحۀ (پادشاه ساسانی، در دومين جنگ با آن ھا " فيروز"مرغاب و اسير کردن 

فرجام انگليس ھا برای به انقياد درآوردن مردم و اشغال ا سه بار تالش نۀ، از دفع شجاعان)شادروان ميرغالم محمد غبار

مريکا و ناتو در اين کشور با ھمه توانائی ھای اکشور ما و پيروزی قھرمانانه بر متجاوزين شوروی تا امروز، که 

 اين شجاعت ھا  و شھامت ھا و قھرمانی ھا بايد ۀشان خسته و درمانده شده اند، ھمنظامی ـ مالی ـ سياسی ـ دپلوماتيک 

بايد کودکان .  اين رشادت ھا و اين افتخارات ياد کرد و بدان ھا باليدۀبايد از ھم. موجبات به خود باليدن ما را فراھم کنند

 ھا کردند و در زمان خويش چگونه از ملک و وطن ما از تاريخ شان آگاه باشند و بدانند که اجداد شان کی ھا بودند و چه

  . شان دفاع کردند

 اين باليدن ھا، که ۀ اين شھکاری ھا و شھامت ھا و شجاعت ھا و قھرمانی ھا، و با ھمۀ اين سخنان و با ھمۀاما، با ھم

ين جنگ نشده بود، حداقل من آن ھا را اصيل خوانده ام و اصيل ھم ھستند، من به اين اعتقاد ھستم که ما، اگر بعد از اول

بعد از دومين و سومين جنگ، به ھرصورتی که شده بود، بايد دنبال کاری می رفتيم که اين باليدن ھا به اوج خود می 
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رسيدند و فربه تر و اصيل تر می شدند و به جائی می رسيدند که ديگر کسی به سوی خاک ما نمی توانست با چشم بد و 

  . نيت ناپاک نگاه کند

برای اين که امروز، و در نھايت، طوری که ديده می شود اين ھمه آزادی توھمی بيش نيست و . تأسف که چنين نشدبا 

  .  اين ھمه غرور و باليدن ھا چندان اساسی ندارد

 نزديک، از عرب و پاکستان و ايران و ھند و چين و جاپان و روس و وامروز از چپ و راست و شمال و جنوب و دور

ر و امريکا و آسترليا، از کران تا کران زمين، بازھم دستان به سوی کشور ما برای بلعيدن داشته ھای آن ترک و تاتا

جنگ ھا و دفع دشمن اکتفأ نموده چرا؟ چون ما ھميشه و تنھا به باليدن ھا، به پيروزی ھای خويش در . دراز شده است

ش در حدی که کسی بعد از آن که پوزش در اين سرزمين يم و نه به خود ساختن، نه به باال بردن قدرت و نيروی خويا

که ديگران از ھر تجربه ای  به خاک ماليده شد دو باره جرأت نکند به سوی آن نگاھی غرض آلودی بيفگند؛ درحالی

  !پيروزی و شکست ديگرانۀ پيروزی و شکست خود و چه از تجربۀ آموختند؛ چه از تجرب

ال کرد ؤکرد، خبرنگاری در رابطه با حملۀ صدام به کويت از وزير دفاع ھند سزمانی که صدام حسين به کويت حمله 

اين کار صدام درست بود يا نادرست؟ جواب وزير مذکور اين بود که صدام بايد اول " زمان"که به نظر شما و از نگاه 

  . م می شدوصاحب بمی ات

ر شدن ديگران با معدۀ خالی، تن برھنه و دھن باز جھان اينگونه فکر می کرد و ما بی خبر از گذشت زمان و نيرومندت

  !به اميد امداد ھای آسمانی

وضع امروز ما، از لحاظ نيرومندی نظامی ـ اقتصادی و خيلی حرف ھای ديگر، در برابر نود و پنج تا نود و ھفت در 

قوم گرائی و قبيله . ستندمردم ما بدان شکل که الزم است متحد ني. صد کشورھای جھان بسيار فالکتبار و پريشان است

وليتی، عدم ؤاحساس شديد بی مس، بيگانه پرستی، نبود امنيت، قانون شکنی، فساد اداری، وجود تگرائی، دزدی، رشو

عالقه به آيندۀ کشور و مردم، عادت به مفت خوری، چشم به جيب بيگانه ھا دوختن، روزگذراندن، به جای شانۀ خود را 

 آن باليدن ھا ۀی ھستند که من با ھمئد ديگران نشستن و ده ھا خصلت شرم آور ديگر چيز ھاخوار ساختن به انتظار امدا

  !گاھی خود را ذيحق نمی دانم  که به خود ببالم که من يک افغانم

دخترک ھفت ـ ھشت ساله ای که من شعار باال را از زبانش شنيدم، به يقين اين حرف ھا را که من رديف کردم نمی 

خود می باليم، چرا ه دانست، يا کسی برايش می گفت، حتماً می پرسيد که پدر، کاکا يا برادر، ما که اينقدر باگر می . داند

  امروز چنين بدبخت ھستيم و ھر کی پيش می آيد به فرق ما می زند؟ 

 برای خرج به يقين از پولی که کرزی، رئيس جمھور ما،. رد سال از اين ھمه رسوائی ھای ما اطالع نداردی خآن کودک

 کرزيی که نمی توان قطره ای از خون افغانيت، مانند سائر دسترخوان خود از ايران می گرفت، ھمين گونه از غرب،

خاک فروشان، در وجودش باقی مانده باشد، ھم خبر ندارد، ولی من اين را می دانم و به ھمين دليل سؤال می کنم که آيا 

ی ھا ده ھا بار خاک ما را به گلوله و راکت می بندند و لشکری از آدم خواران عجز و البۀ امروز ما که مثالً پاکستان

 و غيرافغان بی خبر از مروت و انسانيت را به کشور ما برای انفجار و انتحار و ترور می فرستند و اطفال  افغانوحشی

د، چه خود شان و چه به ياری آنانی و زنان و جوانان و پير مردان و پير زنان ما را به فجيع ترين شکل به قتل می رسانن

که در خدمت اين کشور قرار دارند و به نيابت اين کشور، بعضاً در لباس دوست، دست به انواع جنايات می زنند و ما 

جز داد و فرياد و ضعف و درماندگی و التماس کاری کرده نمی توانيم، چيزی است که ما لياقت بالندگی را به سبب آن 

  داشته باشيم؟ 

سھل انگار ما منشأ می گيرد و ما را  تعيبا اين عجز غير ضروری، سست تدبيری و فقدان دورانديشی که از طب

  ! باالخره به اين روز سياه نشانده است، چگونه بايد به خود باليد؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 از جا، اما گاھی ھمدرست، ب. ستان ھا حکايت می کنيمسال ھاست که ما با دبدبه و افتخار از شکست دشمنان دا

  عف خود، از فقدان روحيۀ سخت کوشی خود چيزی گفته ايم؟ ض، از درماندگی ھای خود

گاھی به آيندۀ خود و نسل ھای آينده و آيندۀ  آيا به اين اصل اعتراف نموده ايم، يک بار ھم اگر شده باشد، که ما ھيچ

  وليت فکر نکرده ايم؟ ؤ با مسکشور خود

چه جان ھائی که افشانده ايم، .  اين دو ھزار و شش صد سال مکتوب ريخته ايمچه خون ھائی که برای آزادی خويش طی

اما چقدر عجيب است که با ھمۀ اين خون ھا و ھمۀ اين جانفشانی ھا برای آزادی، حاضر نشديم يک قطره عرق ھم 

  ! برای حفظ اين آزادی بريزيم

و آزادی و افتخاری را که پدران ما برای ما ! مچه بيرحمانه آن روز ھای بزرگ و لذت بخش را با ھيچ معاوضه کردي

ی که گفته از تو حرکت و از من برکت،  به ئکسب و حفظ کردند، با اين ھمه عاقبت ناانديشی و به اميد ياری خدا، خدا

  !دست باد نابود کننده داده ايم

آيا تا امروز به فکر ساختن .  اولين پادشاه ھخامنشی به کشور ما می گذردۀبيشتر از دو ھزار و شش صد صال از حمل

ابزاری برای جلوگيری از وضعيتی احتمالی مشابه افتاده ايم؟ باليدن به کارنامه ھای قابل باليدن کار خوبی است، اما آيا 

  بھتر نبود که از احتمال ھا ھم غافل نمی مانديم و خود را ھميشه تسليم قضأ و قدر نمی کرديم؟

ما مجبور به ترک کشور نشده بودند؛ اما امروز ـ طی سی و پنج سال گذشته ـ چنان در ھيچ دوره ای از تاريخ مردم 

حالتی بر ما وارد آمده است که ميليون ھا افغان برای حفظ آبرو و جان و مال شان دسته دسته مجبور به ترک خانه و 

  !چه بايد بباليم؟به ... کاشانۀ خود شده اند و انگل وار از خوان و خون و عرق ديگران تغذيه می کنند

يکبار ھم طی اين ھمه سال به ديگران نظر نکرده ايم که چگونه اين ھا با يک مشت سرباز ده ھا کشور را در سراسر 

  ند؟ ه ادنيا، ھم در آسيا ھم در افريقا ھم در امريکا ھم در آستراليا و ھم در خود اروپا زير سيطرۀ خود درآورد

کی مانند پرتکال ھزار ھا کيلومتر دور از سرزمين خويش با ششصد و چھل و چه طلسمی در کار بود که ملت کوچ

  سرباز خود سی ھزار سرباز دولتی را در شرق تار و مار می کند؟

صدھا و ھزارھا سال بر ما گذشت، ليکن سوگمندانه دردناک بودن ھيچ جنبۀ ھويت ھای منفی ما بر ما ھويدا نشد، از 

نه به ھنر . خود را با نياز ھا و  موقعيت ھای نو آشنا نساختيم. ای را جدی نگرفتيمھيچ کسی نياموختيم و ھيچ تجربه 

  .باط و وحدت و نه از دريای علم و دانش قطره ای نوشيديمضزيبائی، و نه به انانديشيديم، نه به 

ام ما به حرف شان گوش ھيچ کد... اگر فارابيی و يا ابن سينايی پيدا شد، يا محمود طرزی و امان افغان و غبار و انيس و

نداديم ـ تنھا به نام آن ھا افتخار کرديم ـ تا آن که ھم در دوران آن ھا و ھم از چيزی کم صد سال پيش شمارش معکوس 

رشد زودگذر دو بارۀ ما چنان شروع شد که گوئی کسی به گوش ھای ما زمزمه کرده باشد که فکر کردن و انديشيدن را 

  !!ر شيطان استخدا منع کرده است، چون کا

ليت در وبيدار نشديم که خود را با خالقيت و پشتکار و احساس مسؤ. از ھر طرف به فرق خود خورديم، اما بيدار نشديم

برای دفاع ) دنيا می آيده دنيا آمده و آن که بعد از ما به آن که پيش از ما ب(برابر ملک و در برابر سلف و خلف خويش 

  . بسازيماز خود و از خاک خود آماده 

به چه، غير .  رھبران سياسی ما، به استثنای يکی يا دو تا، به شکلی از اشکال ريسمانش به آخور بيگانه بسته استۀھم

پاکستانی از آن پيروزی ھا، بايد مغرور بود و باليد؟ به خوابيدن طالب و حکمتيار و حقانی و صد ھا افغان ديگر به دامن 

و زنان ما ھم دريغ نمی کند؟ يا به آنانی که به شکلی از اشکال در خدمت ايران قرار رد سال که حتی از کشتن اطفال خ

دارند؟ و يا به آنانی که خورجين خورجين پول از امريکا و روس و چين و ھند و عرب می گيرند تا منافع آن ھا را در 

را رھبر يک ملت جا زده است و در اين کشور حفظ کنند؟ يا به آن گروھی سه نفری، فوقش چھار يا پنج نفر، که خود 
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نام افغان و افغانستان با ه حد خود از سازمانی سياسی بيگانه ای که فريب اين شارالتان را خورده است به دروغ ب

  آيا اين باليدن ھا با اين ھمه رسوائی ھا عجيب نمی نمايد؟ . دست می آورده بيشرمی پول ب

له را به أمس خ نيست، بلکه به پدر و مادر يا سائر کسانی است که تنھا يک ررد سالنتقاد من در اين جا به آن کودک خا

گاھی به اين ھمه مسائل از ابعاد ديگری  و به آن کسانی که ھيچ! کودکان شان می آموزند و نه ھمه جوانب قضايا را

  . ننگريسته اند

  !باقی را از ناگفته ھا و نانوشته ھا بدانيد و بخوانيد
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