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  گرگ وحشی و شبانی گوسپندان
م ه ھ ارف ھستم و ن ق؛ آنھائی که با من از نزديک آشنائی دارند، اين نکته را به خوبی می دانند که من نه اھل تع  تمل

اھی از  انم گ ه زب راف کنک ک د اعت سم، باي زی بنوي حتا اگر انصافاً در مورد طرز برخورد و زبانم بخواھم خودم چي

سنگ پای ھم درشت تر و از نيش گژدم ھم گزنده تر است، اين که چرا چنين ھستم روی ھر دليلی که باشد، آنقدر بر 

  .ته آن را تحت شعاع قرار بدھدمن اثر گذار است که حتا شغل دکانداری نيز نتوانس

ۀ  ه گفت ورده ام و ب ان خ ود ن صی خ ت شخ ازو و ھم ی از زور ب ض فزيک ود نق ا وج دگانی ب ول زن ياء «در ط ض

  .نکشيده ام» دونان«منت » دو نان« از بابت »قازيراده

ا منفی-اين نکته را به خاطری نوشتم که اگر گاھگاھی به نقد ال - در ھردو مفھوم مثبت و ي م ھمکاران   پورت ا ھ و ي

ن فرد اين و يا آن با قلمی آن می پردازم، نبايد کسی چنان پندارد که گويا من  م از اي دشمنی و پدر کشتگی دارم و يا ھ

برای من ھمان طوری که چاپلوسی و تملق زننده و دور از کرامت انسانی است، ترس . و يا آن فرد چاپلوسی می کنم

   .رود  که باشد، نيز جبوبانه و دور از شھامت و اخالق انسانی به شمار میدليلیھر از بيان واقعيت ھا روی 

ال ار پورت ه سبک ک ز، نخست نظرم را راجع ب دۀ عزي ستان « با در نظرداشت تذکر فوق، به اجازۀ شما خوانن افغان

  .ابراز داشته، بعد مطلبم را پی می گيرم» آزاد افغانستان-آزاد

اد ھای از ھمان نخستين روز ھای آشنائی  اير نھ با پورتال، يکی از تفاوت ھای بارزی که در سبک کار پورتال با س

ود؛  ال ب سی ھای پورت نشراتی اعم از برقی و يا کاغذی و چاپی ديدم، گذشته از دقت در انتخاب محتوا، يادداشت نوي

ال تبصره ای آنھم به شکلی که به ارتباط ھرمطلبی که در پورتال انتشار می يافت، وقتی در جائی از دي د ادارۀ پورت

ه ۀايجاب می نمود، ادار ای مقال ب، يادداشت خودش را در پ سندۀ مطل  پورتال بيھراس از چگونگی عکس العمل نوي

  .نگاشته، خوانندگانش را در عين قضيه با ابعاد و طرز ديد ادارۀ پورتال نيز آشنا می ساخت

ه در آغاز فکر می نمودم که اينکار پورتال، می تواند مت ال ک راد پورت شناسی مسلکی برخی از اف ال روان أثر از انتق

رای نگارش،  ق ب ان تحقي سابقۀ استادی داشتند، باشد و حتا می خواستم در آن مورد خودم نيز چيزی بنگارم، در جري

االتر از » حق ناشر« جديد، چيزی به نام اصول ويراستاریدر متوجه شدم که  وارد ب ا در برخی م وجود دارد که حت

ه » حق نويسنده« ه » ناشر«قرار می گيرد، بدان معنا ک وا ب ا نوشته را از لحاظ شکل و محت د و حق دارد ت می توان
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ا مشورۀ صاحب  ام نخست ب د، در گ شخيص می دھ وده آنچه را نادرست ت وسيلۀ ويراستار خودش، ويراستاری نم

ن را بنگارد آاز طرف خود، درست و صحيح نوشته آن را تغيير بدھد و ھرگاه وی نپذيرد، حق دارد در پای نوشته 

  .ندارد» سانسور«و حتا حق دارد از چاپ و نشر آن امتناع بورزد که اين امتناع ورزی به ھيچ صورت معنای 

ه  ن ک ن شناخت و خوشحال از اي ا اي ر«ب ی خريطه في ودم» ب ال را آغاز نم ا پورت ودم، ھمکاری ب ه . نکرده ب ن ک اي

ه فعالً ھستم ساختند و ويراستاران پورتال چگونه ص ميمانه به کمکم شتافتند و از من معلم فزيک، انسانی در حدی ک

وانم ھدتا جائی که ظرفيتم اجازه می د انی نمی ت ا ھيچ زب ه ب  تا نويسنده شوم، از من نويسنده ساختند، واقعيتی است ک

ونی اش » عزيز نعيمی «ھمينقدر می نويسم که اگر پورتال نمی بود،. سپاسم را به خاطر آن بيان دارم أت کن ھم با ھي

  :فکر می کنم به دور از واقعيت نخواھد بود ھرگاه بنويسم. وجود نمی داشت

در غياب و عدم موجوديت پورتال، به ده ھا فردی که اينک قلم روان و بران دارند، نمی توانستند مانند امروز باشند، 

ا اين را تمام نويسندگان و ھمکاران قلمی پورتال، می ا ب سۀ آنھ  توانند خود با مراجعه به نوشته ھای اولی شان و مقاي

  .آنچه اينک می نگارند، تأئيد و يا تکذيب نمايند

ال، با در نظرداشت ھمين سبک کارِ  د پورت ه نوشته ھای ھمکاران جدي ی ب ا، وقت ا افغانھ رای م نا ب ا آش ا حدودی ن  ت

ال آ»ھيرمند.ف«و » مطمئن«آقايان  ال افتخار ، با يادداشت پورت ا پورت سم، از ھمکاری ام ب نا شدم، صادقانه بنوي ش

ديم  ده و تق ی، مطالب را از نظر گذراني ا چه دقت ال ب تاران پورت ه ويراس نمودم، چه در ھر دو يادداشت متوجه شدم ک

  . خوانندگان می نمايند

وده، توجه» مطمئن«اينک در اين مختصر برخورد به مقالۀ آقای  سمتیرا به آينده موکول نم ه ق ان را صرف ب  از  ت

  .جلب می نمايم» ھيرمند. ف«نوشتۀ آقای 

د. ف«اولتر از ھمه بايد بنويسم که آقای  ه » ھيرمن تند ب ه قصد داش امی را ک سند و پي تند بنوي ان آنچه می خواس در بي

برايشان پيدا نمود، خوانندگان انتقال دھند، از چنان استادی و مھارتی برخوردار بودند که شايد به سختی بتوان رقيبی 

ار څايشان به مانند يک : نباشد، می توان نوشت» مثل مناقشه«اگر اجازه داشته باشم مثالی ارائه بدارم و در ارنوال ک

تاران قامۀ دعواکشته، چنان ا اھی ويراس ی به حقی عليه جمھوری اسالمی ايران ترتيب داده اند، که اگر قاضی از آگ

ز د و چي وردار نباش ال برخ ذمت پورت ه نگری«ی در م ه » يک جانب م ب ريع حک ی س د، خيل ورده باش ه گوشش نخ ب

ای . تلقی می نمايد» اوجب واجبات«محکوميت طرف مقابل صادر نموده، نابودی آن را از  ه آق که بايد از اين بابت ب

  .تبريک گفت» ھيرمند.ف«

ی مگر برای خوانندۀ کم دانی چون اين قلم، قضيه زمانی از اھميت برخوردار  می گردد که يادداشت پورتال نيز در پ

ای . آن مطالعه می گردد د. ف«در جريان مطالعۀ يادداشت پورتال است که خواننده متوجه می شود، آق فقط » ھيرمن

د ان می دارن زرگ را بي ام واقعيت و کليت آن راگوشۀ کوچکی از يک واقعيت ب ا تم ن .  ت ا اي ن آغاز بحث ب در اي

ه غرض ذھنيت سازی انحرافی ھموطن عزيز، نمی خواھم  ه ب ه و عامدان شان آگاھان ا اي ه آي وارد اين نکته بگردم ک

ه آن  رداختن ب چنين يک جانبه نگری پيشه نموده اند و يا اين که ھر انسانی که عمل می کند اشتباه ھم می کند، بلکه پ

؛ ھرچند دوام ھمکاری و تصحيح طرز ديد گذشته خود بھترين گواه در عدم موجوديت قصد را می گذارم به آينده ھا

  .بدی می تواند به شمار آيد

م  ا آنھ ود، ب ان داشته ب به ھمين ارتباط ھرچند يادداشت پورتال ھمه جانبه بود و ابعاد کاستی ھای مقاله را به خوبی بي

سازم و و ويراستاران پورتا» ھيرمند. ف«به اجازۀ آقای  ارز ب ه متب د جمل ل، صرف يک نکته را می خواھم طی چن
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وان نظامی آن  اختن ت ران در محدود س وری اسالمی اي ل جمھ ای مقاب سنده از طرف ھ ه نحوی  تقاضای نوي م ب آنھ

  :در پايان نوشتۀ شان چنين می نگارند» ھيرمند. ف« آقای .کشور به خصوص در زمينۀ تسليحات ھسته ئی می باشد

ظر گرفتن سوابق ذکر شدۀ باال در مورد پيشينۀ سياه رژيم ايران، دشوار خواھد بود که آن کشور در با درن« 

ادعا و تعھدش مبنی بر استفادۀ صلح آميز وغير نظامی از نيروی ھسته يی اش صادق و پابند باشد، بالخاصه 

خالت استخباراتی آن می باشد، برای افغانستان که در ھمسايگی اين کشور قرار دارد و ھمين حاال قربانی مدا

  .پيام ناميمونی خواھد بود که از يک سمت ديگر از سرحدش محصور به يک قدرت ديگر ھسته يی گردد

جمله اياالت متحدۀ امريکا متکی به معائدات و پيمان ھای قاعده مند ساز امور تسليحاتی،  دول مقتدر جھان من

شتن قدرت ھسته يی را برای ايران اصولی بدانند مگر آنکه مثل غالباً مجاز نخواھند بود تا دريافت جواز دا

ھميشه بر مبنای منافع سياسی و ستراتيژک خود در زمينه تصميم بگيرند، يعنی نه قواعد بين المللی، بلکه 

  ».سياست ھايشان را اساس تصميم قراردھند

بار جمھوری اسالمی ايران شکی ھمان طوری که در آغاز اين مطلب نوشتم، ھيچ کسی بر پيشينۀ سياه و خون

طی را  ھزار تن از باشندگان خودش ١٠٠ندارد چه رژيمی که برای حفظ حاکميت و دوام سلطه اش بيش از 

ر تقابل با خلقھای ضعيف و درماندۀ ديگر با سبعيت و ددوران حيات ننگينش به قتل رسانيده باشد، مسلم است که 

اين را ھم بايد به .  جلو دار جنايتش نخواھد شد، مگر زور مقابلوحشيگری بيشتر برخورد نموده، ھيچ چيزی

که به مثابۀ يک افغان، قدرت اتومی شدن يک کشور ھمسايه، باعث تشويش شان شده است به » ھيرمند.ف«آقای 

خاطر داشتن چنان احساسی بايد تبريک گفت، مگر سؤال اساسی وقتی عرض اندام می نمايد که به قضيه نه از 

نظر اسرائيل و جھان غرب من جمله امپرياليزم امريکا که در قدرت گيری ايران، رقيب بالقوه ای را ديد وم

 کشور دور و ۴۴قضيه را از منظر يک افغانی که کشورش به وسيلۀ مشاھده می نمايند، نظر بيندازيم؛ بلکه 

يوب و فراری داده است، نزديک اشغال شده و طی بيش از سيزده سال به ده ھا ھزار کشته و صدھا ھزار مع

که . ديده، نخستين مشغلۀ ذھنی ما را نجات و استخالص وطن و بيرون راندن اشغالگران از کشور خود ما بسازد

اگر چنين باشد، ھيچ افغانی نمی تواند از آسيب رسيدن به توان سياسی، نظامی، اقتصادی و روانی امپرياليزم 

امريکا به وجد نيايد، مگر اين که در ادعايش مبنی بر افغانيت » يتگسترجنا» « موسوی«جنايتکار و به گفتۀ آقای 

  .شکی وجود داشته باشد

  :گذشته از آن

فعاليت و تکنولوژی ھسته ئی را ھيچ کسی حق مھر کشور ھای امپرياليستی نساخته که خود اجازه داشته باشند به 

 ديگر از چنين اجازه ای برخوردار ور ھایھر ميزانی که دلشان می خواھد از آن برخوردار باشند، مگر کش

نباشند، به خصوص وقتی می بينيم که ايران فعاليت ھای ھسته ئی اش را صلح آموز معرفی می دارد و جھت 

 را بر مبنای ادعای خويشحکم آيا بخردانه است تا اثبات آن حاضر است تمام شروط طرف مقابل را بپذيرد، 

ئيم؟ مگر ادعا ھای کاذبانۀ ھمين قدرت ھای امپرياليستی در مورد داشتن ذخاير امپرياليزم و صھيونيزم صادر نما

و فابريکه ھای سالح بيولوژيک و کيميائی به وسيلۀ صدام را فراموش کرده ايم که باز ھم به دنبال اخبار بی بی 

 به تکرار طوطی وار آن سی به راه افتاده، ھر آنچه را بنگاه ھای دروغ پراگنی امپرياليستی تبليغ می کنند ما ھم

   !؟بپردازيم

از ھمه گذشته با در نظرداشت اين که در تمام جھان، اين تنھا امپرياليزم امريکا بوده و است که سالح ھسته ئی 

دون کمترين دغدغۀ خاطر انسانی به کار برده، ھيروشيما و ناکازاکی را به وجود آورده و ھمين اکنون از برا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

، دور نرويم اسناد آن در ھمين پورتال موجود استفاده می نمايدم در عراق و افغانستان سالح آغشته به يورانيو

د؟ آيا چنين  به ديگران چنين اجازه ای را ندھاست، کدام عقل سليمی حکم می نمايد که از امريکا بخواھيم تا

  تقاضائی به معنای گرگ دھن دريده و وحشی را شبان گوسپندان مقرر داشتن نيست؟

با قدرت استداللی که دارند بايد به نيکوئی بدانند، که امپرياليزم امريکا و در کل سيستم » ھيرمند. ف«آقای 

د و نامپرياليزم، برای تسلط برجھان و غارت منابع مادی آن، ھميشه بھانه ھای گلوگيری در زير آستين خود دار

ه داريم تا آن بھانه ھا را افشاء نموده فده وظيما به مثابۀ روشنفکران و قلم به دستان کشور ھای عقب نگھداشته ش

  .در حدی که توان آن را داريم نگذاريم تا مردم جھان را از دم تيغ خويش بگذرانند

 برانند و اساس يک افغانستان انبه نظر من لنگ، وقتی مردم افغانستان در آينده قادر شوند اشغالگران را از خاکش

ادت طلبی مردم ما که تا اينک عامل بقای مابوده، ھکنار ظرفيت قياس ناپذير شآزاد را بگذارند، ناگزير اند در 

رسانند که ھيچ اجنبيی ھوس حمله را بر آن را ننمايد، يعنی با بکشور را از لحاظ علمی و تخنيکی به جايگاھی 

ح بازدارنده ، ھيچ سال»آب زور سرباال می رود« خود را مجھز بسازد، در شرايط کنونی که »بازدارنده«سالح 

  . ای به غير از سالح ھسته ئی وجود ندارد

 وظيفه ،چنان سالحی باشد، تمام کشور ھای ديگر گذشته از حق تا زمانی که يک کشور در جھان برخورداراز

يه، انگلستان، فرانسه، چين، ھند، پاکستان و وسھمان طوری که امريکا ، ر. دارند خود را با آن مجھز بسازند

را با آن مجھز ساخته و به پشتوانۀ آن می غرند، ھر کشوری من جمله ايران نيز از حق داشتن اسرائيل خود 

ما افغانھا حق نداريم به جای اين که خود کمر ھمت ببنديم و خود را با ھمان . چنان سالحی برخوردار است

  .بگيرندرا  جلو رشد ديگران  از تجاوزگران تاريخ بخواھيم که،سالحی مسلح بسازيم که دشمنان ما با آن مسلح اند

  

  

  

 


