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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

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ دسمبر ٢١
 

 ! است بالندگی و افتخار بل نيست پرستی نژاد وطنپرستی
 

 مترادف را ميھنپرستی عمل، بی و نشين خارج ھای »چپ« و پندارد می الحاد و کفر با مترادف را وطنپرستی اخوانيسم

 !دانند می پرستی نژاد با

 مقيم مسکن، و مقام اقامت، محل باشش، جای مردم، باشش جای مردم، جاباش" :دھخدا نامه لغت در وطن ۀواژ معنی

 .است آمده، کرده نما و نشو و شده متولد آن نواحی از يکی در شخص که کشوری نيز و زادگاه شھر جائی، در شدن

 ".اند کرده معنا تن از بھتر وطن واژۀ معنای  برای جائی در ھمچنين

 چه به و چيست تاريسپر . باشدمی پرسيتار از مشتق نيز آن و پرستارۀ واژ از مشتق واژه اين پرستش، ۀواژ معنای«

 :است معنائی

 دوم جزء و دھد می را دور دورا و نپيرامو معنای که پرسی آن نخست جزء است، شده تشکيل جزء دو از  پرسيتار

 .ھست ماندن يا ايستادن ھمان ايستار،

 پرستاری بسان است، کردن حفظ تمامی به آنرا و گشتن چيزی يک ھستی دور دورا يعنی پرستش ۀواژ اين از منظور 

 آن و گشتن وطن ستیھ دورادور معنای به پرستی وطن بنابراين کند، دفاع او ھستی از تا گرددمی بيمارش دور دورا که

 ».است کردن محافظت و ساختن دور زخمی و گزند گونه ھر از را آن و کردن حفظ را

 ١٣٨٧ سال]دلو[ ماه بھمن ٢٢ شنبه سه : تاريخ«

 

 ) وطن(

 کرد چنين نجوا کودکم سرد شبی

 من ھمدم ای ، مھربان ای پدر ، جان پدر

 .سرد تاريکی اين در

 کيست؟ وطن چيست؟ وطن

 است؟ مرگی چه ت؟اس دردی چه

 ؟  غفلت خواب در است خفته کدامين وطن

 آشنا؟ يا است غريب

 وفا؟ بی يا است صميمی
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  گرفته؟ را خوابت که است دردی چه را وطن

 !  را شاديت  !  را غمت  ! را صدايت  ! را نگاھت

  ؟؟؟!!! تن اين به تنگيست پيراھن وطن

 ؟؟؟!!! گوش در است نامربوطی آھنگ يا و 

 !! داند می ھم ممادر ار وطن

 !!!!باشد من بازی ھم تواند می وطن

 ؟؟؟ سردی اين در پوشد می چکمه وطن

 .... وطن

 چيست؟ وطن کيست؟ وطن گفتم می چه

 مرگ يا است درد وطن

 بيدار يا است خواب وطن

 دل اندر است آھی وطن

 ما تن بر تنگيست پيراھن يا و

 نامربوطی آھنگ يا و

 ....ويا

 :دلبندم به گفتم چنين

 من ککود ای بخواب

 راحتيت  و سادگی ھمين يعنی وطن 

 زندگيت شکوه يعنی وطن

 مادرتو  من و تو يعنی وطن

 نيستت و  ھست تمام يعنی وطن

 خندھايت تمام  ، دردت ، غمت يعنی وطن

 تو شادی بھار يعنی وطن

 ات کودکانه ھای شعر يعنی  وطن

 .....نگفتم

  درد و غم اوج يعنی وطن 

 ءافترا ، تھمت يعنی وطن

 دل گردش بی روزگار گذشت يعنی وطن

 خواندن غريبه ش اصاحبی جرم به را تو که جا ھمان يعنی وطن

 غم پر ۀسين يعنی وطن

 شنيدن بس نگفتن يعنی وطن

 ھيچکس عنوان بی شعر يعنی وطن

 بتمرگ ، شو خفه يعنی وطن

 ...گفتم باز

 فانی دنيای اين از تو ھستی تمام يعنی وطن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 دل اين در نميميرد ھرگز نوط

 او از باشی دور را راه ھزاران اگر

 چشمت نور يعنی وطن

 دل اين در ميرد نمی ھرگز وطن

 او در دادند دشنام را تو بار ھزاران اگر

 ميھن مام يعنی وطن

 دل اين در ميرد نمی ھرگز وطن

  او از برانند  را تو بار ھزاران اگر

 زندگانی جفای يعنی وطن

 دل اين در ميرد نمی ھرگز وطن

 او در باشند خوانده غريبه را تو بار ھزاران اگر

 )فانی دنيای اين دار ز تو ھستی تمام يعنی وطن (

 » )دل اين در نميمرد ھرگز وطن ( 

 دارائی ترين ارزش با و ترين مھم بايد اصالت با  انسان يک برای وطن ديد، کس ھمه و چيز ھمه ورای بايد را وطن 

 تاريخ، ھويت، خود در وطن بل  نيست بيگانگان تجاوز گونه ه برابر در آن از دفاع معنای به فقط وطن .باشد ھا 

 و ھجوم مقابل در آنان از چشمان مردمک سانه ب بايد که دارد نظيری بی و غنی و کھن ادبيات و ھنر و فرھنگ

 !کرد آينده ھای نسل تقديم را آن نشده، تحريف و ناب و نخورده دست و کرد محافظت بيگانگان  تجاوزات

 منحيث تابناک ستارۀ ھمچو  کھن آسيای طپش پر قلب در اش  ساله ھزار چند درخشان  تاريخ با ما  تاريخيی ميھن

 .است درخشيده فرھنگ و ،علم تمدن گھوارۀ 

،  نيزک، بکتاش، فارص، کاوه، آرش،  سودابه، رودابه،  رابعه،  فرنگيس، زرتشت  پرورشگاۀ و زادگاه ما باستانی ميھن

، امين هللا، عبدهللا  مسجدی، ميربچه، زرغونه، ماللی، رودکی، مولوی، سينا، بھزاد، سياوش ،سيس، باد سند، قارن

 نيست، دنيا نقاط ديگر ھمۀ ھمانند و خاک مشتی  فقط و باشد می ....و بھمن -،فيض ،مجيد ،غبار ،محمودیاچکزائی، 

 وجود تمام با و پرستيد بايد  را زنان شير و مردان شير، شعراء و علماء، اسطورئی نانقھرما زادگاه اين و وطن اين پس

 . کور بخيل چشم ورزيد؛ عشق و کرد افتخار آن به

 دو از بيشتر خورد، شکست و گريست فرزندانش رزم و ھيبت از مقدونی اسکندر،  آزادگان زادگاه و ھستی ۀطخ ينادر

 را چنگيز، ساخت ھا پشته زمانه وحشيان ھای کشته از و کرد دفاع اش ھستی از اعراب یاستيال ضد هب قرن نيم و

 را قرن جنگی ماشين بزرگترين و داد غروب مستعمراتش قلمرو در را انگليس کھن استعمار آفتاب، ساخت زمانه سرخم

 ھمچو شيران ۀبيش و عقابان آموت از جيحون طريق از خم سر با را روس امپرياليستھای وسوسيال شکست ھم در

 روس استعمار يوغ زير از شرقی اروپائی و ميانه آسيای ، ريخت فرو برلين ديوار نمود، سياه رو و راند دم بی روباھی

 ميھن چرا من پس .کنند فرار آزادگان ميھن از امپرياليستی و ارتجاعی کشور ۴۶ که نيست دور ھم آنروز و گشت آزاد

  !باشم؟ نداشته دوست را ام آزاده و بیانقال مردم و نپرستم را ام باستانی

 و تاريخ ھنر، فرھنگ، داشتن نگاه زنده و حفظ برای را خود جان است حاضر غرور، پر و پرست وطن افغان پس 

 است، شده منتقل حال به تا  سينه به سينه و چرخيده نسل به نسل و دارد ساله ھزاران پيشينۀ که خود کشور ملی ھويت

   .بدھد
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 ديگر ینژادھا از ھائی انسان و است ديگر نژادھای از بھتر و برتر نژادش که نيست باور اين بر پرست طنو افغان

 و رنگ و نژاد ھر با ديگر ھای انسان تمامی به احترام ضمن افغان دوست ميھن انسان يک بلکه نيستند، احترام ۀشايست

 ارزش آن داشتن نگاه زنده و نگھداری در و کرده افتخار سرزمينش ھنری و فرھنگی تاريخی، ھای داشته به زبانی،

 و باشد جرم وطنپرستی چرا  پس .کرد خواھد دفاع گرانبھا ميراث اين از جانش بدل در و بوده کوشا پويا و بينظير ھای

 نباشد؟ باليدن و سربلندی 

 برای تالش و پدری  ھای مرز و  مادری سرزمين به عشق و پرستی ميھن ميھنپرست غير اشخاص  گاه ديد  از اگر 

 تحريف و تخريب از جلوگيری برای کوشش و  تاريخی راستين ھويت و ملی اصيل فرھنگ نگاھداشتن زنده و حفظ

  تاريخ؟ به گذاشتن ارزش و ارج يا و است ......و پرستی نژاد، اپورتونيسم ، کاشانه و خانه گوھربار تاريخ

 انگاره از گيریبھره با سلطه طبس برای تھاجمیۀ روحي با سياسی تشکيالت (Nationalism  ناسيوناليسم يا گرائیملی

 .باشد می فاشيستی خصوصيات ديگر و زبانی و نژادی ۀطلبانبرتری خشن ابعاد  و ھا

 اجتماعی ناسيوناليسم  (Revolutionary Nationalism or Social nationalism)انقالبی ناسيوناليسم يا گرائیملی

 از بشريت رھائی و مردمش افرازی سر و کشورش تعالی برای ناسيوناليسم نوع اين )است انقالبی گرائی ملی نام به(

 به و باشند می اجتماعى هرفا و  انقالبى قدرت تمرکز طرفداران  حقيقت در و انديشند می استعمار و استثمار چنگال

 ..ورزند می عشق شان ميھن و مردم

 احساس دوستیميھن که چرا .دارد (Patriotism) پرستی ميھن/دوستیميھن با معين و آشکار تفاوتی گرائیملی  

 سياست تصور در دوستیميھن و گرائیملی حال، اين با اما  باشد می زادگاھش و خاک و آب به نسبت انسان طبيعی 

 با کوشندمی ھا گروه و افراد فطي اين است؛ کرده پيدا يکسان مصداقی و معنا و شده آميخته ديگر يک با دغلباز بازان

 که کنند می وانمود چنين و کنند جلب شان ميھنی ضد و آلود غرض اھداف نفع به را مردم احساسات جذاب، شعارھای 

 !است پرستیميھن و دوستیميھن با معادل شکلش ھر در ناسيوناليسم يا گرائیملی

 برازندۀ شخصيت اين که ببينيد و بخوانيد دقته ب را تاريخ دانشمند نابغۀFrederick Engels    تاريخی  نوشته شما

 و تعريف چگونهکشيده  فلکه سرب ھای کوه و مختلف ھای اقليم دارای و تابان آفتاب زمين سر از انسانيت تاريخ

 کفريدري با وجود آن که.  است نھاده ارج چقدر آزاديخواه و شھامت با ملت يک مثابهه ب افغان به و داشته توصيف

  باشم؟ نداشته دوست را مردمم و نپرستم را ميھنم افغان يک مثابۀ به من چرا پس است ستوده را ام باستانی ميھن انگلس

http://www.afgazad.com/Zabaan-12/121612-The-Afghan-War.pdf 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/afghanistan/index.htm 

 کبير جنگ رانازی  لمانا عليه جنگ استالين .داشتند می دوست پرستش حد س تا را شان وطن ستالين و دون تسه مائو 

 تاريخ که دادند زيادی قربانيھای شان ملی آزادی خاطره ب شوروی خلق و ناسيوناليستی انتر جنگ نه خواندميھنی 

 راهه ب چين از دفاع در را ملی کبير جنگ جاپان امپرياليسم عليۀ چين از دفاع در مائو .بود نديده ھرگز را نظيرش

 شآثار و اشعارش در مائو. ديگر ھای کشور حمتکشانز و خلقھا با دوستی بعد و چين خلق برای چين گفت و  انداخت

 مائو و ستالين که زمانی پس. است باليده بدان  و پرداخته توصيفه ب زادگاھش تاريخی عظمت و ھا کوه، ھا دريا از

 و رزم تاريخ با جھان ھمۀ تراز زيباشايد  ، زيبا نھايت وطن و شگوفان تاريخ با افغان منی چرا پس باشند وطنپرست

 نکنم؟ پرستش را وطنم وقھرمانيھا  ماسهح

 دوست بشر و  انترناسيوناليست را خويش و انگارند می پرستی نژاد با مترادف  را ميھنپرستی نشين خارجه ايعد که اين

 مطالعه معرض در جھان ستمکشان به خدمت جھت در را شان ناليسی ناسيو انتر خدمات ليست کنند لطف پندارند می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 امپرياليسم عليه سوسياليستھا و کمونيستھا دوشه ب دوش شده استعمار و فقير کشور کدام در حال تا گويندب و دھند قرار

 باشيم؟ ھمنوا و ھمگام آنھا با تا اند جنگيده

 نرفته شده نگھداشته عقب ھای کشور ديگر و افريقا در چرا و اند آمده  امريکا، اروپا در چرا که بسازند ثابت کنند لطف

 اند؟ نشده انترناسوناليستی خدمات شغولم و اند

 اخوان است؛ موجود عمل بی و نشين غرب ماتورآ  انترناسيوناليستھای و اخوان بين مشترک وجه يک ينجاادر پس

 پسوند از ھم ھنوز که یئھا انترناسيوناليست اصطالح به و داند می الحاد و کفر با مترادف را وطنپرستی و ناسيوناليسم 

 می پرستی نژا و فاشيستی، ارتجاعی افکار را مليگرائی و وطنپرستی کنند، می استفاده افغانستان و غاناف پيشوند و

 !گويند؟

 وجهه ب را شان ناليستی انترناسيو »وظايف« خواھند توانست چگونه اند نکرده ادا را شان ميھنی وظيفۀکه  افرادی

 !دھند؟ انجام احسن

 صد چند کنند، می مبارزه شان ميھن و خاطرمردمه ب ۀ آنھاھم .........و ندھ مائويست حزب، پيرو» درخشان مسير«

 تا اند رفته پيرو و نيپال و ھند به نيپالی انقالبی مبارز صد چند و پيروئی انقالبی یوجنگج صد چند، ھندی انقالبی 

 ران م  طرز ديدناداس با استند نم ديد طرز مخالف که کسانی لطفاً  باشند؟ کرده ايفاء را شان انترناسيوناليسی وليتؤمس

 کنم؟ پشت وطنپرستی بر و  کنم آغاز را انترناسيوناليستیۀمبارز يکجا آنھا با تا سازند ثابت غلط

 شھامت و جرأت و اند شده وطنفروشی و جنايت، خيانت مصدر يا و کنند می خالی شانه ملی وليتؤمس از که که آنانی

 که را انترناسيوناليسمی که حالی در اند؛ بسته شان خيالی  انترناسيوناليسم امخ تار به را خويش است گشته سلب شان

 ماتورانآ ناسيوناليسم انتر با فاحشی فرق ساختند ثابت عمل در کماکان و بود نموده ترسيم پرولتاريا بزرگ رھبران

 خدمات شان ھای کشور و مردمان برای عمل در و بودند ميھنپرست نخست مائو و ستالين، لينن  .دارد نشين غرب

 .باشد می ناپذير انکار و  بوده تاريخ ثبت ستالين و دون تسه مائو ميھنی بزرگ  خدمات و  دادند انجام را ای شايسته

 

 

 


