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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

  
  سديدشمسيدھا

  ٢٠١١ اپريل ٠٨

  روشن شده است آئينۀ ما به نور عشق
  

 ھای حسابگرانۀ بحث در رابطه با مصاحبۀ استاد نگارگر پيرامون پايگاه ھای نظامی امريکا در افغانستان و محاسبه

روبرو ساخت ال ؤبرخی از افغانان در زمينه حضور دائمی بخشی از نيرو ھای خارجی در افغانستان مرا با اين س

راست نموده  گان و نياکان ما که در طول تاريخ دراز اين کشور در برابر بيگانگان متجاوز قدکه آيا بزرگان، گذشت

 ناموس و آزادی ، وطن ،مه قربانی ھا عليه مھاجمين جنگيده و از خاک و با ھمه امکانات دست داشته و با قبول ھ

   به خود و داشته ھای خود زيسته اند، در اشتباه بوده اند؟ءخويش دفاع کرده اند و با سربلند و به اتکا

گان شتو گذيونانيان، با ھمه حرف ھا و سخن ھا در زمان حمله سکندر به کشور ما دارای فرھنگی بودند که بزرگان 

ما ھم می توانستند، اگر با محاسبه گری ھای امروزی ضرورت وجود آن ھا را در کشور خويش مورد تحقيق و 

، يکی از فيلسوفان "اريک فروم"شادروان . تدقيق قرار می دادند، از وجود و از علم و دانش شان استفاده می کردند

وزه غرب می نويسد که پايه و اساس اين فرھنگ بر دو لمانی، در يکی از کتاب ھايش در مورد فرھنگ امرانامدار 

   گيرد؟رآيا نمی شد اين فرھنگ بنيان فرھنگ ما ھم قرا. اول فرھنگ يھود و دوم فرھنگ يونان: مبنا قرار دارد

  ھمينگونه از وجود انگليس ھا که در زمان خود سرآمد دوران بودند چرا نيکان ما استفاده نکردند؟  

 که در زمان انتشار کتاب از جانب زنده ياد" افغانستان در پنج قرن اخير " در جائی از کتاب مرحوم صديق فرھنگ 

دستان زبدۀ کشور، مورد نقد قرار گرفت، با ھمين محاسبه گری ه ، يکی از شخصيت ھای ملی و قلم ب"ولی زلمی"

ن دارند نوشت که چرا افغانان ھائی که امروز برخی ھا در مورد ضرورت وجود پايگاه ھای امريکائی در افغانستا

می ساختند ... مانند ھندی ھا به انگليس ھا موقع ندادند که در افغانستان ھم راه و پل و خط آھن و مکتب و شفاخانه و 

ما را انسجام می بخشيدند و افغانان را آموزش می دادند و آماده برای ... و سيستم اداری و سياسی و اقتصادی و 

  ). نقل به معنی( ختند زندگی بھتر می سا

ھا داريم، در زمانی که به کشور ما تجاوز کردند  که ما افغان ھا از آنیروس ھا ھم با ھمه برداشت ھای مثبت و منفي

و قصد تثبيت دست نشاندگان شان را داشتند نسبت به ما پيشرفته تر بودند و می توانستند در عرصه ھای مختلف به 

چرا اينھمه جنگ و کشته و ويرانی و تباھی و زندان . اندازۀ غرب، بلکه به اندازۀ خودشانما کمک کنند ـ البته نه به 

  ؟ ...و تبعيد و شکنجه و محروميت و 
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از چھار تا دزد و شياد بی وجدان که بگذريم، مگر ھمۀ ملت به پا خاستۀ ما در اشتباه بودند؟ اگر اين ھا ھمه در 

  وجود شان افتخار می کنيم؟ اشتباه بودند، چرا امروز به نام و به 

ھای سايت افغان جرمن به دفاع از ميرويس نيکه، احمد شاه بابا، شاه اشرف، " ديدگاه "آقای وليد طرزی در بخش

  : شاه محمود و  امان هللا خان پرداخته می نويسد

رج و مرچ مليتی، ی، ترويج ھئکامران مير ھزار ايرانی تبار قرار است با زھر پاشی، ايجاد نفاق ، ياوه سرا" 

تراق ميان مردم ساکن در فروش امذھبی، سمتی، مذمت ھمه وطن پرستان افغان، پخش اراجيف، آشوبگری، پخش 

افغانستان، انقراض وحدت ملی تمام مليتھای با ھم برادر افغانستان، با نھايت بدکنشی انھدام تاريخ پر افتخار 

ضرت احمد شاه بابای بزرگ، شاه اشرف ھوتک يخان بابا، اعلحافغانستان، تازيدن ددمنشانه عليه غازی ميرويس 

 خانه  وشاه محمود ھوتک و غازی شاه امان هللا غازی و ساير غازيان و راد مردان شھير کشور قرار است آتش

 "ندیخآساواک "م و مشھد و دستور وزارت اطالعات ، ق دستور اخوند ھای تھرانهجنگی را مجددأ تازه ساخته بنا ب

  چرا؟ و اين افتخاری که اين شخصيت ھا به ما بخشيدند چه بود؟." ن، افغانستان به سرزمين سوخته مبدل گرددايرا

  چرا؟ . عزيزهللا کھگدای نائب امين هللا خان را مجاھد شھير افغانستان در جنگ اول افغان و انگليس می خواند

 نبايد نائب امين هللا خان و نصير احمد خان و با محاسبه ھای امروزی اگر سه جنگ افغان ـ انگليس بررسی شود،

تا امان هللا خان را به عنوان قھرمانان ملی و انسان ھائی که جزئی از افتخارات ما ... اکبر خان و عبدهللا خان و 

 ديگر یآيا اين ھا، به حساب حسابگران، فرصت ھا را از دست ندادند؟  اين ھا، و ھزاران. ھستند به حساب آورد

 اين ھا، می دانستند که فرھنگ و تمدن ما از لحاط مادی به پای فرھنگ و تمدن مادی انگليس و روس نمی مانند

رسد؛ ولی از آنجائی که عاشقانه به اين خاک و به اين مردم و به تاريخ اين خاک و اين مردم دلبستگی داشتند و 

.  و به آزادی خود باليدند و از آن دفاع نمودندبودند از ھمه فرھنگ و تمدن مادی مھاجمين گذشتند" آزادی " عاشق 

گی به سنگ و کوه و دريا و دشت و خار و گل و بته سرشار از دلدادھم ايوب و ھم امين و مسجدی و ديگران، ھمه، 

بيگانه برای شان بيگانه بود؛ .  عزت و شرف شان را حفظ کردند،و درخت اين کشور بودند؛ جان دادند، ولی نام

از .  ناتوان و خواه متمول و توانا؛ خواه محتاج به ثروت اين بيگانه ھا و خواه بی نياز از کمک شانخواه غريب و

  !  ھمين جاست که نام آن ھا را تا امروز، و از ھر زبان با احترام و تکريم می شنويم؛ و ھميشه

 به ديگران ما قادر به ءھای عجز و جبن و ترس، که امروز برخی ھا سر داده اند و می گويند که بدون اتکازمزمه 

به ھمين دليل نام اين ھا تا ابداالبد در . حفظ خاک و نام و آزادی خود نيستيم، در زمان آن آزاد مردان وجود نداشت

  . کشور ما ـ در دل آزادگان وارسته ـ جاويد است

کشور کوچک ھالند، زمانی که مورد ھجوم نيرو ھای اشغالگر اسپانيا قرار . ادی ھيچ چيزی وجود نداردمنھای آز

  . گرفت،  و با نيروی اندکی که داشت نتوانست از خود دفاع کند،  ھمه خاک ھالند را زير آب نمود

  . کشيدندلمانی نيفتد ھمه شھر را به آتشادست نيرو ھای مھاجم ه روس ھا برای اين که مسکو ب

کشور پولند دو يا سه بار از نقشه جھان حذف شد، ولی اين کشور به يمن تالش ھای مردان بزرگ آن ھنوز ھم به 

  ! وفان ھای ھستی براندازط آن ۀوجود و ھستی خويش ادامه می دھد؛ با ھم

ھمين کوبيدن ھا . ما بکوبندبگذاريد برسر . خود را در ما از بين می برده  بء به ديگران اخالق زيستن به اتکاءاتکا(

  !)شايد ما را بيدار کند

  مردم قھرمان ويتنام با آن ھمه خشونت و قساوت و جنايات امريکائی ھا  چرا و چکونه به مقاومت پرداخت؟ 
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چرا ھندی ھا به حرف محاسبه گران در ( ھندی ھا چرا به خاطر آزادی شان سال ھا مبارزه کردند و قربانی دادند 

و فلسطينی ھا چرا با ھمه محروميت ھا و در حالی که ھمۀ غرب در کنار اسرائيل ) س گوش فرا ندادند خدمت انگلي

زورگوی و غاصب قرار دارند و از او پشتيبانی می کنند بيشتر از شصت سال برای آزادی شان می جنگند؟ آيا 

 خود را زير پر و بال اسرائيل قوی و فلسطينی ھا نمی توانند با اين گونه محاسبه گری ھا و تول و ترازو کردن ھا

و ما چرا در برابر نيرو ھای تا دندان مسلح روس ده سال جنگيديم و اينقدر قربانی دايم؟ ... ثروتمند قرار دھند و 

  برای چه؟ اين محاسبه گری ھا در آن زمان کجا بود؟ 

و چرا لحن سخن ما با لحن سخن پدران چرا ما امروز حال و ھوای ديگری نسبت به آنچه پدران ما داشتند، داريم؟ 

ما، با لحن سخن نيکان ما و باالخره با لحن سخن بزرگان ما تفاوت دارد؟  اصالً چرا ما که اين گونه محاسبه گر شده 

دھان خود رسانيده نمی توانيم، نامی از آن بزرگ ه ايم و جبون و ناتوان و بدون کمک ديگران حتی لقمۀ نان را ھم ب

  خواھانه و پر از حماسه ھای اين انسان ھا افتخار می کنيم؟ ن می آوريم و به پيکار ھای آزادير زبامردان را ب

اگر ديگران کار ھائی را که ما بايد برای خود و برای ميھن خود بکنيم، برای ما انجام بدھند؛ پس ما برای چه زنده 

  کردن؟ . ھستيم؟ تنھا برای خوردن و گ

ه دل خيلی ھا نمی نشيند، ولی واقعيت اين است که با ابراز اين مطلب که ما ناتوان و می دانم که حرف ھای من ب

درمانده ھستيم و ديگران بايد بيايند و به جای ما تصميم بگيرند و برای ما بجنگند و از ملک و مردم و آزادی و 

  .   نشان می دھد...ھستی و ھويت و نام ما دفاع کنند ما را چقدر بی چاره و عاجز و قابل ترحم و 

ما به امريکائی .  ما ھاستۀحفاظت اين خاک ھم به ھمين دليل وظيف! افغانستان به ما تعلق دارد؛ نه به امريکائی ھا

. آنچه ما به آن نياز داريم، ھوش و درايت و علم و تخنيک و تجربه امريکائی ھا ـ غرب ـ است.  ھا نياز نداريم

غرب به مدارج عالی کشور ديگر را ھوش و فکر و علم و تخنيک و تجربه روس و چين و ھند و جاپان و ده ھا 

  .  خود رسانيده استه  بءی ھا و اتکائتوانا

در زندگی انسان ھا يک اصل کلی، يک خط اساسی و اصلی وجود دارد و آن اين است که ھر کس بايد برای زنده 

ش و مبارزه کند؛ يعنی ھر کس مسؤول زندگی ماندن و برای حفظ ھستی مادی و معنوی خويش خود بايد کار، تال

تنھا کسانی از اين امر و اين اصل مستثنأ ھستند که چالق، معيوب و بی دست پا باشند يا به گروه . خويش است

  . بيکاران بی عار و تنبالن سلطان غزنه مربوط باشند

 ما اين ۀا ھم به دست ما بدھند، بلکه وظيف ما راء کنيم که کلخ استنجءوظيفۀ ما اين نيست که به ديگران تا حدی اتکا

 به نيرو ھای آسمانی ء به ديگران ـ چه اتکاءاست که گوش ملت خواب زده خويش را بگيريم و آن را از خواب اتکا

  . به نيرو ھای زمينی ـ بيدار بسازيمءو چه اتکا

شور را به چنين قدرت نظامی و ھيچ انسانی غير از خود آن ھا اين ک. امريکا را خود امريکائی ھا ساخته اند

را ھم مردمان خود اين کشور ھا به .... انگليس و جرمن و روس و ھند و چين و برازيل و . اقتصادی نرسانيده است

  . پا ايستاده کرده و به چنين قدرتی رسانيده اند

 و ءن ھا در ارتقاتنھا چيزی که يار و مددگار و مشوق اي. ھيچ کشور ديگری به اين کشور ھا کمک نکرده است

توسعه و ترقی، و در بازسازی و نوسازی و نيرومندی کشور ھای شان شده است ـ در کنار اعتماد به نفس و اراده ـ  

  :يک کلمۀ کوچک غير مادی، ولی بسيار پرکشش و قوی بوده است

از ھمه عشق به ؛ عشق به خاک، عشق به مردم، عشق به وطن، عشق به آزادی، عشق به بودن و باالتر "عشق  "

  ! نام و شرف و وجود خود شان
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ما بايد ببينيم که نياکان ما چگونه .  به ديگرانءراه نجات ما ھمين است؛ نه اتکا.  کردءبه اين عشق بايد رجوع و اتکا

  !  در برابر ديگران از خود دفاع کرده بودند و برای چه؟ ھمين و بس

 

  


