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  ما! ایبر بايد درسی باشد ھر زمين خوردن

کل اگر به زندگی ع�قمند باشيم و بخواھيم که زندگی فردی يا جمعی خويش را بگونۀ ش
ھمان  اين آرزو مسلماً يکی از طرق رسيدن به يمده باشبربدھيم که بھرۀ $زم را از آن 

 چه در وچه در کشور ما  افدر اطرھر عملی که می شنويم يا که  ر سخنیاست که به ھ

  توجه کنيم.   اتفاق می افتدجھان  ه ومنطق

که  ندستبه نحوی دارای پيام ھای ھ و بنوبۀ خود کرده ھا ھر يک در جاو گفته ھا 
آنچه  ی عقل و ھوشبی ھمتا نعمت ھایپيام ھا با استفاده از از اين احبان ھوش و عقل ص
 و ته ھاحتی اگر آن گف ندمی آموز به سود ايشان است از آن گفته ھا يا کرده ھاکه را 

  د. ننادرستی باشخ�ف و  کرده ھا گفته ھا و کرده ھای

بلکه  نباشد خود از وانسان بايد تنھا در فکر آموختن از افراد خوب و خوش اخ�ق 
بکوشد که از آن عده افرادی ھم بياموزد که در زمرۀ انسان ھای خوب به حساب نمی 

مان حکيم بکار می . شيوۀ را که لقداز آن ھا را ندار و آرزوی ديدن خوبی و خوشی روند
آن  رعايت بهاز آن سخن می گويم و بست، در واقع ھمين کاری بود که من در اين جا 

  تأکيد دارم.

گفت از بی ادبان. ھر آن چه از ايشان در  کيم پرسيدند ادب را از کی آموختیاز لقمان ح
   نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرھيز کردم.

رشار از پيام ھای سازنده بايد برای ھر يک از ما چنين گفته ھای شرين و آموختنی و س
چه در زندگی فردی و چه در زندگی عمومی سرمشقی شود که با استفاده از آن به دور و 

ببينيم که کی چه بر خود در درون کشور و در بيرون آن و در جھان نظری بيافکنيم و 
ا آن را کرديم و نبايد می که مکرد کی چه ن آن را نکرديم و بايد می کرديم و کرد که ما

  .که گفته شد را و يا عکس آنچه کرديم

اگر خود را با جھان حتی با کشور ھای منطقه در مسائل ک�ن يا مسائل ملی کشور 
 باقی نمی ماند بخصوص کشور نوپيدای پاکستان مقايسه کنيم برای ما راھی غير از اين

بسا جھات از ما پيشرفته تر  ھم در که حتی ھمين پاکستان نوپيداديگران چه  که بگويم
   !دارد یاست و توان بيشتر



که تقريباً تمام مشک�ت ما  تعمق در چگونگی رسيدن پاکستان ـ بطور مثال و از آنجائی
و برای اين که شناخت ھر چه بيشتر دشمن برای اجتناب از از اين کشور بر می خيزد 

درسی است  به اين قدرت و توانـ آسيب ھای احتمالی از سوی وی يک اصل مسلم است 
 ار ھای کرده و ناکردۀ خودکو پاکستان  از کار ھای کرده و ناکردۀکه ما لقمان وار بايد 

   بياموزيم.

چيزی که در قدم اول بايد آموخت اين است که ھيچ خواستۀ با حرف بدست نمی آيد و ما 
ھمه از خورد و  بدبختانه ملتی ھستيم که زياد حرف می زنيم بجای اين که زياد عمل کنيم.

دانا و نادان  تحصيل کرده و بی تحصيل و وارد و ناوارد نه تنھا برای حل بزرگ  
 آن نظر يا آن طرح می ايستيم غالباً تا جای برو طرحی داريم که  مشکل اين کشور نظر

باره  ھائی که می توانند دوخصوص فرصت که حتی متوجه از دست رفتن فرصت ھا ب
 لت نامفيد و ناپسند متأسفانه در کشور ماخص اين نوع اخ�ق و. ھم نمی شويم بدست نيايند

را دستخوش آشفتگی بسيار مزمن و  ما آنچنان عموميت يافته است که نه تنھا کشور
دردآوری ساخته است که زمينه را برای سؤاستفاده از اين وضعيت ھم برای سؤاستفاده 

  ی کند. کنندگان داخلی و ھم برای سؤاستفاده کنندگان خارجی مساعد کرده و مساعد م

نه  مردم خود و رسرنوشت خود و کشو مسائل و بهداشتن ع�قه ناگفته نبايد گذاشت که 
 آشفته حالی باشدترين امر ھم است ولی کاری که با اين  که شايسته کار بدی نيست اين که

ردرگمی و ھا سر ھزاردچادچار اندوه و در نتيجه  ما را ند کهکنمی  تنھا به ما کمینه 
  ھم می سازد. شکست و تألم و ندامت

کار دوم اين است که ما بايد ببينيم که چه می گوئيم. و ببينيم که خود چقدر به گفته ھای 
خود اعتقاد داريم و آيا آنچه می گوئيم از روی فھمی است که به آن با يک تأمل جامع و 

ارضای حس جاه مانع دست يافته ائيم يا اين که حرفی است که از روی تقليد يا برای 
توجه کنيم  ديگر به معنی بان می آوريم!خوشی ديگران آن را به زو يا برای  خود طلبی

که ھر کاری که می کنيم از روی آگاھی باشد؛ آگاھی از اين اصل که اين کار چه اندازه 
  افغانستان می باشد.ومردم ملت  به سودچه اندازه درست و 

روی  دم که مسئول آن ضمن بحثتماشا می کر را بطور مثال ديشب برنامه تلويزيونی
 ه در صحبت ھا يا نوشته ھای شانکشکايت کردند  از آن عده افغانانیمسائل متعدد 

توصيۀ ايشان اين بود  .استفاده می کنند که در ايران رواج پيدا کردهبعضی از کلماتی را 
در حالی که يکی داشته باشيم دری توجه و ع�قه و احترام " سچۀ " به زبان  که ما بايد

دو دقيقه بعد از ھمين صحبت شان خود آن بزرگوار در جريان صحبت ھايش يکبار کلمۀ 
و به کسانی اط�ق می گردد که پوست  رده " را که يک اصط�ح ايرانی است" سياه چُ 
 که مخلوق زبان دانان رھکرد " را بار واژه "برنگ قھوه داشته باشند و يک لتيرۀ متماي

  ند!دبر ايرانی می باشد بکار و يا نويسندگان زبان شناسان



واضع آن ھستند بکار  نن بزرگوار ديگری که نمی خواھند کلمه قطار را چون ايرانيايا آ
ون بد کلمۀ " ريل " را به کار ببريم، به جای کلمۀ قطار بايدببرند و پيشھناد می کنند که 

آن ھا در نظر  خاستگاهو  مات ريل و قطار را از لحاظ لغت و معنا و مفھوماين که کل
  بگيرند. 

فھميدۀ اين چنين افرادی حتی فراموش می کنند که بنام انسان ھای درس خواند و روشن و 
و زدودن بخشيدن به زبان و فرھنگ کشور کشور چه مسئوليت بزرگی را در راه غنا 

  بدوش دارند. نارسائی ھای آن ھا 

 رواج پيدا کرده است.بی جا در زبان ما که سفر نمودن با ريل غلط مصطلحی است 

 streckeھم با  آلمان ھامعنی ريل خط آھن است.   سفر نمی کنند! Railانگليس ھا با 

پرسيده شود که با چه وسيلۀ سفر می کنيد اگر در  ھا سفر نمی کنند. اولی ھا وقتی از آن
ونه گھمان Train  که به اصط�ح ما با ريل سفر کنند می گويند که با نظر داشته باشند 

شتريکه  زيرا سفر با ريل انگليسی يا به سفر می رويم. Zugمی گويند که با  ھا آلمانکه 

بر  اند وشده بدون استفاده از اتاق ھای که يکی به ديگری به مانند قطاری وصل  آلمانی
کشيده می شوند اص�ً  لوکوموتيف ناميده می شود که بوسيلۀ ماشينی آھن طروی خطو

   نيست! ممکن

کار می توانيم آن را بجای کلمه ريل ب قطار به نظر من مناسب ترين کلمۀ است که ما
ی را سبامن بد آن است که نه خود ما چيزی بيافرينيم  و نه چيز نيست! یبد اين کار ببريم.

که  ديگران می آفرينند و ما آن را در زبان خود ھم داريم از روی تعصب نمی پذيريم. 
را که اص�ً ھيچ  و آن را بيگانه می خوانيم و زبان يا کلمۀی کنيم  از زبان خود ننگ م

ريشه و سنخيت و سازگاريی با زبان ما ندارد از خود می خوانيم. مگر ريل کلمۀ فارسی 
  دری است؟ 

شايد برخی ھا مرا به ايران پرستی يا به پاکستان پرستی متھم کنند. اگر خواسته باشند 
نشان داده ام که با خيلی از کار ھا و حرف ھای  در چندين مقالهمن  کی نيست زيرااب

سياست ھای و داخله ھا ھمينطور اعمال و م مظر نبوده و نيستھمنموافق و ايرانيان 
وم نموده ام ولی کتقبيح و محشديداً مخرب پاکستان را در برابر کشور و مردم ما ھمواره 

به خوب و ته است که من کار ھای ھيچگاه اين معنی را نداشگيری ھای من ع اين موض
حتی  را به مانند يک انسان تنگ نظر و عقده مند و کله شخ ناديده بگيرمدرد بخور کسی 

  برايم مفيد و سازنده باشد.  ھا اگر آن کار

 ھر چه گفتيم با ھمه طول و عرض ک�ماگرچه  بگذريم که بحث به طرف ديگری رفت

  !شده بايد بياموزيم از دشمن ھم گرحتی ااز ھر کی  بی مناسبت با اين حرف نبود که ما



قدرت و پيشرفت پاکستان آثار و تبعات فکری و کار ھای سياستمداران آن ھا می باشد که 
خود را ساختند  سھلی نيست جھانی که بودن يا زنده ماندن کاربرمبنای ع�قه به بودن در 

 مخاطرهبه خود را  دارند که با ھزار مشکل و با روبرو شدن به ھزارو ھنوز ھم ت�ش 

   را بسازند.کشور شان ھا و صد ھا رسوائی  انداختن

با شناختی که از روان شناسی و که  داين سياستمداران نه تنھا خود دارای اين ع�قه بودن
مانند خم چنين ع�قۀ را پسند و ناپسند مردم خود داشتند تاخ�ق و دلبستگی ھا و 

   نمودند.کشت نيز بذرکاران ماھری در دل مردم خود 

 و خصلت و خویستانی بنابر کاسياستمداران پبا ما رف نظر از اين که اين کار ھا ص
در جھت حفظ منافع خود شان  دشمنی داريم دشمنانه شان با ما ه وسياست ھای ددمنشان

را در جھت دستيابی به حفظ کار ھای مثبتی ھستند که اگر سياستمداران ما ھم آن ھا 
  کار خوبی می شد.بکار می بستند منافع کشور خويش 

مسلمان  از عرق دينی مردم که کردند اين بود که را ی اولين کاریپاکستان نسياستمدارا
برای بوجود آوردن کشوری بنام پاکستان يعنی سرزمين پاکان در برابر سرزمين ھند 

کشور  عرق ملیأم از اين عرق با تو و بعد از آن با استفاده مردمان ناپاک استفاده نمودند
  قوی شدن سوق دادند. و وحدت و  در جھت سازندگی شان را

ھای افغانی برای تحريک  برنامه سازان تلويزيون برخی از دوستان ما يا برخی از
 سمان گل پاکستانی میدر رابطه با سخنان حميدگل و ف�ن گل و ب احساسات بينندگان شان

 ند. حميدگلمی زندر مورد ما که اين يا آن حرف را  ندستاين ھا چه کاره ھ گويند که:

   و در يک گوشۀ بنشيند و ...تقاعد کرده بايد برود 

تقاعد پاکستانی برحال و م کارمند اين برنامه سازان يا دوستان ما فراموش می کنند که ھر
 خاک و کشور خود احساس می کند در ھر زمانی که باشد بنابر مسئوليتی که در برابر

زند. ب حرفی را که به نفع خاک و مردمش باشداين حق را از طرف کشورش دارد که 
را مکلف می داند که مانند يک خود  که ی استيحميد گل يک پاکستانگذشته از اين 

    .کند کمک و رھنمائیش ا منافع دست يابی به در راستای را خوب پاکستان پاکستانی

لی از منافع م بنام يک پاکستانی بور استمج پاکستانی است نه يک افغان! او يک حميدگل
ن به او اشاره می کند. فکر کنيد که حميد گل ھمان بی ادبی است که لقماخود دفاع کند. 

  از اين شخص بی ادب به قول لقمان شما ھمان کاری را بياموزيد که به سود شماست!

يا ما چنان پراکنده و غيرمتحد ھستيم يا جود ندارد اگر اين ع�قه داشتن به کشور در ما و
   اين بخت برگشتگی ماست.کار ما تنھا حرف است و نه چيزی ديگر 



ھمين است که اگر وطن پرستی را از ديگران نمی آموزيم حداقل از ھمين تنھا حرف من 
 یروز سياھ چنين ما را به برای دست يافتن به مقاصد و منافع ملی شان انسان ھائی که

  ی چيست. وطن دوستد بايد بياموزيم که انداخته ان

د کشور شان ی و ايرانی را پيدا نکنيد که بر ضنجاه نفر پاکستاندر تمام افغانستان شايد پ
فروختگان افغانيی  د ولی اگر خواسته باشيم که خودندر خدمت کشور ما قرار داشته باش

به يک ماشين حساب  خدمت پاکستان و ايران و ... قرار دارند حساب کنيم يقيناً در  را که
   احتياج پيدا خواھيم کرد! بزرگ

آقای ملک ستيز در يکی از نوشته ھايش ياد آور می شود که: " مرحله دوم  حمايت ھای 
 4.2را در بر می گرفت به  1993تا  1978امريکا از مجاھدين افغانستان که سال ھای 

ميليارد دالر از اجرای اين برنامه ھا به دولت حامی  2.2ميليار دالر رسيد. در اين دوران 

  مجاھدين يعنی پاکستان سرازير گرديد."

تنھا بنام حامی مجاھدين دريافت می دارد از  توجه کنيد که کمک ھائی را که اين کشور
  تر است!کمک ھائی که خود افغانان دريافت می کنند بيش

 که در جای خود آن کاری را می کنند که بايد بکنند بجای انتقاد به ديگران ھتر استب

با خون آلوده است نگاه  خوردندر نتيجۀ ھزار بار زمين که خويش  ماغبه دھن و د باريک
ولی ھنوز ھم که ھنوز است  ن خورده ايمکنيم که ھزار بار زميبه خود نگاه  بارکنيم. يک

   درسی $زم را از اين زمين خوردن ھا نگرفته ايم.

با چشم  بی بھره بودن از نعمت بينائی ی دارند:بی شمارعوامل ھا ھم بر زمين خوردن 
نديدن چيزی را  راه رفتن شتاب زياد راه ناھمواری را انتخاب کردن يا سر به ھوا بسته

دست خود  يا می گذارد است گذاشتهما که کسی به قصد آن که ما زمين بخوريم پيش پای 
ن ھا بدون دقت $زم بنام انسان ھای داده و به آ يا خومحور را به دست انسان ھائی نابينا

   اطمينان کردن و ده ھا موضوع و مسئلۀ ديگر. مورد اعتماد

ولی آيا بھتر  انگيز پاکستانی ھا باشيمفتنه سياست ھای متوجه  ماحرف بدی نيست اگر 
  که در قدم اول متوجه  نيست

حرف زدن ھم بد  حميدگل ھا شويم؟ نیاافغ سياست ھای شوم و خانه براندازانۀ نوکران
خوشباور ھمينگونه عمل يکی نبود بد است. نيست ولی حرفی که زياد شد و حرفی که با 

ما  بودن خوب است ولی خوشباوری که ما را به دردسر گرفتار کند ھيچگاه خوب نيست.
بار از خوشباوری  ھا ه بگيريم که از خود و بيگانه ھر يک ھزارداين مسئله را نبايد نادي

  ھای ما استفادۀ سؤ نموده اند.



فريب می خورد شايد قابل بخشش باشد  از روی خوشباوری انسانی که يکبار يا دو بار
  ولی انسان ھائی که ھزار بار فريب می خورند قابل بخشش نيستند.

ی ما ھمه نتيجه فريب فقر و بدبختی ھا و عقب ماندگی ھامحروميت ھا و شکست ھا و 
ه خود و به کشور و به آزادی و نيرومندی ما عايد ھای ماست که به دليل بی ع�قگی ما ب

   حال ما شده است.

درخلوت با خود بيانديش که تا کی بايد در برابر اين ھمه نا به  تو ای برادر افغان لحظۀ
يداد ھا اين ھمه از وجود تو استفاده کردن ھا در حالی که زن و بسامانی ھا اين ھمه 

خاک ھمه و اين  فرزندت در منتھای محروميت و بدبختی و بينوائی زندگی می کنند
  فروشی ھا سکوت کرد و بی عمل باقی ماند؟

شط توفان خيز نجات اين نتظار داشته باشيم که دست ما را بگيرد و ما را از از کی بايد ا
   را کی گرفت؟فعلی بدھد؟ دست چين و ھند و روس و امريکا و آلمان و ھمين ايران 

   

  

  


