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  »آذرخش«يکی ازھواداران نشريۀ 

  ٢٠١٠ ژوئن ١٠

  
  آيا ستايش گران غربی ھا ازبلوغ فکری بھره مند اند؟

  
گرچه . ای سرزدن به سايت ھای افغانی به سرم زد جون ، با استفاده از چند لحظه فراغت از وظيفه ، ھو٩به روز 

ًازينکه چقدرمطالب مثبتا جالب و . با تعداد زيادی ازآنھا آشنا نيستم ولی ھمان چند تا برای وقت اندک من کافی بود

» آذرخش مرتضی«ازجمله بود مقالۀ کوتاھی ازآقائی با اسم مستعار .  ًمنفيا جالب درآنھا يافتم ، مسأله ايست جدا

گرچه واژۀ آذرخش عام است و انحصارشخص و يا مرجعی بوده نمی تواند ولی اين تصادف .  ريکی ازسايت ھاد

ًشايد قبال با آن نام مستعار نوشته باشند ( آنرا دراولين ظھورمطبوعاتی شان » آم«مرا متعجب ساخت که چگونه آقای 

ولی آنچه مرا . رکشوری که می خواھد بنويسدخوب ھرکس حق دارد راجع به ھ. ، با سويس ربط داده اند) يا نه

درجائی ازعاری بودن » آم«واداشت که اين چند سطر را حضورخوانندگان محترم پورتال بنويسم اينست که آقای 

  ... مردم افغانستان ازبلوغ فکری ياد می کنند

 استدالالت نوشتۀ خودرا آغاز با حرف ھای عالمانۀ راجع به زبان و اھميت آن درجامعه و امثال اينگونه» آم«آقای 

ولی آنجا که ھيچ افغان با . خصوصيت زبانی سويس و سخنان خوبی درمورد مردم آن کشوربيان می دارند. می کنند

دراوج سويس ستائی رايگان شان ، مردم دراک » آم«درد و با وجدان نمی تواند سکوت نمايد ، زمانی است که آقای 

امريکا و » افغانی«شايد به نظرايشان اين تنھا گماشتگان .  فکری وانمود می نمايندو ستمديدۀ ما را عاری از بلوغ

  رسيده اند؟» بلوغ فکری«غرب درافغانستان اند که به 

به يکبارگی با چرخيدن به َدورخود ، برھمه روشنفکران ، مسلسل بدگوئی خودرا شليک می کنند » آم«گرچه آقای 

ران خائن و وطنفروش و وروشنفکرانی که درکنارمردم برای آزادی ميھن وبدون مشخص ساختن مرزميان روشنفک

رزميدند و به ھزاران تن شھيد دادند ، ھمه را به نام يک قشری که گويا مسؤول سی سال سيه روزيی که منجربه 

ا دربارۀ ر» معروفی«شرايط بحرانی و بيمار کنونی شد، دانسته اند ولی ھرافغان بيداری که طنزآقای محترم انجنير

نوشتن دربعضی سايت ھا چندی پيش ازنظرگذشتانده باشد ، به زودی به عمق مسأله پی خواھد » سرسفيدانه«شيوۀ 

  . برد

که دربخش تشريح خصوصيات سويس خيلی دقيق ، مرتب و واضح نوشته اند ، فقط با ختم آن بخش، » آم«آقای 

ساخته اند » ازھرکمند رسنی«ه و از مقالۀ خود دچار ِھستری شده و ازيک موضوع به موضوع ديگری جست زد
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بعضی موضوعات را » آم«با آنھم اين نکته را بايد يادآورشد که آقای . که بازھم مايۀ تعجب زياد می تواند باشد

بسيارعادالنه و به جا انگشت گذاشته اند که درھرآنچه ايشان درمحکوم نمودن دزدان سرگردنۀ اتحادشمال وزنان 

ًی واحتماال ديگرجانيان ابرازداشته اند ، با ايشان کامال ھمنوا ھستمومردان پرچم اين راھم بايد اضافه کنم که تعدد . ً

زبانھا ، درشرايط عدالت اجتماعی واقعی ، می تواند عامل ثبات کشورما و ضامن تأمين وحدت ملی باشد ؛ چنانکه 

ی برادردرافغانستان بيرون رانده شوند ، بلوغ فکری ھمين امروزھم اگرگماشتگان گوناگون اجنبيان ازميان مليت ھا

ولی برگرديم به مقايسۀ مردم . مردم ما به عنوان يک مشت ِگره خوردۀ واحد ، چون مشعل نورافگن خواھد بود

  .شريف سويس با مردم شريف افغانستان

ی دانند وياھم عامدانه ًظاھرا شناخت نزديک ازکشورسويس و خصوصيات آن دارند ولی اين نکته را نم» آم«آقای 

طفره می روند که علت ثبات سياسی و اجتماعی سويس بسته به تعادل درکاربرد متوازن زبان ھای کشورنه بلکه 

مردم » آم«اما اينکه آقای . ًدالئل خاص خودرا دارد که عجالتا برای دورنشدن ازموضوع ، ازتبصره برآن می گذرم

ديدۀ افغانستان را ازآن محروم می دانند ، نه تنھا سطحی نگری خودشان را سويس را ازنگاه فکری بالغ و مردم ستم

با واقعبينی قضاوت نمايند ، بلوغ » آم«اگرآقای . نشان می دھد بلکه بيگانه ستائی مشکوکی را ھم منعکس می سازد

 آنھا ازدوست و دشمن خاک ووطن مشاھده فکری مردم افغانستان را درکوره ديده بودن آنھا و شناخت زيرکانۀ

  .خواھند نمود

جای مردم افغانستان ، مردم سويس که البته دراکثريت مردم شريفی ه آيا باری ازخود پرسيده اند که اگرب» آم«آقای 

اند ، درتقابل با فاشيزم شوروی و مزدوران بومی آن ، جنگ ھای داخلی شعله ورشده توسط دار و دسته ھای مذھبی 

» آم«ادعائی آقای » بلوغ فکری«ان و ياھم حيوان صفتی ھای طالبان مسيحی قرار می گرفتند ، چند فيصد ازآن ش

آنھم دراثرشارتی برق و ياھم قطع اکماالت (نزد شان باقی می ماند؟  کافيست يک روزنظام امن و رفاه غربی ھا 

دم مظلوم افغانستان ھرآن با آن دست و برھم بخورد ، چه رسد به محروميت ھائی که مر) ضرورت ھای اوليه

که ايشان سخاوتمندانه و ھموطن ستيزانه » بلوغ فکری«ند که آن به خود آمده و ببين» آم«گريبان اند ، تا آقای 

  .برغربی ھا ارزانی می دارند ، چگونه مانند آب بخارشده به ھوا خواھد رفت

 ۀًويس از برکت تعادل زبان ھا اند ، لطفا بفرمايند که واژکه اينقدرشيفته و ثناخوان ثبات اجتماعی س» آم«آقای 

لمانی زبان و فرانسوی زبان اجز ازخودبيگانگی و تضاد گوناگون ميان اھالی ه به کدام پديده ب»  ُغشتی گرابن«

ملی  ِ«ًکارمی رود؟ ايشان حتما اين را ھم واقف اند که زبانھای متعدد نه به عنوان عامل  ِگردآورنده و ه سويس ب

ی است که ازيک مملکت کوچک سه مملکت » عيب عضوی« يا ھندی َکپدرسويس عمل ميکنند بلکه » ساز

ًاما با ايشان کامال موافقم اگربگويند که با وجود اختالف زبانی ، ھمه مردم سويس دربرابرخارج . درست نموده است

  .سان خلق واحد می ايستنده ب

، روی »بلوغ فکری«ود بھره مند بودن از زيم ، می بينيم که مردم آن با وجاگرکمی دورتربه کشور بلژيک نظربيندا

جان ھم افتاده اند که تماميت ارضی کشورخودرا ه ، چنان ب) ضد فرانسوی زبانھالندی زبان به  (تضاد لسانی

ھمين دوروزقبل مطبوعات فرانسه از مردم آن کشورنظرخواھی نموده پرسيد که . درخطرجدی قرارداده اند

فيصدی زياد به آن .  فرانسوی زبان را به خاک فرانسه می پذيرندۀ خاک بلژيک آيا ادغام منطقۀدرصورت تجزي

  ...لبيک گفته اند» محتمل«الحاق لسانی 
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روی کدام منظوری از يک کشوربيگانه مخلصانه » آم«، آقای » کرامات لسانی«من ندانستم گذشته از موضوع 

غيرمستقيم مقامات برای حل » مرھم ساختن«آيا . من سوز خود را مذمت می نمايندستايش نموده و مردم غيور و دش

  .  ديگرۀکدام موضوع اداری دربين است ويا کدام ھدف پشت پرد

ًتا جائی که به من واضح است ، سويسی ھا متأسفانه عميقا ازطرف نظام سياسی ـ اجتماعی شان شرطی ساخته شده 

به خاطردارم که درزمان اشغال افغانستان . عمل می کنند» اسب گاری«ۀ  به شيواند و دربسا موارد سرنوشت ساز،

.  سويسی ھمصحبت شدمۀِتوسط قشون استعمارشوروی دريکی ازگردھمآئی ھا روی مقاومت افغانستان با يک تبع

ررقت زمانيکه راجع به  َخمود و َجمود بودن شان دوستانه از وی سؤال نمودم ، با کمال تواضع و نوعی تأث

سياح (» ايال ميير« خانم ۀکه با ھمدردی حرف وی را رد نمودم و ازسفردليران» ًما روانا مرده ايم« : انگيزگفت 

 مرگ ۀ موتربه افغانستان سفرنمود وتا  ُکھن سالی و لحظۀ ذريع١٩٣٩سويسی که با زن جوان سويسی ديگردرسال 

  . به نيکی ياد کردم)  مردم افغانستان بودۀشيفت

با توھين به ملت غيورما ، بدون آنکه انگيزه ھای واقعی برادرکشی در افغانستان را بررسی » آم«گرآقای حال ا

مرده » «  َرخش« ، » آز«ِبه سبب خوشبينی بيحد شان ستايش نمايند و از فرط  نمايند ، يک کشورغربی را مشتاقانه

  . شان نمايندگی می کند» بلوغ فکری«را قمچين  زنند ، فقط ناشی ازسرکشی خودشان بوده واز کمی » زا

  با عرض حرمت                                                                                                                           

  

  

  
  
  
 


