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اسحق نگارگر

اه ِل دُنیارا به نهضت گا ِه ازادی چه کار؟
درمــــزابل فارغند ازبوی ُگل کنـاس ها
(بیدل)

مقصو ِد ما از حصول آزادی چه بود؟
«آزادی» مقولهٔ بسیاردُشواراست تابدانجا که این مقوله تعریفِ مشخص وقاب ِل پذیرش نداردوبه همین دلیل برخیها
میگوید:اهل
ت بیدل آغازمیکنم.بیدل
پنداشته اندکه دردنیای عالیق آزادی ُمحال است.صحبت را ازهمین بی ِ
ِ
مکان درنگ نیست بلکه نهضت همیشه ایجاب حرکت ارتقایی
دنیاسروکاری بامقولهٔ آزادی نداردزیراکه نهضتگاه
ِ
وروبه جلو را میکند ودرجاماندن ویامسکین محکوم بر زمین بودن آزادی حرکت را سلب میکند وانسان درگیرهزاران
احتیاج وعالقه حکم کناس رادارد.کناس جاروکش؛زباله کش؛پاک کنند ٔه چاههای بیت الخالمیباشد وبیدل
اینجاقصداًشغلی راذکرمیکندکه دل ودماغ هردو ازآن اشمئزاز دارد وهیچکس ازروی میل واختیار این شغل را انتخاب
گرفتاراین شغل گردیده وهمیشه سروکارش بامزابل وبیت
نمیکند وگرفتاری به کناسی خود نوعی جبراست واما آن که
ِ
دوچیز دیگررا نیزدرمی یابیم.
الخالهاست وبنابراین کناس ازبوی ُگل فارغ است واما ازاین بیت
ِ
نُ ُخست درکناسی پیشرفت یانهضت وجــــودندارد.درهـــرشغ ِل دیگرآدم ازنخستین مرحل ٔه آن شغل آغازمیکند وبه مرحل ٔه
تخصصی وتَبَ ُحردرآن شغل میرسد وبه اصطالح هر پوهیالی بازحمت وتالش به مقام پوهاندی میرسد وطبعا ً درمقام
ب اختیار وآزادی بیشتر میکند ولی کناس بیچاره همیشه همان کناس باقی می ماند.
پوهاندی درشغل خود کس ِ
دومُ :گل آزادی عطردارد که این عطر دل ودماغ را تازه نگاه میدارد وحرکت به سوی نهضت گا ِه آزادی راآسان
ترمیسازد ولی کناس بیچاره درمزابل برای همیشه ازعطرآزادی محرومست.اینجابه یک بدیهی دیگرمیرسیم که به
طورمطلق آزادنیست
بودن خود ازاستدالل بی نیازاست وآن اینکه آزادی مقولهٔ نسبی است وهیچ کس به
خاطربدیهی
ِ
ِ
ت شان کم یا زیاد میشود.اگر به زبان ریاضی صحبت کنیم میتوانیم
امادرجهٔ آزادی اشخاص وجوامع نظر به موقعی ِ
بگوییم که انسان برروی ویکتورآزادی ازبی اختیاری به سوی اختیارویاازاسارت به سوی آزادی سیرمی کند.
با این مقدمه بدان پرسش اساسی میرسیم که مقصو ِد ماازحصو ِل آزادی چه بود.ما درطــول تاریخ شاهد بوده ایم که
ومنـابع اقتصادی شان استفاده کنند.کمزوران همیشه به
زورمندان آزادی دیگران را سلب کرده اند تا ازنیروی کار
ِ
بردگی ومزدوری افتاده اند وبرای دیگــران کارکرده اند.برده جنگ را باخته وکارش به بردگی کشیده است .ما بارها
به دلی ِل ضعف وکندی حرکت خودبه سوی نهضت گاه آزادی خودرا ازدست داده ایم وبازبرای حصو ِل آن تالش کرده
وقربانی ها داده ایم ولی نفهمیده ایم که آزادی دارای شرایط واوصاف است وشرطِ او ِل آن این است تامردم نیازمندنباشند
کارخودبه سوی دیگران بروند
وغرور خودرا به خاطر یک لقمه نان بازیچهٔ
ِ
ومجبورنشوند که برای فروش نیروی ِ
مابرکارگروصنعتگرازادنمیتوانیم فخربفروشیم زیراکه نیازمندکارومهارت اواستیم .پیشرفت انسانها بر
دیگران نبینند.
ِ
ت کناسی نجات داده است.ما بدبختانه به
روی ویکتورنهضت تشناب های عصری به وجود آورده وانسان را ازاسار ِ
دردیار خود رواج عام نداده ایم وهنوز
مقصودی که از حصول آزادی داشته ایم نرسیده ایم؛ سواد وتعلیم وتربیه را
ِ
نمیخواهندخون تعلیم وتربیه دررگهای جامعه وبَطور خاص
هم درمیان ما ذهنیت های سخت عقبگراوجودداردکه
ِ
دررگهای زنان جریان پیدا کند.ثروتهای زیرزمینی ما درانتظارمهارت متخصصان جوان افتاده است.آزادی یا
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بهتراست بگوییم سیر به سوی نهضت گاه آزادی ایجاب کار؛مسؤولیت وعشق وعالقه به کاردارد.هیاهوواعالم اینکه
آی جهانیان بدانید که ما آزاد استیم وصدسال میشود که آزاد بوده ایم درذهنهای ماغرورکاذب می آفریند.آزاد وقتی
ت ما با هم چانه نزنند وبرای
میشویم که درخانواد ٔه ملتهای جهان با گردن افراخته بایستیم ودیگران برای تعیین سرنوش ِ
ما تعیین تکلیف نکنندوما نیز سهم خودرا درنهضت های علمی وفرهنگی جهان ادا کنیم .آزاد وقتی خواهیم بود که
جوان مارا فقر ونومیدی درگرداب موا ِد مخدرغرق نکند.آزادی را از حافظ بیاموزیم که گفت:
نیروی
ِ

زیر چرخ کبود
غالم هم ِ
ِ
ت آنم که ِ

رنگ تعلق پذیرد آزاداست
زهرچه
ِ

اگر ضعیف ومحتاج بمانیم نمیتوانیم آزادی را حفظ کنیم .ما به رهبرانی نیاز داریم که به جای غرور کاذب درپیکر
خستهٔ جامعهٔ ما نیروی اعتماد به نفس وخون نهضت وفردای بهتر را به جریان بیندازند ومارا از شر رکود وکسالت
جوان ماآزادی افغانستان سرشار ازنیروی اتکا به خود وتوانایی خودرا جشن بگیرند وجامعه
نجات بدهند.امیدوارم نسل
ِ
ُ
عطرگل آزادی به مشامش نمیرسدرهاسازند  .باعرض حرمت وارادت
را ازاین حالت کناسی که
ِ
نگارگـــــر۱۷آگست  ۲۰۱۹برمنگهم
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