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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
       

 احسان لمر 

 تان اتکا ندارید؟  هموطن خراسانی ها چرا به 

 

ی ارسالی جناب »سعید قاسمی« تحت عنوان  ئمقاله زیبا  ،و نهایت مردمی  برازندهدر صفحۀ برگزیده های این سایت  

ترجمه معروضه ای   که  «افغانستان  ی اوضاع فعل  ۀبار  در  ازخراسان خواهان به امانوئل مکرون  یعده ا  هٔمتن نام»

« و عبید مهدی  کوروش پروا  »    ۀترجمبا    ،عنوانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه«دانیال سلواتور شیفر»

را امضا کرده   حدود بیست هموطن ما هم آن که و این تضروع نامهمیباشد به نشر رسیده است. من بدون تبصره به آن 

 اند چند نکته از تاریخ را بیاد شان می آورم و بس: 

 

بدون هیچ سرمایه مادی و حمایه اجنبی  ولی سرشار از عشق به    شخصی در دهه دوم تا چهارم قرن گذشته   ➢

بود که ملت هند    هایهند  یو معنو  یاسیرهبر سی  چند گاند  رمک مهانداس    نام به  ازادی و رفای مردمش  

 ی نبرد برا  یرهبر  تیمسئول  یکه و  یاز زمان  کرد.  یرهبر  ایتان ی بر  یامپراتورو  از استعمار    یرا در راه آزاد

نفر   هاونیلیشناخته شد و م  یمل  یبه عنوان نمادو را به عهده گرفت،    ۱۹۱۸هند در سال    یو کنگره مل  یآزاد

  ی بود ول  زاریب  زی. هر چند که او از القاب افتخارآمکردندیم  ادیروح بزرگ    ایاز مردم او را با لقب مهاتما  

  از بزرگ   یک ی او را به عنوان    یاریبس  نکهیا  ی. سواشناسندیم  یاو را با نام مهاتما گاند  یامروز هم همگ 

تار  نیتر پدر ملت  کنندی م  یتلق  خ یرهبران  با عنوان  او  از   اد یپدر(    یبه معنا  یباپو )در هند  ای. مردم هند 

اعتصاب یا منع خرید امر به  این شخصیت بزرگ و فرزانه چنان در قلب مردمش داخل شد که اگر    .کنندیم

امتعه بریتانوی را می داد به میلونها هندی )سیک و هندو و مسلمان و کاتولیک و دیگران( به آن لبیک میگفتند  

 .  (1947) با عدم خشونت بدست آوردند مسالمت آمیز ورا با مبارزه  و ملت بزرگ هند ازادی شان 
 

نده بر   یعموم  ک یاست که در انتخابات دموکرات  یجنوب  یقایآفر  سیاه پوست  جمهورسیرئ  نینخست  نلسن ماندل  ➢

 ی و رهبر کنگره مل  یجنوب  یقایدر آفر  دیاز فعاالن برجستهٔ مخالف آپارتا  یجمهور  استیاز ر  شیپ  یشد. و

مسلحانه،   زهشد. مبار  یمحاکمه و زندان  یمقاومت مسلحانه مخف  یهاتیبود. او به خاطر دخالت در فعال  قایآفر

  را در   سال  ۲۷ماندال    به عدم توسل به خشونت بود.  بندی او همواره پاگرچند  راه چاره بود؛    نیماندال، آخر  یبرا

را    قایآفر  یو کنگره مل  یوامریکا  جهان غرب بخصوص    و افریقا    دیآپارتا  می کرد، گرچه رژ  ی زندان، سپر

از زندان در سال    ی. ماندال پس از آزاداما در مبارزه آنها خللی وارد نکرد  دانستندیم  ستیو ترور   ستیکمون 

 نیا  با حمایه مردمش    گرفت، و   شیرا در پ  یطلب  صلح  استیس  بدون وابستگی و پناه بردن به بیگانه  ،۱۹۹۰

  باشد.کشورش  ر مردم  اقشا  یتمام ندهیشد که نما  یاسبه سمت دموکر  یجنوب  یقا یانتقال آفر  لیامر منجر به تسه
 

این دو یعنی گاندی و ماندل سمبولی بودند از اتکای شان به مردم وطن شان که نه تنها موفق  

 و کامیاب شدند بلکه در جهان و بشریت جاودانه گشتند. 
 

 

 نمونه از اتکا بر بیگانه را خواهید خواند. در ذیل دو  
 

کرد.    ی را مل  ران یقدم، نفت ا  نیدر نخستاو  و    شمسی صدراعظم ایران شد   ۱۳۳۰مصدق در سال  دکتور محمد   ➢

بود(   رانیشدن نفت، صاحب عمدهٔ نفت ا  یطرح سقوط دولت او توسط انگلستان )که تا قبل از مل  ل یدل  نیبه هم
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 سی آی اییا    ای س»که توسط سازمان  (  1953اگست    19)  1332  مرداد  ۲۸  یتا شد و سرانجام در کود  ختهیر

، دولت صورت گرفت  ونیو روحان پهلوی  شاه    محمد رضا  تی حما  رایو ببریتانیه«    ۶  یام آ»و    امریکا«

حتی گارد محافظ    وداشت  را    . همان شاه که حمایت مادی و معنوی امریکا و انگلیسنددکربرکنار    را  مصدق

همان دو    دستی  به هم  بعد از آن کودتا  سال   25مردمش متکی نبود  ه  ، و بوی را حفاظت می نمودامریکائی  

حتی طیاره حامل وی را در میدانهای هوائی امریکا نه   شد کهخلع  مجبور به    از قدرت  قدیمدوست و حامی  

 مانع سوخت گیری آن هم شدند.   بلکه ندادندتنها اجازه نشست  
 

 

در کشور ما هم رهبری ح. د. خ. هم دوستی سر شکننده با اتحاد شوروی وقت داشتند. حفیظ هللا امین در بیانیه  ➢

از دوستی و همکاری رفقای شوروی حرف می زد.  با طمطراق و جدیت    57های قبل و بعد از کودتای ثور  

انجا پیش رفت  که گفت »آن یک )لنین( رهبر کبیر پرولتاریای جهان و این دیگری )تره کی( رهبر کبیر  او تا  

خلق زحمتکش افغانستان است . هر دو رهبر کبیر دو انقالب کارگری را رهبری کردندند که در تاریخ بشریت  

حتی امین در اخرین روز زندگیش از کمک های بی شائیبه و رفیقانه لتری بودند...«  غاز خود انقالب پروآ از 

با رفیق اندري گرومیكو درتماس هستم كه چه گونه درمورد ارائه كمك هاي   شوروی یاد می کند و می گوید: »

ان قطعات « ولی چند ساعت بعد همنظامي اتحاد شوروي به افغانستان براي كشور هاي جهان توضیحات بدهیم.

 . و به قتل رسانیدخودش را سر نگون  رفقای شوروی نظامی
 

  وی در   مقاالت و بیانیه هایتمامی  .  ببرک کارمل از ایدئالولگ ها و مدافعان جدی دوستی افغان شوروی بود

در    لی و،  چگونه عزل شدبعد    که با قشون شوروی بوطن آمد  پارلمان و هم در تظاهرات شاهد مدعا ما است او 

خسته و دردآلود، از تنها حاصل عمر    یبا لحن  یحافظ  موقع خدادر  اخیر زندگی  به مصطفی دانش خبرنگار  

 :خود چنین یاد کرد

  ینیرو  یتواند به اتکا  ی نم  ی گرفتم این بود که هیچ کشور  یکه در زندگ  ی "بزرگترین درس 

باید به اراده مردم احترام گذاشت و از    یبه آزاد  یخارج یابد.  و استقالل و پیشرفت دست 

   خود بایستد."  یپا ی باید رو ی ملت  هراستقالل کشور دفاع کرد. 

اول قدرت    یسالهاتا    1352بعد از کودتا سرطان    1973از  حال به سراغ شما میایم. شما از دوستی پاکستان   .1

 ل حمید گل و حکومت نواز شریف چه نتیجه گرفتید؟  ( و مشاوریت جنرا96ــ 1992) تان دولتی
 

پس از سقوط دور اول طالبان بیست سال قبل )با اینکه بخوبی میدانستید که امریکا سیاست شیطانی دو  چرا  .2

گانه دارد هم با دولت و هم با طالب و رابطه گرما گرم داشت( چرا نخواستید قلب مردم و ملت را بدست آورید  

 و بر عکس نفرت و لعنت مردم را هم کسب نمودید. ؟هرگز در این راه گامی نبرداشتیدوهمه و همه 
 

 و سالم  امریکا از فرانسه چه امیدی دارید؟ ایران و روس وحال پس از پاکستان و .3

 
 

   دو دهه اخیر دی پلیمشت نمونه خروار از هزاران هزار زشتی و 
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