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 ٢٠٠٧آگست ١٧برمنگهم ــ برتانيه  شِب      نگارگر  .ا .م :نوشتۀ
                                                              

 
  چه دولت است نشاِط تجُدد اندوزی           

  مــــوزیدماغ اگرنشود کهنه ازنوآ                                                                   
   )بيـــدل(                                                             

  

  بيفت چنين است فرماِن تاريخ يا بمير يا جلو
  

 :نميدانم کدام شاعربودکه گفت
  

  روان گشتيم سرگردان شديم به پای خود طفلی وداماِن مادرخوش بهشتی بوده است         تا
 

آسمان دوربوده است  ن سخت وــــآنگاه که به اصطالح زمي  خوديک ُبّرشگاِه خاِص زندگی ه درولی ميدانم که ما هم
نداشته دل های مان درهوای روزگاِر  هــــتــچن آينده نيزبرای مان چيزی جالب در حال می ترسيده ايم و يعنی از

  .بدرقه نموده است آهی سردآن تپيدن را کودکی تپيده و
بدرخشد  )بچگانه ونه خيال پلوپزی های( ُاميدهای واقعبينانه  مان اختردرآسماِن زندگی و باشد داگرحاِل مان خوشاين

که باحلوای گذشته  چه بدی دارد حاِل مـا :با خود ميگوييم و نيش ميزند زنبوِر بازگشت به دوراِن کودکی کمترمارا
ولی اگرناگهان معجزه ای  عيت وزن کرد،واق ترازوی ادر نميتوان آن ر آرزوست و خوب آرزو، .دهن شيرين کنيم

  ها واين که به دليِل سرکه جبينی بگذريم از( کودکانه اش درهمان دنيای شيريِن زندگيــــی انسان را و رخ ميداد
گريباِن مان به چنگاِل  ميخکوب ميکرد، .)دکان چندان شيرين هم نيستوک از  برخیگوشمالی های بزرگساالن زندگی

  . افتادمی چه دشواريها
ازدواج نميکردم  ديدگاه فکری هم ُرشدی قابِل توجه نداشتم، درعالم کودکی ميماندم بالطبع از اگر :خودم آغازميکنم از
ادامه بدهم دنيای من به همان  و بگيرم اگردامِن اين قياس را ازفرزنداِن خويش نيزبازميگرفتم و چانِس زندگی را و

مادرکالنم به فرماِن  مادرو پدرکالن يا پدرووامــا، اگر دکی ام خالصه ميُشدآشتی های يکنواخِت دوراِن کو جنگ و
باتصوراِت  امروزنگارگری وجودنداشت که سِر خواننده را ،ميخکوب ميشدند  خوددنيای کودکی  درهمان معجزه

ه اصطالح بهشِت ب در گرآرزوی مان تحقق می يافت وما، می بينيم که ا بنابرايـــن .بياَوَرد واهيی خويش به درد
  بود،روان نميگشتيم زمان ايستاده سرگردانی به پای خود به خاطِر ترس از خوِش کودکی هميشه می ــ مانديم و

 شوق نه هيجان و داشت و دلواپسيهای امتحان وجود نه ترس و .برهمه چيزمسلط ميشد يکنواختی زندگی ايستاده بود،
 .قابِل تحمل نيست که بالی يکنــــواختی به هيچ صورت دوراِن کودکی ميزدشيرينی های  بالطبع دِل مان را کاميابی و

 :آری بيدل خيلی زيبا ميگويد
  

  گويند بهشت است همان راحِت جاويد
  جايی که به داغی نتپد دل چه مقامست

 
 ازترس و مارا بالنتيجه درامه ايجاد ميکند و فرازاست که حادثه و اين نشيب و فراِز آن است و لذِت زندگی درنشيب و
  .هيجان سرشارميسازد

ديدگاِه قيافۀ  بارۀ ملت هانيزصادق است ولی بدبختانه علی رغم اين که انسانهـا از بارۀ فرد ميگوييم در آنچه در
به خاطری که ( بچۀ ننه ازديدگاِه ُرشِد فکری کودک منش يا به زباِن ديگـــر برخی ها ميکنند، ظاهری خود ُرشد
به سعی خويش  اينان نميتوانند .ميمانند !)بگويم ُدختِرننـــه هم مردان کرده باشم بايد امياِن زنان ورعايِت ُمساوات ر

  .نيزبدين گونه استند ملت ها و باالبين ضرورت دارند  به نوعی َقِيم وبنابراين و متکی باشند
باتماِم بديهای  ظِرمن اين تجاوزهـابه ن و خارجی قرارگرفته باشد ديگرمورِد تجاوِز افغانستان بيش ازهرکشوِر شايد
 دهليِز که آسوده در مردم را اين و دارد درخانۀ افغان حکِم زلــــــزله ای را آری تجاوز .يک خوبی هم داشته اند خود

  دفع همين که آنرا ميشود و بيدار تجاوز هياهوی ِپلنگی خشمگين از افغان مانند .بيدارميکند تاريِخ خويش ميخوابند،
رها  يا باشی رادارند رهبرانی که حکِم سرکارگر هـــوکارحکومت داری راب ميرود به خواِب سنگين فرو بازد کر

به بيگانه  ِاورا اگرهست وبود و ميبرند به سمِت دلخواِه خود او را باشی ها نيزبه حساِب تماُيِل ذهنيی خــود و ميکند
برزِن  درکوی و هنگاميکه صدای نيروی خارجی را تنها .ايدلب نمی گش ولب از دارنمی شودـــازخواب بي ببخشند او

برسرش آورده است  يعنی تجاوز ورهبری که آن مصيبت را به حساِب هردو جا برمی خيزد و فاژه ای از شنيد با خود
  .ميرسد
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 .گرفتند کاِررهبری رابر عهده و بيروِن کشورآمدند ببرک کارمل هرسه از و اميرعبدالرحمـان شاه شجاع،
يک  بيست و .پذيرفتند اورا به دنبال نداشت افغانهــا  کشمشی بود که چوبِک نيروهای خارجی را اميرعبدالرحمان
 تاجک، سرکشاِن پشتون، .شان کوفت به وسيلۀ همديگِر يکايِک اقوام را .ِکامل برايشان حکومت کرد سال با استبداد

 :ونگفتند نشدند متحد او برابِر ولی اين اقوام در  افگندبه ياری همديگِر شان به خاک ترکمن را ُازبک و هزاره،
 ببرک کارمل را اما،شاه شجاع و .کجاست ميشنوی از اين نعرۀ ِبُکش ِبُکش که تو باباجان آخرگناِه ماچيست و

  .اخالل کرده بودندا خارجی به کشورخزيده وخواِب افغان ر فقط به همين دليل که درسايۀ تجـاوز نپذيرفتند؛
آن  اين سو و به کمرمی زنند که دستهارا ميشوند پيدا عده ای کارگريز  هنگاميکه مردم به کاری دشوارمشغولند،غالبًا
 ما در .اختيارمی کنند باشی را يا آهسته موقِف سرکارگر وآهسته، به کارتشويق می نمايند ديگران را و ميگردند سو

يا   وهمين باشی هااحمدشاه بابا رهبری نداشته ايم ک وبه استثنای ميرويس خان هوت تاريِخ افغانستاِن معاصر
 تاجک، داريم که پشتون، مابه رهبرانی نياز .رهبرداده ايم القِب يا بهتراست بگويم سربرآوردگان ر سرکارگران و
نای تنگ از آنان را خواِب تاريخيی شان بيدارکنند، از ديگران را جمشيدی و ايماق، ترکمن، نورستانی، هزاره،ُازبک،

 اسالميت و .ايديالهای انسانی تازه ايجادنمايند پويندگی و درآنان َتَحُرک، و قبيلوی نجات دهند مناسبات واختــــــالفاتِِ
اين  با که روان های مارا ولی کسانی بايد بيايند گذاشته اند دسترِس مان  ارزش های عالی فکری را در افغانيت

 خويشتن را و به تحليـــــل برده باشند درشخصيِت خود  خودديگران قبل از اين ارزش هارا و ارزش ها صيقل بزنند
مهرباِن خانواده برهمه  ِپدِر مانند  را بالهای عطوفِت خـود و طبقاتی برسانند مذهبی و برفراِز تنگنظری های قومی،

 ندـ ملتی که نه عظمت طلب وزنده متشکل بساز و ابه عنواِن يک ملِت هدفمند باالخره مار و فرزندان يکسان بگسترند
 اگر ما .انسان دوست فرهنگ و با شودـ ملتی خودکفا، جريحه دار جامۀ ديگران نان و ونه غرورش از جهانگشا باشد

ست که فقداِن بلوِغ ملي شکوه سرداده ايم دليِل عمده اش خود اموِر  درآن  اين ودست اندازی ازمداخلۀ خارجی و امروز
بيگانه برايش  برادرش را و نميدهنده را خويشتندرمسايِل   راکسی اجازۀ مداخلهبالغ بََ افراِد نِدملتهای بالغ درست مان

  .معرفی نميکند
 هاآری ملت".تربيه ايجاِد تغييِر مطلوب درسلوک است:"که هميشه ميگفت غالم حسِن مجددی گرامی باد خاطرۀ ُاستاد
موکراسی به يد طبيعی است و اِن مردم امریــالِف عقيده درمياخت، سلوِک خويش نيازمندند مطلوب در نيزبه تغييِر

و سرکوبش نميکند ولی تهمت بستن طبيعی  به رسميت می شنــــاسد همين جهت پسنديده است که اين اختالف را
  .نيست

 .ام استکد نزديِک شان واهداِف دورو ميبرند به کجا که آنانرا بگويند بايد مدعياِن رهبری به مردِم خود رهبران و
برايشان  و رحم نمی کند برکيسۀ اجنبی ميمـــاند ملتهای خواب آلوده که چشِم شان ناگزير بر متأسفانه جهاِن امروز

 مرِگ ملتهای خود از ميتوانند رانیـــــــرهب تنها .چنين است فرماِن تاريخ .ياجلوبيفت بميرو که يا نهيب ميزند
وبه ارادۀ  کنند خويشتن رادرآيينۀ انتخاِب مردم تماشا عمل نداشته باشند و داِداستب که استبداِد رای و جلوگيری نمايند

هيچ  درميان ملتهای جاهل می چلد ولی، خودسری تنها و زور .فريبکاری تسليم شوند مردم بدوِن توسل به تقلب و
بيحرکتی همان مرگ  وورکود  بيحرکتی ندارد هميشگی نتيجۀ ُجزرکود و که جهِل ملتی برای هميشه جاهل نمی ماند

  .است
                                                                  واهللا اعلم بالصواب

                                                                     
           

  
 


