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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 07/12/2019                عارف عباسی

 

 و ایثارفداکاری 
 است و نمی ماند هرگز بی ثمر نمانده

 

 اساسی در جوامع بشری تأریخ صادقانه شهادت می دهد که بسی تحوالت سترگ جهان و تغییرات بنیادی و

راس ندگان و قلم بدستان بی هفنون مختلفه بوده. گوی مولود اندیشه های واالی متفکرین و دانشمندان علوم و

بخشیدن آرمان های ستودۀ انسانی در ضیق ترین شرائط و در اوج قهر، غضب  و با شهامت برای تحقق

در سیه چاه ها  خشونت ارباب قدرت رسالت انسانی، اخالقی و ملی خود را ایفا نموده، چه بسی که و

به سر برده و یا ریسمان دار بوسیده و  اتافگنده شده اند، یا در حجره های تاریک زندان محبوس و حی

 .نموده اند جان خود فدای حقیقت و مبارزه علیه ستم
 

 تکامل سطح دانش اجتماع و گسترش علم و معرفت مگر این فداکاری ها و ایثار ها هرگز بی ثمر نمانده با

ه را زدوده با عزم، نسل های بعدی خاکستر روی این آتش های خاموش ناشد تند باد فهم، هوشیار و بیدار

 تکریم مقام هم بستگی با درک مفاهیم واقعی اندیشه های این گذشتگان پیرو طریقت آدمیت و اراده و
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افروختند و َعلَم حریت و زنجیر  ارجمند انسان از آن مشعل های فروزان و درخشان آزادی و آزادگی بر

 .اسارت گوناگون رهانیدند شکنی بر افراشته حوامع خود از قید و بند و
 

است و تکنولوجی وسایل مختلفی را در اختیار مانده. در  شو  در وطن ما آزادی قلم و گفتار به تندی در دَ 

 و مصائب جامعه و حتی شناخت عوامل آن ممانعتی نبوده و آزادی و صراحت رنج  بیان حقایق، درد ها،

 یک وسیلۀ مؤثردر بهبود در دنیای دیگر به حیث برازنده ای که این شرائط مساعد ولی نقش   موجود است،

تنویر مردم در مفاد اتحاد و هم بستگی و استحکام پایه  ایجاد تغییرات و تحوالت بنیادی و یا وضع اجتماع،

 .وطن ما پیدا نیست این بخش نمایشی، کم رنگ و بی تأثیر است های وحدت ملی داشته در
 

 وطن دار؟  دلیل چیست

  ق راه خود گم کرده؟ آیا صاحب قلم و نطا

 خود را مورد معامله قرار داده؟  و اندیشۀ و یا رسالت، قلم 

 .در ظاهر و باطنش فرق است و یا اصل تقوای این مسلک مقدس را درهم شکسته

سیاسی بوده مریدان چنان دور پیران دیوانه وار  یا این که عوام الناس مسحور طلسم حقه بازان

 .به گفتۀ این و آن تمسخر می کنند در چرخش و رقص مستانه اند که

 

 شاید هم اندیشه ها با سطح دانش و درک اکثریت تطابق ندارد؟

 .من خود در این بحث جواب قاطع و قناعت بخش ندارم . مددم رسان ای هم وطن صاحب نظر

 

 ******** **** 
 

 

 
ی معزز را مطالعه کنند، م تذکر: هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند توانند با "کلیکی" بر

 
 
 
 

 

 
 فداکری و ایثار هرگز بی ثمر نمانده است و نمی ماند
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