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 تحلیلی 

 از اژدهای خودی

 کتاب ماندگار پوهاند بهاء الدین مجروح
 

 

 اژداهی خودی    
 میک وسی قسمت 

 
 

 بخش اول

 اژدهای خودی
 

 سی و یکمقسمت 

 بخش اول

 

 سرزمین آزادگان باخون اژدها سبزوسیراب میشود

 2014آگست  30

در یادداشِت گذشتۀ خود راجع به اژدهای خودی خواندیم که اُستاد مجروح برای مان گفت: "سرزمین آزادگان تشنه 

امروِز کشوِرماهمین است که اُستاد سال ها قبل  است وتنها با خون اژدهاست که سیراب وسرسبز میَشَود" مشکلِ 

مطرح نموده است. ماهمه اسیر اژدهای نفِس خود استیم ودراین جدال هریک از ما تنها خودرا میبینیم وکفایت های 

خودرا برجسته تر ازآنچه است می پنداریم چنانکه درعیِب رقیبان خود نیز گرفتار نوعی غلو می شویم. خودرا حایز 

یفیت های نیکو که نیاز کشور است می پنداریم وعیب دیگری را بیش از حِد الزم بزرگ می کنیم. کوه مشکالت تمام ک

امروز را تفاهم وایثار افغانهاست که از میان برده میتواندولی بدبختانه چنانکه دیروزدیوجانس کلبی روزها درکوی 

ِر عجیبش را می پُرسیدند میگفت:"آخر انسان می پالم" وبرزن یونان چراغ به دست می گشت ووقتی از او دلیل این کا

واینک ما ناگزیر شده ایم چراغ روشن کنیم ودر جست وجوی افغان فراز ونشیِب دیاِر خودرا بگردیم.از بس گره 

 دست رابا دندان باز کرده ایم وازبس خارجی هارا درگیر امور خود کرده ایم ابتکار عمل کامالً از دسِت خوِدمان رفته
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است وچنان درمانده ایم که یکی از بیرون باید بیاید وبرای ما بگوید: دو جمع دو مساوی به چهار می شود تا ماهم باد 

درغبغب بیفگنیم وداد بزنیم وبه کشِف مکشوف برسیم.ماکه راهزنان زندگی وتارهای اوهاِم باطل رابرخود مسلط کرده 

ود می پنداریم. نیمی از ما نوکران پاکستان وثلثی از ما نوکراِن ایم غیر از خود همه دنیارا مسؤول مصیبت های خ

تا هنوز حتی یک عنصِر منفعِت ملی خودرا تعریف  ربعی دیگر نیز نوکران گوش به فرماِن غرب استیم و ایران و

 .نکرده ایم

ند همچنان دست ناخورده اگر پُرسیده شود:" آیا میخواهیم همین قلمرویا سرزمینی را که پدران برای ما میراث مانده ا

 . نگاه داریم؟" توافق صددر صدحتی درهمین مورد هم وجود ندارد

 .برخی میگویند باید نامش را بدل کنیم وبدون اینکه تصمیِم اکثریِت مردم را با خود داشته باشند خراسانش میخوانند

رت های اولیه یعنی آب وناِن خود باشند واما دربارۀ دومین عنصر منفعِت ملی یعنی اینکه مردِم ما تولید کنندۀ ضرو

یانه ماکه برآستاِن مارکیت آزاد اتن وکاکل افشانی کرده ایم دردام وهم این عنکبوت افتاده ایم که ما با به اصطالح پنج 

هزارسال سابقۀ پرافتخاِر تاریخی بر کرسیی اربابی تکیه زده ایم وجهان مزدور ماست که تولید کندوما ارباب زادگاِن 

 تاریخ نباید دسِت خودراباسیاهی وچرک کارآلوده سازیم.من شخصاًاین کشوررا نیازمند رهبری می بینم

که بُِت این افتخاِر پنج هزار سالۀ تاریخی را بشکند وبا یک سطل آِب سرِد واقعیت مارا از رخوِت این خواِب تاریخی 

رِد امروز تان را دوا نمیکند وآن لباس های تنِگ برخیزاند وبه ما بگوید که گریه برخرابه های تاریخیی دیروز د

 :دیروز برای امروِز تان مایۀ ستر عورت نمیشود وزندگانیی امروز به معیار های امروزین نیاز دارد

 گیرم پدِر تو بود فاضل+++ از فضِل پدر ترا چه حاصل

 شته باشند وبا نوعی اعتماد به نفساین کشور به رهبرانی نیاز دارد که با مشکالِت مشخِص کشور برخورِد مشخص دا

در یابند که زیِر دهل خارجیان رقصیدن ایشان را به جایی نمی رساند ودر دنیای امروز برای کشور خود از سیاسِت 

آن زرنِگ اسکاتلندی استفاده کنند که وقتی پسرش به او از ورود گاو همسایه خبرداد برایش گفت :"دربدلی علفی که 

ه است شیرش را بدوش وگاو را از باغچه بدرکن" حاال ما شیر گاورا نمی دوشیم که هیچ یک قوده از باغچۀ ما خورد

علف اضافی هم زیِربغل صاحب گاو می گذاریم. اگر امروز یکی رهبر نمی شود به عنواِن رهبر حزب مخالف فردا 

انکه بیش از صد حزب قومی  با تجربۀ غنی تر به میدان می آید. ما اصوالً حتی یک حزب ملی هم نداریم وحال

وگروهی داریم ومنفعت های قومی را با برِگ انجیر"شورا" پوشانده ایم. درهمین مزاِر شریف ما غیر از گروه های 

 نسبتاً قوی قومی

شورای لغمانی ها" "شورای سادات" وصد بال وبتِر دیگر داریم که به نام این وآن گرِد هم آمده اند. آحاد قومی جلوی "

ملی را می گیرند وعجیب این است که نامزدان ریاست جمهوری وشورا برای رای گیری دسِت نوازش بر شانۀ  اتحاد

همین ساختار های غیر ملی می کوبند وتشویقش می کنند وباید به اینان گفت که تقسیم یک ملت به آحاد قومی اعرابی 

 را به مکه نمیرساند که این راه به ترکستان می َرَود

خانۀ تان درحاِل سوختن است وعفریِت مرگ مانند تند باد وحشتناک که توت های درخت را بتکاند زن،  آی مردم!

مرد، طفل وجوان تان را با خود می بََرد!آیا وقت آن نرسیده است که به فریاد این عارِف دردمندکه رشتۀ زندگانیی 
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ریم.او به ما درسی نیکو میدهد:" آن آفِت جان را اورا نیزتیغ خونچکاِن استبداد وتعصِب ما بُریده است گوش فرا دا

ازدِل شهرستاِن خودبه سوی بیابان بکشانیم."چرا به سوی بیابان؟ برای اینکه در بیابان چیزی را نمی شود پنهان کردو 

 دبیابان سادگی وبی پیرایگی طبیعت را داردوحال انکه شهر هزاران سوراخ پیدا وپنهان دارد. متحدان غربی میخواهن

جنگ مارا افغانی بسازند تا خود بر غندی خیر بنشینند وببینند که ما چه گونه همدیگر را قصابی می کنیم.رهبراِن شما 

که در شش ماه نمیتوانند برمشکل انتخابات غلبه کنند وبر عیب وهنِر یکدیگر از دیدگاه منفعِت دراز مدِت ملی نگاه 

وناگون سیاست واقتصاد شما را باز کنند. کسانی که بیش از دیگران کنند چه گونه خواهند توانست کور گره های گ

 :اسیر چنگال اژدها باشند بیمار تر از بیمارانند وبنابراین نمیتوان نجاِت دیگران را ازآنان چشم داشت. به قوِل بیدل

 خروِش صور گرفتست دهر لیک چه سود؟

 دمـــــــاغِ غفلِت مارا سِر شنیدن نیست

م آن کودِک معصوم که از پا می افتد فرزنِد من است واگر تو فکر کنی که پسِر توست آِب رأفت ورقت اگر من فکر کن

بر قلب های سنگ شدۀ ما اثری دیگر خواهد داشت ولی حاال که ُکشته هارا دشمن می پنداریم ازُکشتِن شان برسینه 

 .مداِل شجاعت وقهرمانی می زنیم

ودر یادداشِت دیگر داستاِن هم پیماِن بالرا بر میدارم تا آن روزهمه دوستان را به این یادداشت را درهمین جا می بندم 

  نگارگر 2014آگست  30خدای بزرگ می سپارم. شهر مزار شریف 

 

 

 بخش دوم

 بالی قهرمان پرستی

 2014سپتمبر  11

پیمانان بال رابرمی دارم ودر امروز به اغتناِم فُرصت باز به سراغِ اژدهای خودی می روم وازآن کتاب مسألۀ هم 

 .بارۀ آن گفت وگو می کنیم

انسان هنگامیکه به خاطِر شجاعت، ثروت، مکنت ، قدرت، دانش وغیره مورد قدر وستایِش بیش از حد قرار میگیرد 

درنفِس خود گرفتاِر غرور وخودبینی میگردد واین غرور وخود بینی نخستین دامی است که اورا گرفتاِر اژدهای 

می گرداند. وقتی آدم اسیِر اژدهای نفِس خود شد عجز وبیچارگیی ذاتی خودرا ازیاد می بََرد ودر مورد توانایی  نفسش

های خود گرفتاِر مبالغه می شود و دراین مبالغه کوس لمن الملک می کوبد وهمانند فرعون قدرت ومقاِم خودرا ابدی 

واگر دیوجانسی پیدا َشَود که اسارِت اورا دربند حرص، آز می پندارد واین خود در حقیقِت امر ضعف است نه قدرت 

وخودپرستی آفتابی نماید وشکوه اسکندری اش را به باِد استهزاء بگیرد حیران والجواب می مانَد ویا درجنوِن اقتدار 

از بالی به جای اینکه خودرا بشکندآیینه را می شکند. در جوامعی که سطحِ دانِش عمومیی مردم باال می رود مردم 
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قهرمان پرستی آزاد می شوند وبه هیچ کس اجازه نمی دهند که با تحمیِل دکتاتوری واستبداد افرادی جامعه را به انجمن 

 :ُگنگان وکران بدل نماید. بیدل بسیار زیبا می گوید

 ما زکوری این قََدر در بنِد رهبر مانده ایم++ چشم اگر بینا َشَود بر کِف عصا زنجیِر پاست

انسان اسیِر اژدهای نفِس خود شد بدون گفت وگو به چاپلوسی ها وُدم البه گری های فرو دستان وسجده بر آستان وقتی 

 .آنانی که قدرتمند تر از او استند عادت می کند واز همین نقطه است که ماجرای هم پیمانی با اژدها آغاز می شود

 ماافغانها دل به قهرمان می بندیممردم وخاصةً مردِم مشرق زمین ودر میاِن مشرق زمینی ها

ودر هر مصیبت فکِر ما به دنباِل یک قهرماِن قهرمانان میگرددتا بیاید وشِر یک مصیبت را از سِر ما دفع بکند. در 

داستان های فوکلوریِک ما یک اژدها شهری را به گروگان میگیرد واز مردم میخواهد دختر زیبارا درلباِس عروسی 

تند تا طعمۀ شکِم بی هنر وپیچ پیچِ خود بسازد باالخره قهرمانی پیدا میشود وبه نبِرِد اژدها می آراسته برایش بفرس

رود. اُستاد مجروح برای ما میگوید که بدبختانه بسیار وقت ها قهرمانی که زماِم قدرتش به دسِت مردم نیست وبه 

 .اصطالح صاحب اقتداِرمطلق است با اژدها می سازد وبر ده می تازد

ستاد می دید که چطور پهلواناِن بیرون آمده از شهِر خود نخست در چنگاِل اژدهای نفس وبعد در چنگاِل دشمناِن خود ا

 :ووطِن خود اسیر شدند وآمد بر سِر کشوِر شان مصیبت های که نباید می آمد. اُستاد میگوید

نابینایی ونا شنوایی کشانده است. از خواِب  ای مردم! آن اضطراِب بینام شما را درگرداِب اوهام فرو برده است وبه "

پریشاِن خویش بیرون آیید وبه منظوِر دیداِر آن بالی آدمخوار آماده گردید. بزدالن بیخبررا مگذارید در برابِر اوپابه 

نی افرار گذارند ودلیراِن بی هنررا فُرصت مدهیدکه به منظوِر نبرد با اواز شهر بیرون روند زیرا قهرمانان با قهرم

آن بال رابزرگ تر میسازند وبزدالن از بزدلی برقوِت او می افزایند.اگرکسی با وی زورآزمایی ننمایدوبه منظور 

بزرگ ساختِن خویش اورا بزرگتر جلوه ندهد آن بال سست وبیجان می افتد واگر شخصی ازاو نهراسد وحلقۀ بندگیی 

گذارید بر او بخندندوکودکان را وادارید باوی بازی کنند.آنگاه اورا درگردن نیاویزد، اژدها بیمار میگردد.مستان را ب

خواهید دیدکه آن بال چون سِگ بی آزار وبا وفا، دم زنان، خزیده خزیده خواهد آمد ودر پای شما سر برزمین خواهد 

از قهرمانیی  نهاد وبدانید که موجودیِت اژدها از بیم وهراِس مردمان است.  قدرِت آن از بندگیی بندگان وعظمِت آن

 "... .قهرمانان است

 این صحبت رادرفُرصتی مناسب دنبال میکنم ومیبینیم که چه گونه اژدهابه قهرمان می فهماند

که هردو از تخم همان یک اندیشه وپندار نمو کرده اند .تا فرصتی دیگر همه دوستان را به خدای بزرگ ویکتا می 
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