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 01/02/2020                  دودیالپوهاند محمد بشیر 

 باید روئین تن میبودیم، که نیستیم

 

رد گچندمین و چندمین سالبه مناسبت  وسرطان 2۶ثور و ۸و  ۷ هشت مارچ، نوروز، نزدیک شدنبا ترسم 

چنانچه یرد. گمخالف و متضاد اوج موافق وو نوشته های  نوک قلمها تیز و تبصره ها مختلفهای حوادث 

رفته گواع منکرات صریح دیګر را نادیده بعضی دوستان انودیم. ذشته شاهد چنین نوشته هابگندسال طی چ

حادثه ی  وتحول تقویمی  را که یک ر نوروزگ، بعضی دیخواهندنمودتجلیل ازهشت مارچ را ناروا قلمداد 

انسان را وادار به کار وزحمت ،غرس نهال وبذر تخم فالحت مینماید، و  استمملو از حکمتهای خداوندی 

ر شاه پرست، سردار پرست، گبه همدی سرطان2۶ثور و  ۷،۸ی مناسبتهابه . عده ی هم دتکفیر خواهند نمو

ر؛ گبس است دی. دی های دیرینه را تازه خواهند نموگه، آزردکمونیست پرست و تنظیم پرست خطاب نمود

 اه کنیم:گن جدیدد امسال به این حوادث از منظر بیایی

غرض توانمند زنان و خواهران افغان را باید  ی زنان در سراسر جهان است.گهمبست هشت مارچ فقط روز

نوروز را به مثابه یک تحول و حیات یزه داد، و از مقام شان در جامعه تجلیل نمود. گشدن شان درین روز ان

در فراهم زه داد تا به زحمات شباروزی شان یگو دهقان ومالدار کشور را ان نمودمجدد در زراعت تجلیل 

 ردند. گدر خدمت بخود وهموطنان و پیکار نمایند و باکسب رزق حالل مصاوری غله ودانه کار

در واقعیت این مدت  سپری شد.نیزذشته گشش سال هل وچروزهای بد حوادث سیاسی و به همین ترتیب؛ 

را کم ارزش ما تاریخ باید از تمام آن بیاموزیم. به هرترتیب؛   تاریخ کشوربود.سال بدترین ایام ۴۶

ال. فیدیا  بی.(. بسته استآینده اش را به توپ در حقیقت میزند،  چهگتفنذشته را به گنمیدانیم)آنکه تاریخ 

 ر آنکه تاریخ را بداند. گرار ندارد و امروز را نمیداند، موید: هیچکس در امروز قگدانشمند هندی می

وباید از آن  خودش را خواهد نمودتاریخ در مورد آنها قضاوت حتماً جز تاریخ شدند و تلخ تمام این حوادث 

ن حک را چنااین ملت نجیب و عظیم ری مانند قلم غبار تاریخ  علمی و واقعی گ. یقین داریم قلم دیبیاموزیم

 . وهیچ پنسل پاک آن را پاک نخواهد توانست سرباز زندز حکم آن احدی نتواند اخواهد نمود که 
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روزه موقعیت جیواکونومیک و جیوپولیتیک( کشور ـم جدید امـیـه مفاهـبوق الجیشی )ـس م که موقعیتـدانی می

ر ـوده و از هـهای مختلف متوجه این موقعیت ب رانون در دوگوناگای ـه درتـخیلی  حساس است. قما 

، زـیـچنګ ،انگریزای سکندر، ــه د، چنانچه نامـانکمین  ز درـیـبودند و اکنون نرفته گدان کمین ـبه بیش وه ـزاوی

 - رقتن موج ایروگو اینک اکنون با قرار   دانند. وام میـرا حتا ع غیرهو  ، روسویـصفن ـیـگرگور، ـمـیـت

عالوه ترسیم که بر میاین موقعیت اهمیت هرچه بیشتر کسب نموده و زم ـیـانتالنت دایناسورایشیا در مقابل 

 تبدیل نګردد.( natural resource curse) اشاره به، موقعیت ما، منابع ما برای ما به آفت

چرا روئین تن نمی شویم و چرا  وده ایم، پس چرا آبدیده نمی شویم؟در صورتیکه شاهد مکرر چنین حوادث ب

 ریم؟گبه آینده نن

نظام سلطنتی و حتا نخستین جمهوری ما تا اکنون برپامیبود، خ نمیداد  وفرض کنیم، هیچ یک از حوادث فوق ر  

( نمی شد؟ حتا عالیم چنین بهار در سال ؟دچار کدام )بهارلیبیا  و افغانستان مانند عراق، ایران، سوریه  ایا

میخواستند نظام پنجاه ساله بعد از امیرجبیب از چهار طرف بود که  هوری هویدا شد. کامالً واضحدوم نظام جم

هضت نهللا کلکانی را نابود سازند، چه بدست حزب دیموکراتیک خلق وچه بدست نهضت اسالمی. فرض کنید 

 بود؟ ایران میحاال یا الاقل بهتر از عراق و اسالمی بر حزب خلق پیشقدم میشد، ایا وضعیت امروز ما بهتر از 

می . اګر روئین تن نشصت سال ما با یک سونامی روبرو شده ایم -بعد از هر پنجاه هوشمندان؛یکعده  ربه فک

ً  بودیم چنانکه نبودیم  ،و دیدیم که دوام نیاورد دوران سلطنت و جمهوری اول دوام نمی آورد ثبات پس حتما

افه نشده و اضدیر ولی دیر شده، که ر  آنکه روئین تن میبودیم. پس مهم این است که همین حاال نیز گالی م

 یبازنویسرفته حوادث حالجی شده را مکرراً گر نشانه گعوض آنکه قلمها را به سوی همدی ازین دیر نشود،

، بر هند، نهرورهی اندگنماییم، بهتر است متوجه آینده شده مردان آهنین مانند رهبر سینګاپور، مردان مانند 

رورش دهیم تا مانند دژ فوالدین در پرا و سایرین امان هللا شاه ، وزیریارمحمدحانمیرویس، شیرشاه، کینګ، 

 .باید روئیتن میبودیم، که نیستیم. نی بایستند وملت را متحد سازندحوادث حتمی آمدمقابل 

ش اعتراف نمود و از نابخشودنی اوگناهان  به اشتباهاتخلق در آن روزی که رهبری حزب دیموکراتیک 

 د، باید مانندیدا گررگتسلیمی قدرت به عناصر ملی مصالحه نهاد و حاضر بهمردم عفو خواست، ګردن به 

ه نشد، باید در ه کگاندر مقابل حوادث بعدی میایستادیم، باید دیګر روئین تن میبودیم، که نبودیم. روئین تنان 

 بحران در پی بحران تا بکی ؟دیم که نبودیم. وبحتماً روئین تن میبایدر گن اول دیس ب  کنفران

 

 ( سالها قبل ندا بر آورد:گی بزرپریشان )داو

 تابه کی

 ریاد کنیدـف شکوه و ،تا کی از جور و ستم

 ...داد کنیدـا بیـم زدن منشـر هـعی بـــس
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بخاطر تامین ثبات، فرصت آڼ فرارسیده است که در داخل و خارج کشور و سراسرجهان با هم متحد شده، 

ی گرداندن زندگبر، سالمتی قانون و احترام به آزادی و کرامت انسانی، وجمهوری تحفظ ارزشهای مدنی

، منحیث اوالد تعلیم یافته که با زحمات پدران رنجدیده جبهه ی متحد را سازماندهی نموده آبرومندبه هموطنان،

دار ر و طرزی قلمگبه سید بیدارخود را ادا نماییم. ودین تاریخی   پرورش یافته ایم، در مقابل ملت وجیبه 

ید بیائ و یک مشروطه چهارم را بحرکت آوریم.ضرورت داریم، باید درفش افتاده جوانان بیدار را برداریم 

 از فرصت و موقعیت فوق العاده ارزشمند جیواکونومیک و جیو پولیتیک کشور به نفع خود ما  استفاده بریم. 

خون تپیده معطوف ساخته،  به سرزمین بخاک ورا  از تاریخ بیاموزیم و متحدانه توجه بشریت انساندوست

ان منادی، را بلند نموده  ریگروشن و وفاقمنحیث پیشقراوالن ناجی و ساالران راه سعادت ندای وحدت ملی، 

ین نورستاخیز فکر، قلم، اعتبار و انرژی خود را در خدمت توطئه ها را برمال سازیم، ردیم. گحیات نوین 

 روئین تنیم!(ر گفت )اکنون دگشود که  یمصورت  درینقرار دهیم.

ا ذشته رگسازیم،  همدیګر، توجه را به آینده معطوف مالمتی وسالمتیجدالهای  عوضنتیجه : بهتر است ، 

ردن ، خنثی کهوشیاری در متعهد شدن به منافع ملیرا صلوه آینده را هوشیار باشیم.  دیروزبه تاریخ سپرده،

 و ایجاد همدلی است. هلکم   ردگیری ازعقبگ، جلوسیاهیدسیسه ها، نجات از غرق شدن در 

 

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

 

 

 

 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، 

به فهرست "آرشیف" شان عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت،  می توانند با اجرای "کلیک" بر
 رهنمائی شوند!
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