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 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٨

 بيائيد که اندکی ناآگاه شويم
 چيزی که امروز بيش ازھمه اين توده ھارا از مسائل. توده ھای ميليونی افغانستان دربدترين وضعيت زندگی دارند

تلويزيون، نشريات مردمی وحتا : جھانی به دور نگھداشته است، عدم دسترسی شان به وسائل آگاھی دھی جمعی ازقبيل

چه رسد به اين که ما از انترنت واز اين قبيل چيزھای . باشد ی ساده در بسياری از خانواده ھا، میراديونبود يک 

نی که در چنين وضعيتی زندگی داشته باشند، بدون شک، ناآگاه بنابراين، کسا. دربين توده ھا سخن برانيم!! کفرآميز

ترين اشخاص پنداشته خواھند شد، پس تحميق چنين اشخاص نيز کار دشواری نخواھد بود؛ چون آنھا ھمانند باسوادان 

طالعه م...گاھی کتابی از ماکسيم گورگی، ماکس وبر، اگوست کنت، اميل دورکيم و ھيچ» انجمن نويسندگان افغانستان«

خواندن آثار کفر آميز، « گاھی ھم نمی خواھند حتا با نام آنھا آشنائی پيداکنند، چون نکرده اند وچه بسا اين که ھيچ

گرخواھی نشوی رسوا، ھم رنگ «: واين چيزيست که توده ھا به آن می گويند!! »درحقيقت ھمنوا شدن باآنھاست

 یھای دھر اند، ديگر نيازی ندارند تا بايک کارگر بيسواد، دھقانھائی ماکه بحمدهللا عالمه » انجمنی«. »!جماعت شو

غربه ولجن آلود شان، سرسخن بگشايند وراستی ھم و  غريب سنخانبادستان پرآبله، يک ُمچی بدبخت واز اين قبيل ھم 

ه نيازی خدا درميان، مگر چه سخنی وياھم چ!!! مارا، چنين دون شأنی نشايد» انجمن نويسندگان«که لپ وجپی ھای 

!! ، آمده بايک کارگر بی سواد، ناآگاه وتنبلستدارد که، کسانی که سطح سواد شان تا دکترا واز آنھم باالتر رفته ا

توبه !!. ؟ماکسيم گورگی با آنھا بحث نمايند؟» معنويات«درادبيات حرف بزنند وياھم در رابطه با»نوگرائی«نشسته واز 

آفريديد  تماً اين بيسوادان يک چيزی کم داشته ولياقتش را نداشته تادر وجودش میدانی که ح خدايا، خودت می! نعوذبا

آفريديد وچه نمی آفريديد،  بھتراز ھمه ميفھمد که چه بايد می) شماببخشيد خدا، مثل (ی مثل تو»عادل«وگرنه خداوند 

به فرض، اگر روزی (»  اَعلَمْ وّهللاُ «گی خلقت را بدھيم، چگونخوب، اين کار مالجن آلوده ھا نيست که به شما دستور 

  )»يک نان چند پَتير است«دستم به تو برسد خداجان، آنوقت نشانت خواھد دادم که 

پس اين که، . ؟ نه، خدايا برماببخشای)؟؟ ھھھھھھھه(دراز گوئی وآنھم ريشخند زدن به ريش يک خدای مقتدر وتوانا

از بلند ترين وبھترين آگاھی وسطح سواد برخوردار اند » نستانانجمن نويسندگان افغا«چندی مثل عالمه ھای دھر ما، 

؟؟ با آنھم، !!َور را از بَر تميز داده نمی توانند، به ماچه غرض است: »انجمن نويسندگان« ھمينۀوچندی ھم که به گفت

بيائيد که اندکی : پس حاال که چيزی برای باختن ندارم بايد بگويم که. »آب که از سر پريد، چه يک نَيزه چه صد نَيزه«

  !ناآگاه شويم

 حمام بوت ھايم را به يک ُمچی ويا کفّاش داده بودم ۀروزگذشته زمانی که از حمام بيرون می شدم، قبل از آن َدم درواز

تا رنگ کند وزمانی که ديدم ھنوز نوبت رنگ کردن به بوت ھای من نرسيده است، لحظه ای در کنار کفاش نشستم 

ه درد دل کردن، که درھمين اثناء يکی از ُمچی ھای ديگر از پھلوی ما رد شد و طبق معمول به وباھم شروع کرديم ب
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البته منظورش من نبودم بلکه ھمين رفيق ُمچی خود را گفته . » صدام واريستۀکلّه را ببين مثل کل«: رفيق خود گفت

منظور صدام حسين دکتاتور ودست ( صدامداد؛ چون دست کم، بود، ھرچند که زياد بد ھم نبود اين نسبت را به من می

يکی از کسانی ھست که مورد )  امريکادرعراق است که ظاھراً بعد از اين که اعدام شد، ھنوز سبز نکرده استۀنشاند

قرار گرفته بود وکسانی که باچنين شخصی رابطه ای داشته باشد، بعيد ھم !! لطف ومھربانی وعطوفت خداوند عادل

 چشمی به طرف آن شخص ھم داشته باشد ويا به عبارت ديگر، صدام که خود يکی از ۀل، گوشنيست که خداوند عاد

 عاجز وناقابل از داشتن چنين نسبتی ۀمحبوبين خداوند است، شخصی ديگری را ھم شفاعت نمايد ولی متأسفانه که اين بند

کجا ديدی که آمدی مره ھم امو رقم تو صدامه «: سخن کوتاه، دوست ُمچی در جواب ھمکار خود گفت. باصدام، محرومم

صدام خودش يکی از نوکرای . يافتی، چند سال پيش دروغکی اغواشد که امريکا صدامه اعدام َکد وتوھم باورَکدی

راستش اين جملۀ » امريکا بود، امريکا ھيچوقت نوکرای خوده نمی ُکشه مگر اين که بطور اتفاقی درجنگ ھا کشته َشَوه

داد که خيلی با ارزش تر از آن است،  با استناد به مدارک وشواھد نبود ولی چيزی را نشان میدوست ُمچی ھرچند که 

رور نيست که ما به خاطر يافتن حقيقت ھميشه در داخل کتابھا سرگردان باشيم وبدنيست بعضی اوقات به خاطر ضيعنی 

  .يافتن گنج راھی ويرانه شويم

. چی می تواند تداعی گر بسيار ارزش ھای باالتر از روشنفکر نمائی باشد از جانب دوست مُ  ای ماھيت ايراد چنين جمله

د از ھر راه ممکن جھت تحميق توده ھا، ن کوشش دار،استعمار واستبداد با تمام توان وقدرت در دست داشته: مثالً اين که

 چون اين حقيقت. ھارا پنھان کند حقيقت استفاده کند ولی نمی تواند حقيقت طبقاتی توده نپاشيدن به چشم آنھا وکتماخاک 

قابل کتمان نيست، » انجمن نويسندگان افغانستان«:  از قبيلیگان وبی وجدانانبا رجز خوانی ومداحی خود فروخت

ی اين واقعيت است واين حقيقت را ثابت می نھا بيش از ھمه وپيش از ھمه گوياوفقر تنگدستی آھا وضعيت عينی توده 

کار می » پست مدرنيستی«در شعر خود از روش...که آقای رھنورد زرياب، اکرم عثمان، پرتو نادری و کند ولو اين

. می سرايند يااَبلَق، از تلويح استفاده می کنند يا کنايه واستعاره» سپيد«، شعر »تمايل به کھنه گرائی در ادبيات«گيرند يا 

ب بردن وجدان توده ھا کارگر افتد، مشکل ودرد توده ھا از بلی اين مھم نيست ودير زمانی نمی تواند در جھت به سرا

ی نيست که خالف گفتۀ عقل کل، پرتو نادری، شراب قادر به حل کردن شان باشد، موضوع فراتر از ئآن جمله درد ھا

وحه ون» فرھنگی-محفل ادبی«درد ورنج توده ھا نوعيتی دارد که نه می شود با داير نمودن . اين مسائل بايد بحث شود

، »جھانی که من می شناسم«سرائی جنايات، آن را کتمان کرد ويا از خاطره ھا ستُرد ونه می شود که با مطالعۀ

از اين است که . واز اين قبيل چيز ھا به واقعيت آن پی برد» فلسفۀ اثباتی«، »فراسوی نيک وبد«، »عقالنيت مدرن«

  :دھيم ماشعار می

ھمين ناآگاھی توده ھا، آگاھئی را در . بيائيد که اندکی نا آگاه شويم: يمئگو  که می بايد شاگر توده ھا شد واز اين است

خود دارد که درھيچ کتابی نمی توان آنرا يافت ويا نمی شود که به خاطر يافتن اين آگاھی شتر مرغ وار به ھالند ماّلق 

 .شتافت!! »کعبۀ شريفه«وبه زيارتبه الحاح وزاری پرداخت » تأسيس حزب کمونيست«زد وجالل آل احمد گونه جھت 

 توده ھا، درجھت کاھش درد، رنج یدقيقاً، اين ھياھوی بی معنا ومويه کردن از پشت جبھۀ کمپيوتر به جز استھزا

  .د بکنندآنھا کاری نمی توانومشکالت 

 مختص به  زمانی احمد شاملو دربارۀ خارج نشينانی که ادعای آگاھی از مسائل فرھنگی، سياسی وديگر موضوعات

. من دوستانی بسياری را ديده ام که ظاھراً محيط ايرانی دارند، البته به خيال خود شان«: کشور خود را دارد، نوشته بود

يعنی قرمه سبزی می خورند، بادمبک رنگ روحوضی می زنند، رقص باباکرم را به رقص ھای کاباره ئی ترجيح می 

گی ذبح گوشتی که می خورند گيرند، نسبت به چگونمی خوانند وروزه می دھند، يا اگر اعتقادات مذھبی دارند نماز 

ی از آنھا اصالً خوردن گوشت را کنار می گذارند واگر نشود چادر به سر کنند ادھند وپاره  حساسيت فراوان نشان می
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 وبراين گمان با مادر زن وبرادر زن وخواھر زن وزن برادر شان زير يک سقف زندگی می کنند. با چارقد می سازند

عادت . ند که چون سفرۀ غذا را روی زمين می گسترند فرھنگ ملی شان را حفظ کرده اند وايرانی باقی مانده اند اباطل

آقا زادۀ شان حتا زبان مادری اش را را با فرھنگ اشتباه می کنند وخود را فريب می دھند، چون ياد شان رفته است که 

ط کلمۀ پدر سوخته را ياد گرفته که معنايش را نمی داند وتازه با لھجۀ امريکائی ھم  واز فارسی احتماالً فقبلد نيست

توده ھا اصالً خبر ندارند که : بلی آقايان با اين وضعيت، اول» تکيه از من است. چيزی بسيار ھشلھفی از آب در می آيد

ھای ما » انجمنی«يس می کنند وتأس» حزب کمونيست«ھای شوخ باگردن کج درھالند نشسته و برای شان »مائويست«

در صورتی که از : می سرايند ودوم» بچه است دختر واری، می پَره کفتر واری«: از نوع» شعرمقاومت«برای شان 

مشغول » لحت نظامصمجمع تشخيص م«ودرھماھنگی بااين امر آگاھی يابند که چند قرتکی گوزوک از اينجا گريخته 

می باشد، تقديم » دعای بد«می باشند، تنھا سالح در دست داشته که ھمان » يستتأسيس حزب کمون«مقدمه چينی برای 

برو گمشکو اينمی کوبای پوشانی غربی وروسی بود که ھمرای باداران خود ماره ده «: تان خواھند کردند وخواھند گفت

ستان بود چقدر کارَکد که آلی از امی وضعيت انداختند، ديگه فريب شانه نمی خوريم، اينھا که از افغانستان بود وده افغان

تو آقای رھنورد «: نيز چنين چيزی خواھند گفت» شعرمقاومت«ودربارۀ اين سرايندگان » ھالند برای ما کار کنند؟

گرفتی وآلی آمده ميگی مه برای تان شعر » کارمند شايستۀ علم وفرھنگ«زرياب شرم نداری که از کافران روسی نشان 

پرتو نادری ات که رفته بردگی عطامحمد جنايتکار را می کنه چطور بازھم در مقابل عطا واو . مقاومت می سرايم

  ».محمد مبارزه خواھد َکد؟ سر وُدم سک يک چيز است

تر، قرتکی ھای ھالندی ما نباشد » اتوپيائی«ھرچند که شايد از اين شرم بزرگتر برای انجمی ھای ما واز آنھم : خالصه

ل کار، نجار وآھنگر، روزی زير قصه ھای دردناک ُمچی وگی ونکتائی عصری آمده چند که با آن دريشی ھای قيمت

دھقان وچوپان ما نشسته وکمی با آنھا بياميزند ولی کاری بدی ھم نيست، چون سياھان ميليونر اروپائی ھم گاھی اوقات 

 فقر ۀند واز مشاھدمی رو» کرم ھای لجن« برای ساعت تيری کم وبيش به ميان مردمان به اصطالح خودشان

 فقير ملت نمی روند تا از ۀقدر مسلم است که اين سياھان برای اين منظور درميان تود. ومشکالت شان لذت می برند

مشکالت ورنج آنھا آگاھی يابند چون معلوم دار شان است که با آن بالئی که آنھا برسر توده ھا می آورند، وضع شان 

 روحی ۀليل رفتن چنين سرمايه دارانی دربين توده ھا وارد آوردن ھرچه بيشتری شکنجبھتر از آن نخواھند بود، بلکه د

شد اگر  باالی توده ھای فقير وتسلط باالی افکار شان است، اما باآنھم پيشنھاد می کنم که آقايان آگاه وباسواد خوب می

 ۀختيد حداقل برای برگشت تان قصندا ايکبار حتا باھمين منظور وساعت تيری نيم نگاھی به وضعيت عينی کشور می

  .شد زمانی که آن مايکل جکسونی ھای تان در رابطه با وضع سفر تان از پيش تان چيزی می پرسيد خوبی می

  

  

 

 


