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  صبا راھی 

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٣
  

  *گوسفند ھای مشنگ
 ريش اعتراض کردند که چرا اينھمه پناھنده میتئی به نخست وزير ايکی دو دھه پيش وقتی سران ديگر کشورھای اروپا

  ...."آيد مگه بده چند ميليون معترض و شورشی را بّره کرده ايم که صدايشان ھم در نمی: " ی گفته بود پذير

 مثل ايران و افغانستان و عراق و ئیست نگاھی به تظاھرات ھای ضد رژيمی کشورھااآيا اين جمله صحت ندارد؟ کافی 

کنند که آنھم   ديگر از آن دفاع می ھای البته بيشتر مليتبيندازيم، بعد از فلسطين که...  و مصر و فلسطيناسوريه و ليبي

 ما که ستان  کشورھا باشد، قربانشان برم دوستان افغانۀ وضعيت ايرانی ھا شايد بھتر از بقياينروز ھا کمتر شده،  احتماالً 

ژيم اسالمی  امپرياليستھا ست و ھم حکومت شان دست نشانده امپرياليست ھاست و ھم در رۀھم کشورشان اشغال شد

گيرند و دسته دسته توسط نيروھای سرکوب   مورد آزار و اذيت و بی حقوقی مطلق قرار می، امپرياليستھاۀدست نشاند

  ... کنند  در تظاھرات ھای مشترک شرکت نمیاکنند، يا حت  تظاھرات نمیرسند،  اصالً  گر سپاه در مرزھا به قتل می

نام جيمی اليور، که سعی دارد مردم را به آشپزی کردن وادار کند تا از ه زھای معروف انگليس بپچندی پيش يکی از آش

حذر دارد؛ گفته بود که نمی تواند فقر مدرن در کشورش را بر  ھستند ئیاکيميخوردن غذاھای آماده که مملو از مواد 

 ٣٢ند اما تلويزيون ھای خور بفھمد، به اين معنی که مردمی که در تنگدستی ھستند چيپس و پنير، آنھم آماده شده، می

  ... اينچی دارند

 رقم اً وقتی از کمپانی اّپل که خريد آيفون ھايش صف ھای طوالنی دارد خواسته شد که مالياتش را بپردازد، که قاعدت

ايد کرده ايم ب" سرگرم"ما که اينھمه مردم دنيا را ... اِ :" دليل فروش سرسام آورش بايد نجومی باشد، گفته بوده مالياتی  ب

  !!!!!!!!!!!!!!ماليات ھم بدھيم؟

تلويزيونی کرده ايد نه برای " ۀسرگرم کنند"نگاھی به دور و بر خود بيندازيد، چقدر وقت خود را صرف برنامه ھای 

که احوال نزديکان خود را بپرسيد، سری به آنھا بزنيد، يک روزتان را با آنھا  ، برای اين"سياسی شويد"که  اين

که وظايف انسانی خود را  ای اينه جچقدر وقت خود را پای بازی ھای کامپيوتری، آيفونی و غيره کرده ايد ب! بگذرانيد

 حل شد؟ کاری از دست من د مشکلتئيشده به او زنگ بزنيد و بگود، جا آوريد؟ دوست و رفيق تان که مشکل داره ب

  د؟ و يا سری به او بزنيد؟ يآ برمی

  تواند فعال سياسی قابل اعتمادی باشد؟؟؟؟  انسانی اش را  انجام ندھد آيا میۀاگر کسی در زندگی اجتماعی وظايف ساد

 ی گی تورو نود يک روز، فقط يک روز امتحانی آيفون تان را خاموش کنيد، تلويزيون و بازی ھای کامپيوتری ئيبيا

 ۀيک روز را با خانواد. را تعطيل کنيد، تا سلول ھای مغزتان فعال شود) ]رھياب[روبات راھنمای مسير در اتوموبيل(

  . تان بگذرانيدۀتان و دوستان و فاميل و در و ھمساي
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" سرگرمی"ايل سشويد که اين و را داشته باشيد که يک ھفته اينکار را بکنيد تازه متوجه می باور کنيد اگر شھامت اين

  ... ريش به آن اشاره کرده بودت که نخست وزير ائیھمان مشنگ ھا.  از شما درست کرده بودئیچه مشنگ ھا

من ھم که طرفدار سرمايه داری خونخوار نيستم و تازه ضد آن ھم ھستم نمی توانم بفھمم که چطور چند ميليون ايرانی، 

انداخته اند، آنھم در نه ايران وافغانستان بلکه در " نئيسرشان را پا" چنين اين... جند ميليون افغان، چند ميليون کرد، و

  ...  پا کردهشود رفت و تظاھرات ضدرژيمی ب می" حداقل" که ئیکشورھا

  بشر را باور داشت تا ھرگز به تکنولوژی برنامه ريزی شده برای شستئیست  قدرت سلول ھای مغزی و توانااکافی 

د که از شما يک گوسفند مشنگ بسازد که سر شما را با برنامه ھای تھی سرگرم کند تا پس فردا وی مغزی اجازه نداو ش

  ! بيخ تا بيخ ببرد.... سرتان را پس از 

  ...کار گيريده که ديرتر شود ب  تان را قبل از اينۀو مغز خواب رفت... بيدار شويد

  

   دوھزار و سيزدهاکتوبراول 

 .ش.  ھ١٣٩٢ مھر ٩شنبه  سه

  

  :داشتياد

می » راھی«به يکی از حبوبات اطالق می گردد، در اينجا منظور نظر خانم » ُمُشنگ«خالف افغانستان که کلمۀ * 

خرمگس سبز که بر (که به معنای » نگشَ مِ «و يا ھم ) دزد ، رھزن+ ديوانه، سبکسر، جلف (به معنای » َمَشنگ «تواند

  .به شمار بيايند به مثابۀ موجوداتی اضافی و بی ارزش که در ھر دو حالت می تواند. باشد) گوشت می نشيند
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