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 کچالو ها در جوال
 

و متحرک ساخت،  جیاروپا را مته یاسیس یکه فرانسه و آلمان را دگرگون ساخت و فضا 1848از انقالب سال  بعد
 یدوم فرانسه شد. و یر جمهورجمهو سیرئ 1852 -1848 یسالها نیناپلئون بوناپارت، ب ۀناپلئون، برادر زاد ییلو

کودتا نمود و از  1852. در دوم دسامبر شدجمهور فرانسه  سیرئ 1848دسمابر  1۰در  یانتخابات عموم کیدر 
آن زمان  یشخص و فرانسه ا نیا ۀبه ناپلئون سوم معروف شد. در بار یبود. و انیفرانسو صریق 18۷آن سال تا 

 ینگار خیشاهکار تار کیبوناپارت" که  ییلو ریدارد تحت نام "هژدهم بروم یصفحه ا 13۰ یکارل مارکس رساله ا
فته داد. به گ یم لیمردم زمان کشور را تشک ۀدهقان فرانسه پرداخته که تود یبه روانشناس ینوشته و نیاست. در ا

 یل تمام بورژوازدهقان فرانسه است. سه سا نشیرا از هم پاشاند، گز یکه پارلمان بورژواز یمارکس بوناپارت یا
 ." کندفیدسامبر را تحر 1۰توانسته بود که به قول مارکس "مفهوم انتخابات 

مردم  یبودند که توده ا یبودند؟ به قول مارکس آنها جماعت یشان بود چگونه جماعت یا ندهیکه ناپلئون نما یها دهقان
 وهیبا هم مراودات داشته باشند. ش نکهیقرار داشتند بدون ا تیوضع کیجماعت در  نیا یدادند. اعضا یم لیرا تشک

 ی. آنها به اثر فقدان ارتباطات در انزوا به سر مییتا جامعه گرا دکشان یم ییآنها را به فرد گرا شتریشان ب دیتول یا
چک قطعه ها چنان کو نیداشت. ا یریبخور و نم یکرد و زندگ یکوچک را کشت م ینیقطعه زم کیبردند و هر 

 عوجماعت تحول و تکامل متن نیدر ا نصورتیداد. بد یرا نم کیکار و استفاده از علم و تخن میبودند که امکان تقس
 .بر خور دار نبود یاز غنا و گوناگون یراوبط اجتماع یعنینا محتمل بود.  یممکن نبود و رشد استعداد ها هم امر

 یآنها را م یبود تا با جامعه. زندگ عتیبود. رابطه اش با طب کرد و خود کفا یم دیخود تول یدهقان برا  لیفام هر
 گرید ینیو قطعه زم یلیو فام گرید یآن دهقان یو دهقان در پهلو لیفام ن،یزم یخالصه کرد: قطعه ا نگونهیتوان ا

 کیروستا ها  نیا ییتا 6۰ یدسته ا کیداد. و  یم لیکروستا را تش کی یلیفام 6۰ یمجموعه ا کیقرار داشت. 
بود مانند کچالوها در  ینوع جمع مجموعه ا کیملت فرانسه  یداد. به قول مارکس توده ا یم لیرا تشک پارمانتید
 .جوال کی
 یزندگ ریبخور و نم طیاند، در شرا سوادیتنگا تنگ با هم و با جامعه ندارند، ب یکچالو ها در جوال که رابطه ا نیا
 دارند تا از آنها به مقابل طبقات ازین یمنج کینماد قدرت و  کیکنند. آنها به  یندگیتوانند از خود نما یکنند، نم یم
 یمنج نیهمان نا پلئون سوم است. هرچه قدرت و ابهت ا یمنج نی. ادیدفاع نما یو کارگر صنعت یبورژواز گر،ید
 .دارد تیجذاب یدهقان فرانسو یباشد به همان اندازه برا شتریب
 نه چندان گسترده که من با یمارکس دارند؟ تجربه ا یبه کچالو ها یکران ما هم شباهتکردگان و روشنف لیتحص ایآ

ط قرار دارد بدون ارتبا یگرید یکند. هر روشنفکر در پهلو یم تینظر را تقو نیروشنفکران خارج از کشور دارم ا
 یلکه برانه، ب یمشکل یبرا یو عمل یراه حل نظر کردن دایپ یبرا شتریب یعنیاند،  یکیخانی. ارتباطات مکیارگان

عه از جام یزود رنج و پر توقع است. و اریروشنفکر افغان بس یحق به جانب است. از طرف یاست که چه کس نیا
اطات مشکل ارتب گر،یمردم از همد یتوده ا یبه آن دهقانان فرانسه بوده و است. دور افتادگ هیشب اریکه بس دیآ یم یا

اعث را ب گریبه همد یاعتماد ینوع ب کیروستا از شهر همه  ینسب ییو خود کفا یدسوایو ب یخبر یدر ب یندگو ز
 .شده است

 یکشور امروز در گودال یانجام دهد، ول یاست بتواند کار لیما اریبس یاست که و نیروشنفکر در ا یامروز مشکل
 یا براخطر بزرگ ر کی نی. استیپشتوانه ن یاش از توان روشنفکر ب دنیکش رونیافتاده است که ب قیعم اریبس

د وجود دارد که ما خو نیخطر ا م،یما پشتوانه ندار ی. وقتییکند: افتادن در توهم قدرت اراده گرا یم جادیروشنفکر ا
 ستیو دشنام دادن و فاش یجانیه یا هیتخل میتصور کن نکهیا ای. و میتوده قرارده یو خود را به جا میرا توده قلمداد کن

 یانتواز نا یکه ناش یدرون یکاهش تنش ها یبرا یخطر فرافکن یعنیرا حل کند،  یتواند مشکل یمو آن  نیخواندن ا
 .ستیو فهم مشکل جامعه ن یتئور یبرا یضیتعو یجانیه یا هیندارد. تخل یفورمول چیاست که ظاهراً ه یطیدر شرا

قدرت  ی. از توهم هااموزدیرا ب ی. روش علماموزدیفکر کردن را ب دیروشنفکر افغان اول با ،یامروز طیشرا در
آشنا  یعلم امروز یخود را برهاند. برد بار تر شود. خود را با ژرفا و فراخنا یته انیم یو ل بایکلمات ز یمجاز
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. رندیگرا ب یو تفحص علم قیتحق یتوانند جا ینم یلتوانند جالب باشند و  یو فس بوک م وتوبی یها ویدیسازد. و
را گمراه نکند و آنها را به کشتارگاه ها نفرستد که از  یگریجوانان نسل د یاست تا روشنفکر امروز ازین کی نیا

طون سقراط و افال ی. به گفته ازدیحق به جانب بودن بپره ی. از خصلت منفدیایبدست ن یمطلوب یا جهینت چیآن ه
(: دنی)جهان را در رابطه د اموزدیرا ب کیتالکیروش د یعنیفرد.  کیآدم ها( نه نزد  نیکلمات است)ب نیب در قتیحق

 گرفتن جنگل از بس توجه به درختان اجتناب کند. دهیاز ناد
 

 ایانپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

