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 عشق و آزادیاز سايت    

  چرا انسان ها به پستی تن می دهند؟                                

گاه گاهی که به اطرافم نظر می اندازم و انسان هايی . شايد سؤال مشکلی باشد، اما به هر حال جوابی دارد. زياد نمی دانم

 همه جبروت و عظمت پشت کرده و به جنگ کرم ها هم را می بينم که زمانی به جنگ خدا می رفتند، اما امروز به آن

انسان هايی هم وجود دارند که نام روشنفکر را بر خود گذاشته و از سياهی و پلشتی . نمی روند، در حيرت می شوم

 را اين انسان ها فقط نام روشنفکر. استقبال می کنند، بدون اينکه انسانيت و دفاع از حقيقت برای شان اهميتی داشته باشد

شايد اين از خصايص انسان هايی باشد که به خود باور . بر خود گذاشته اند، نه روشنفکر اند و نه فکر روشنی دارند

ندارند و برای بدست آوردن مقام و چوکی و پول و زور و زر به پستی ای تن می دهند که گاهی تصورش را هم نمی 

آنان استوار به سوی هدف خود می . ه تسليم زور شده اند و نه زردر کرۀ خاکی ما انسان هايی وجود دارند که ن. کردی

از اين مثال های . فدا نمی کنند" پای خوکان"شتابند و برای رسيدن به هدف، از جان خود می گذرد و هدف شان را به 

ی هم وجود دارند در مقابل انسان های استوار و قابل تحسين، کسان. استوار، فراوان می توان يافت و از آن الهام گرفت

که با وزيدن کوچکترين بادی، راه شان را تغيير داده و سر بر آستان سرمايه و شهرت می سايند و زندگی پرافتخار شان 

  . را به جوی برابر می سازند

روشنفکران کشور ما اکثرًا به چنين مرضی دچار اند و برای رسيدن به مقام، شهرت، پول و سرمايه به هيچ چيزی پابند 

. نبوده و چون نوکران زر خريد به دلقکی و چاپلوسی می پردازند و درين راه تا مرز دنائت و پستی پيش می روند

شاعران، نويسندگان، اديبان، انديشمندان، صاحب نظران، تحليلگران و سينماگران ما همه و همه برای مليتی، قومی، 

نه برای انسانيت و حقيقت و اين خود حقيقت تلخيست که چون جام زبانی و منطقه ای استعداد شان را به کار می اندازند، 

  . زهر بايد آن را سر کشيد

دختر (چند روز قبل به وبالگ منيژه باختری . شايد دو مسئله بود. اما اينکه چه باعث شد که به نوشته ام چنين تيتری بدهم

) کاظمی(مجيد از جنگ ساالر و دزد مشهور خانم باختری با چنان چاپلوسی و تملق به ت. سری زدم) واصف باختری

چرا می گويم باورم نمی شد، زيرا در جامعه ای چون افغانستان، او در قدم اول يک زن . پرداخته است که باورم نمی شد

است و بعد استاد پوهنتون و بهتر از هر کس ديگر درک می کند که همان کسی که او بخاطرش اشک می ريزد و در 

يی می کند، کسی نيست جز يک زن ستيز و متجاوز به ناموس ده ها و صدها دختر معصوم کابلی و رثايش قلمفرسا

غيرکابلی و ويرانگر شهر کابل و مناطق ديگر افغانستان، کسی که حتی به هزاره های خود هم رحمی نکرد، اما منيژه 

ی به دفاع از "استاد"حت می خواهد که واقعًا وقا. بسازد" قهرمان"جان باختری بايد در سوگش اشک بريزد و او را 

بی نهايت " روشنفکران"نمونۀ چنين برخوردها الاقل در کشور ما در ميان . جنگساالری برخيزد و برايش مويه سر دهد

اينکه چه طلسمی در غلتيدن منيژه جان باختری به چنين دنائتی نهفته است، بهتر است خود جواب دهد، اما . زياد است

" همراهان"البد حق با اوست، زيرا او و . نی بشرمد که قرار است، اين خانم به آنان درس ژورناليزم بدهدالاقل از کسا

از کامنت هايی را که جالب اينکه برخی . معروف است" ژورناليزم زرد"از ژورناليزمی دفاع می کنند که نزد همه به 
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بسيار، آنها را زير قيچی مبارک سانسور برده و بيطرفی اش را " حرمت"با " استاد محترم"برای وی گذاشته شده است، 

  "! بيطرفی"چه ژورناليزم . چون آن کامنت ها، نوشته و طرزديدش را زير سؤال برده است! ثابت ساخته است

هميشه می شنيدم که آقای سپنتا .  برای سيميناری به وزارت خارجه رفته بودمچند روز قبل با همکارانم: و مسئلۀ دوم

خود را فردی می داند فرامليتی و برايش قوم و زبان و سمت و مذهب معنايی ندارد و برای رد چنين ) وزير خارجه(

و زبان می چسبند و به يعنی اينکه کسانی که به مليت و قوم . گله های سراسر جهان متحد شويد: تفکری، شعار می دهد

راست گفته اند که وقتی انسان ها به ارزش هايی پشت کنند و به . من هم به همين باورم. آن اهميت می دهند، مانند گله اند

آن تعهد نداشته باشند که انسان ها را از يوغ استثمار و ستم رهايی می بخشد، حرف های شان نيز برای ديگران پشيزی 

او . و اين ديگر برای شان اهميتی ندارد که برای حفظ مقام و چوکی به چه نوع پستی ای تن دهندارزش نخواهد داشت 

کسی بود که همواره با طمطراق به ديگران درس می داد، اما برای رسيدن به چوکی وزارت به پايبوسی کثيف ترين و 

د بدتر از جنگساالران عمل کند و با بدنامترين دشمنان آزادی و دموکراسی سقوط کرد و بعد برای حفظ آن حاضر ش

" دزد"، مسعود را "محمودی"و " غبار"يک بار که احساسات بر وی غلبه کرده بود، بر سر مزار . بيشرمی به آن بچسبد

گپش را پس گرفت " اسرع وقت"اش را زير سؤال برده بود، اما در " قهرمان ملی"خطاب کرده و لقب " سنگفروش"و 

  !ش با فاميل مسعود و شخص او حرف زدو از دوستی ديرينه ا

وزير خارجه بود، وزارت خارجه را به دفتر ائتالف شمال مبدل کرده و در ) از سرکردگان ائتالف شمال(وقتی عبداهللا 

تصور همه بر اين بود که وقتی سپنتا به وزارت برسد، حداقل کاری که . هر کنج و کنار آن پنجشيری ها تاوباال می شدند

، اين خواهد بود که بر نقش پای عبداهللا پا نگذارد و حرف هايش را در عمل ثابت کند، ولی اين يک تصور خواهد کرد

امروز وقتی به وزارت خارجه بروی، بدتر از زمان عبداهللا، پر از هراتی هايی است که لياقت حتی داخل . باطل بود

 از دروازه بان گرفته تا گارد، تشريفات و همين طور .شدن به وزارت خارجه را ندارند، چه رسد به کارمند بودن در آن

و در رأس همۀ شان همان آقايی قرار دارد که مليت، قوم و زبان پرستی را باالترين شرم . رو به باال، همه هراتی اند

  !برای خود می پنداشت

نفروشی و جنگساالری و کاش تنها پديدۀ وط. و چنين است وضعيت روشنفکران و دگر انديشان و تازه فکران کشور ما

غلتيدن در مرداب تبار و قوم و مليت و مذهب پرستی در وجود چند فرد خالصه می شد، کاش روشنفکران و تحليلگران 

و استادان کشور ما الاقل از اين امراض کثيف و مردار به دور می بودند، کاش شاعران و نويسندگان ما متعهد به 

متعهدترين های . اما افسوس که چنين نيست...  ما برای حقيقت کار می کردند و کاشانسانيت می بودند، کاش فلم سازان

شان به دوستی با دشمنان انسانيت و مردم افتخار می کنند و به همين خاطر است که بين پستی و سربلندی، قدمی فاصله 

 .وجود دارد

 
 
 

 


