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 ١٣٨۵جدی    ٢١،  پاکستان–پشاور                      »نديم«سميع اله 
           

  از وطن بيمارم روشنفکران بيمارترو  ماللی جويا
  

يا و رد ارجيف شخصی موسوم به را در دفاع از ماللی جو) »آقای انجنير زکريا«از کاسه تا نيم کاسۀ (ی  نوشته
 پسرم به سه ساله با داغ شهادت ۵۵ پدرمن به عنوان . رمن آنالين خواندم ج- را در سايت وزين افغان انجينر زکريا

 کشوری که در برابر چشمان ناباورم طالبان پاکستان،دست جنايتکاران گلبدينی و سيافی و هنوز آواره و دربدر در 
 پسران شهيدم دوهانسوزم نه صرفًا از  هاست که می  از صحنه کنار برود، سال گذارد وحشی و قرون وسطايی را نمی

و آلوده و پر  سال است شرف و وجدان بسياری روشنفکران و قلمبدستان وطنم را زهری ٣٠بلکه از طلسمی که 
ها  توانم که چگونه اکثريت قلمبدستان ما از جادوی روس بينم و هيچ کاری نمی  سال است که می٣٠. کثافت کرده است

 يا حتی طالبان را »ائتالف شمال«جنايتکاران  ۀقيضه رضا و آرام و عوامل پرچمی و خلقی آنان خالص نشده خوش ب
 بيمارتر از وطن بيمارم نا  اين قصه سری دراز دارد و من چنان از روشنفکران بيمار،. بندند بر دست و دهان خود می

وضوع به اين فقط برای روشن شدن م. توانم به جوانب مختلف مسئله بپردازم خواهم و نه می ام که نه می اميد شده
از تجاوز غالمان جهادی پاکستان تا به امروز چه :  که–نمايم  نمايم به عقيده خودم آن را اثبات می اشاره اکتفا می

ست هولوکا« آن را ٧۵ تا ٧١های   سالرود، فجايعی که کسانی به درستی فجايعی که بر سر مردم ما نرفته و نمی
و به اصطالح پژوهشگر ما در افشای آنان و عامالن آنان به خود زحمت اما کدام نويسنده، شاعر .  ناميدند»کوچک

دانند که قضيه را تا سطح به محاکمه کشاندن جنايتکاران اسالمی  نوشتن را داد و وظيفه وجدانی خويش دانست و می
 ءا در مورد افشاه تواند که مهمترين و رساترين صدا دنبال کنند؟ مگر داغ ننگ بدتر از اين بر يک روشنفکر بوده می

سی آی ای امروز در پارلمان و مقامات کليدی دولت   که از بخت بد ملت و بنابر صوابديد --يتکارانو محکوميت جنا
 ؟است نه مثًال مجمعی از روشنفکران افغانی  »ديده بان حقوق بشر« صدای بيگانگان و مشخصًا صدای --لميده اند

شود که اوًال روشنفکران پر مدعای ما در برابر اعمال غير انسانی  آورتر می  مسئله وقتی از اين دردناکتر و خجالت
يابد، باز   انتشار می»ديده بان حقوق بشر«های   يک بار هم از جا نجنبيدند و وقتی هم گزارش »ائتالف شمال«سران 

تکاران در افتند تا مبادا گشايند تا مبادا با جناي کاری و هراس مرگبار لب از لب نمی هم اکثر آنان از سر محافظه
ای از اين آقايان و  شايد عده.  وغيره را از دست بدهند »صدای امريکا«،  »بی بی سی«،  »راديو آزادی«های  تربيون
 استفاده از اين و آن رسانه مهم   قصه دردهند و  جان نمی » مطرح بودن« و »مطرح شدن«برای  ها بگويند که خانم
 مستقيمًا  کهچنين است بفرمايند تا به حال در کارنامه قلمی خود چند تا نثر يا نظم  واقعًاخيلی خوب، اگر . نيستند

جنايتکاران را آماج قرار داده باشد دارند؟ بفرمايند که اگر زبانی و تحليلی مطلقًا ضد جنايتکاران مذهبی داشته باشند 
  الذکر شوند؟  راديوهای فوقۀ چطور ممکن است ستار

کدام يک از :  را مطرح سازم– که انگيزه نوشتن اين چند سطر است –خواهم سوال اصلی  میهمين جاست که 
کار و به نحوی از  های رسمی و محافظه روشنفکران مشهور که سر و کله شان به هر مناسبت پيش پا افتاده در رسانه

   ماللی جويا برخاستند؟انه و مترقی به دفاع ازتانحا متمايل به جنايتکاران، پيداست، از موضعی وطنپرس
 مفهوم روشنفکر و روشنفکری در کشور نيست پس چيست که در همان هنگامی که ماللی جويا ۀاگر اين سقوط بيسابق

به را در امريکا   »شجاعت« سياف و قانونی قرار دارد، جايزه  های ربانی، در معرض پليدترين حمالت از سوی باند
 از روشنفکران شله بخور به باشد اما صدای  می» اسالمیحزب وحدت«رهبران دهند که خود از  سمر می خانم سيما
کنند که اعطای اين جايزه در واقع تمجيد از آقايان کريم خليلی و  شود، اعتراض نمی  بی وجدان ما باال نمیۀخواب رفت

و بدتر از آن زنان زيبد و نه هرگز به زنان سرکاری  صرفًا به ماللی جويا می  »شجاعت«محقق نيز هست و صفت 
  باند جنايتکار؟وابسته به اين وآن 

  »عليه رحمه«و  شدن  »قهرمان ملی«کنم اين توقع خيلی خيلی باال باشد چرا که روشنفکرانی که در برابر  ولی فکرمی
شاه مسعود سکوتی سنگ آسا اختيار کنند چطور ممکن است در ارتباط   شدن جنايتکاری مثل احمد »بزرگ«شدن و 

   مسايلی ازين قبيل سرغيرت آيند؟با
 جامعی از فساد و خفت دامنگير روشنفکران به حساب   جالب و نسبتًاۀبرگرديم روی نوشته ذکريا که خود نمون

سر فرو شده در آخور کند خواننده  فساد و تباهی اصلی آقای ذکريا در آنجاست که از يکسو شرم می. رود می
  !»ددان زبان انگليسی هم نمی«تازد که  و از سوی ديگر بر ماللی جويا میجنايتکارانش را ببيند 

به انحطاط کم   – به يک عده قليل آنان کاری ندارم –مگر همين نکته کافی نيست بدانيم روشنفکر افغان عمومًا 
خواهد  تن هم میشود که طرف منازعه خود را به خاطر انگليسی ندانس نظيری گرفتار است و آنقدر حقير و بيمايه می

ولی از قرار معلوم ماللی . اش زبان مادری ذکرياست يا زبان پدری  معلوم نيست زبان انگليسی؟منکوب و مغلوب کند
ترين مناطق کشور و به مثابه دختری که از تولد تا بيست و چند سالگی در  مانده جويا برخاسته از يکی از عقب

 فرصت مکتب خواندن به طور منظم را  های آن به سرکرده،  محروميتها و مهاجرت در خارج و داخل با تمام رنج
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نداشته چه رسد به آنکه به اروپا و امريکا برای تحصيل برود يا حتی در پاکستان در مکتبی انگليسی زبان درس 
 نديده و مکتب را هم پوره ولی فرض کنيم او روی  اگر چه گفته که ماللی جويا به انگليسی سخنرانی داشته،. بخواند

 آيا  ای منفی و قابل اعتراض و گناه در شخصيت او حساب کرد؟ توان نکته  آيا اين را می برد، از انگليسی هم بويی نمی
لولند و يا در جمهوری  ها می دانی های پاکستان و ايران در زباله از هزاران هزار دختر و پسر افغان که در کوچه

کثافات جمع کردن شايد چيزی برای شکم خود و خانواده عذابکش خود به دست محترم اسالمی افغانستان با گدايی و 
حاکم و حاميان های ارتجاعی   از نظر روشنفکری که در خود فروختگی به دستگاه  محکوم اند و بايد انتقاد شوند؟ آرند،

   در دولت کرزی، »سی آی ای«ی  ين شده عنوان نماينده خوب کادرهای دستچ او به. بلی د،جهانی آن عادت دار
از ياد برده که ماللی جويا از ذکريا نام   تنها او و مشخصًا. کند اشخاص را با معيار زبان انگليسی تول و ترازو می
های   نشانده شده باشد يا شود که بعد در کنفرانس »سی آی ای«قماشی نيست که امروز در مقامات کليدی به اشاره 

  !اش جلوه دهد»فضيلت«سواديش را   فارسی کلمات انگليسی بپراند تا بیمطبوعاتی هم به جای کلمات عادی
جويا که در قفس درندگان . ين استزمترين مردم در کره   خروش ستمديده داند، ماللی جويايی که انگليسی نمی

يتی گشت دل مردم سخن گفت، قهرمان مردمش و معتبرترين نام در سراسر گلبان از ها و طا ، گلبدينی»ائتالف شمال«
بدون آنکه انگليسی بداند و تا امروز يگانه خنجريست که بدون آنکه انگليسی بداند به پاره کردن ماسک خاينان 

آلود و تفنگچه زير بغل  های خون خواهند با نکتايی و نيز وابسته زبان انگليسی، دست دهد که می تروريستی ادامه می
بی يا پرچم و خلق امروز هم روشنفکران وابسته به جنايتکاران مذه و با اين .شان را از ديد مردم پنهان دارند

شوند، انگليسی و  بديل شعر و داستان افغانستان جارزده می  در دهان دارند و استادان بی »سی آی ای«استخوان 
 و از همين .نمايند  آنان مديحه سرايی میذکريا برایهای سرکاری نظير  دانند و از سوی رسانه های ديگر را می زبان

داند و روشنفکران مداراگر، خاين و  جاست حد فاصل عميق و پرنشدنی بين ماللی جويايی که انگليسی نمی
لوليدن به پای جنايت پيشگان از هر  دانند که دانند و نمی دانند ليکن رسم شرافتمندی را نمی طلبی که انگليسی می عافيت

 فعلی چه زخم ننگين و ناسور در پيشانی شان  »سی آی ای«نوعش و سازش با دولت نصب شده و تحت حمايت 
پرچم و ادگرا، نه ميهنفروشان يدانند که امروز تاختن به ماللی جويا و نه جنايتکاران بن و نيز و مخصوصًا  نمی  هست،
  . روشنفکرانه استۀ بدذاتی و فرومايگی خاينان چه کرزی،ۀ نه دولت از سر تا پا بو گرفتخلق و

ن هر کس که اين زبان را ام يا از نظر م های من چنين احمقانه برداشت نشود که مخالف زبان انگليسی فاميد از حر
 شرافت  م روشنفکران حقير ما چگونه فقر دردناک آگاهی،يمرادم اين بوده که ببين. تش به جايی ناپاک بند استبداند پش

  .پوشانند بان انگليسی شان میدن سرمايه ز و شرکاء را با به رخ کشي »ائتالف شمال«و شعور مبارزه ضد 
در ارتباط به مسئله انگليسی ندانستن جويا، به جای اين که با اثبات يار گل آصفی اين که کاش آقای  آخری ۀو نکت

مقدار و خجالت آور را به   بی»انتفاد«انگليسی دانستن وی به پاسخ برخيزد، خفت و سخافت و حقارت نهفته در اين 
  .کشيد بيشرم میروی منتقد 
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