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 کژدار و مریزمحصوالت 
 ، آیین به اصطالح مهر و فرهنگیان هتاک(ع)رقص سما

 

نوشتن پیرامون زشتی ها و فسادی که در حاکمیت های بازار آزاد بر مردم ما رفتند، یک مقال بزرگ است که به 
فردوسی خواهد شد. تنوع زشتی ها، فساد، خیانت ها و ابتذالی که نتیجه اش  صورت مستقل، چیزی بیشتر از شاهنامه  

یابد، شاید در کنار باور بر جود آورده است که اگر امتداد نوعی از دارایی های نازل شده اند، ایدیالوژی ای را به و
 ر آینده  د که اگنشو جا به جابوسی بیگانه، نیز تا  -، سست عنصری و آستانکشور، ارزش ها و منافع ملی، بی باوری

 .ما می شوند زو سفارشات روزمره  ج ،جندا ها و خواسته های بیگانه گان هماسیاسی داشتیم، 
متنوع بازار آزاد را شرح دهم که بدون شک، در جهت وارد کردن  تولیداتمقاله، سعی می کنم بخشی از آن در این 

 زیان های مدهش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مردم ما را بر نفاق و شقاق، تشویق کرده اند. 
خشی از ب ست، مهمترین بدنه  سیاسی صورت گرفته ا -ترویج فرهنگ ابتذال با نقد هار که بیشتر با اهداف سازمانی

کاالی هایی ست که در بازار آزاد افغانستان، ارایه شده اند. در ظاهر، شماری از تولید این کاال ها، راضی به نظر 
خودی در برابر کنشی شمرده اند که گویا سد راه حقوق و امتیازات آنان  عکس العملمی رسند و آن ها را نوعی 
حاصل این جسارت های در واقع بی شرمانه، که قدر می نگارم  در درست است، همینقه است. این که این برداشت، چ

ایجاد چنان نفرتی از مثالً زبان به اصطالح فارسی، خورده فرهنگ های اقلیتی و دلخواسته های گروهک های 
ف دهد. طرهای قومی، نوعی از فدرالیسم طبیعی را نوید می  بندی طبقهافغانستان ستیز شده است که هراس برای 

آیی پدیده های عالقه مند بر فرهنگ های ظاهراً فراملیتی، در حالی که کوشیده اند اغراض خویش را در عقب کار
پنهان کنند، هرگز نتوانستند در جهت نهادینه گی فرهنگی موفق شوند که با کاربرد پدیده های فراقومی،  های فرهنگی

، کمک کند. در واقع زور زدن برای حفظ زبان به اصطالح فارسی می توانست مردم ما را در مسیر همگرایی بیشتر
وینده گ نادرست سیاسی می شود که با توجه بر شمار همه گانی ست، چیزی در حد استفاده   و تعمیم اجباری آن که گویا

چتر بسازند و در  گیزبان را با ظاهری از کار فرهن گان و متکلمان بر این زبان، شماری را واداشته است مقوله  
اقلیتی، فعال باشند. این منش، کاالیی را در بازار آزاد افغانستان، معرفی کرده  -زیر آن، برای سایر اغراض قومی

فروخته می شود و بدبختانه، نه فقط بسیار مهم نبوده است، بل باعث ایجاد  با انواع کار رسانه یی و فرهنگی است که
 شد.نوعی از فرهنگ ابتذال می با

ظاهراً در نبود طالبان و زیر  ،شوند یان داعیه های قومی شمرده میئفداهتاکان یا قشری که به نوعی پیش مرگه ها یا 
 ابقه  سکاالی دیگری شمرده می شوند که نمونه های تلویزیونی آنان را بسیار دیده ایم که یکی با  ،مریکاییاسایه ی 

قدر متعصب، فاسد و مرتجع اند که باور  دی و دیگری با مدعای روشنفکری، آنجها پشتواره   کمونیستی، دیگری با
اند که هرکدام با انسان محوری،  ینمی شود تعلقات کمونیستی، جهادی و روشنفکری آنان، همان اصل ها و ارزش های

 تعریف های جامع دارند. 
ما داده شد، تعلق خاطر به آن پدیده های نوع دیگری از کاالی هایی که در حاکمیت های ایتالفی به خورد مردم 

فرهنگی خواهنده می شود که بدون شک، محصول فکری و کرداری کاال های باالیی ست. این امتعه، حاصل قلیان 
خیال را  و رام نشونده یوحشست که با هر دودش، شماری را خمار و بیمار کرده اند و باعث شده اند اکشی هایی 
 بچرانند.  بافیقومگرایی، تا بی نهایت خیال در چراگاه

چند دهه یی بر افغانان، شعور آنان برای درک مسایل، بسیار قوی ست. در این که  می گویند با شرایط تحمیل شده  
نداریم، اما آیا این  بینایی و شنوایی، رنج ها و الم های بحران طوالنی را چشیدند، شبهه مردم ما با حس المسه، قوه  

، بسیار از آموزشی و نهاد های برباد رفته   خویش را با انقطاع از مکتب های ویرانفهم فرهنگی  سلسله  مردمی که 
، فهم بر ندارند کالنهای ، زمینه سازی شرایط کنونی، هرگز در جهت برآورد خواسته های برحقند و ه ادست داد
نمود می شود، هرگز در چه پیرامون آنان و به نام آنان صورت می گیرد و بار فرهنگی آن، خیلی سنگین وا متن آن

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_m_mahsolat_kagdar_marisi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_m_mahsolat_kagdar_marisi.pdf


  
 

 

 4تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که خانمان آنان را نیست و  آموزش از رنج های را دارند ، تجربه  ها توان فهم توده هایی نیست که برای شناخت آن
 نابود کردند. 

ت مل صدای سفبار اند. حسرت نخوریم!ورد که تا  بازار آزاد افغانستان با زمینه های خاص، فرصت های را به جود آ
 چند دهه بدبختی، از تفرقه و دوریتحریف شد و خواسته های اکثریت مردم ما که با  ین و فاسدئابا هذیان شماری خ

قاصه ربی زار بودند، بر بنیان های بزرگ شدند که بی هیچ دلیل و منطق خوب، فقط پیرامون برآوردن امیال قومی و 
یم که تعلق خاطر بر دارایی های قومی، حتی با چنین افتضاحی، مشاهده می کن .گی چند نام و اصطالح، قرار گرفتند

 در بازار آزاد افغانستان، کهنه فروشی فرهنگی درست کنند.  ب باشند، شماری را واداشته اند اگر در حد عتیقه و نابا
چند جوان، آنان را تشویق کرده اند تا با  قبل، خبری از رسانه ها منتشر شد که تنی چند با آموزش دو ماهه   یچند
حضرت موالنا را رقص کنند و این در حالی ست که فهم مکتب موالنا، حتی  ( اندیشه  عار رقاصه گی )رقص سمااختی

 می شود که اکثریت آنان، از این کشور نیستند. در سطح دنیا به چند تنی معدود
زار الت داد و برگتبار را خج کاالی نو فرهنگی، حتی حضرت موالنای ترک آیین مهر، اصالح دیگری بود که ضمیمه  

خیلی دور خراسانی ست که با  چه در جلو شما قرار دارد، گذشته   کننده گان این محفل رقص، یادآوری کردند که آن
 استقراضی تحویل داده است و ما نمی دانستیم! چه عنوان کردند، خداوندگار بلخ نیز اندیشه   آن

آزاد افغانستان شد، برای کسانی که ظاهر مساله را مشاهده می کنند، ، وارد بازار عاین کاال که با نام رقص سما ارایه  
ها در  برپایی این چنین فروشگاه شاید خبری باشد که دیدند و یا مساله ای باشد که مهم نپدارند؛ اما آشنایی با پیشینه  

میق قدر ع فرهنگی، آن حربه   دار می دهند تضاد های قومی را بافروشنده گان داریم، هش افغانستان، و شناختی که از 
عمق تاریخی یابد تا در خلوت های خود، کلیت  ،می خواهند که برای گسستن از واقعیت های افغانستان، باید مساله

 این جا هیچ چیزی طبیعی نیست. گویا در ی بسازند که گاهی با عنوان کردن کلیت نامتجانس افغانستان، یها
جنس جوانانی که بسیار آگاه نیستند و زیر فشار اقتصادی و تلقینی، سوء استفاده  و رقاصه گانی از عاین که رقص سما

می شوند و این که آیا واقعاً قایل شدن به تفکرات ولو بسیار عظیم و دارایی های پرحجم فرهنگی که هرچند محترم 
ا فراموشی حال خورند که ب یی تکنالوژیک و عصری ندارند، و فقط به درد مردمانی میآاند، اما در روزگار ما، کار

معنویات، دریچه ای به سوی دنیایی ست که اصول آن در تمدن های غربی، تجربیات بر علوم و  شان، خیال می کنند
( نه این که هرگز مشکل گشا نیست، بل با چرخیدن عفرهنگی از آن گونه )رقص سما رساند که رونقمی فنون است، 

ر ما قرار می دهد که چرا با آن همه هیاهوی اعصار گذشته، وقتی افغانستان در زمان حال، تجربه ای را در براب
نوین از حدود مفهوم سرزمینی، متمدن شد، گذشته های به اصطالح خراسانی آن، چیزی باقی نگذاشته است تا ُمدل 

 حاضر را کمرنگ کنند.  های شوند که ساخت و ساز حداقل سه قرنه  
مریکا، یکی در کسوت مشاور و مامور دولتی و دیگری در ادر رادیوی  هته شدروزی دو تن از فرهنگیان شناخ

کسوت فارغ از دولت، بگومگو داشتند که فرهنگ میهنی و فرهنگ های تعریف نشده، چنین و چنان اند. مامور دولتی، 
 تعریف» راحت مقوله  می شود و طرف مقابل که مسوولیت دولتی نداشت، با خیال  در ظاهر، مدافع ارزش های افغانی

را به میان می آورد. این دو تن در شمار کسانی اند که در ظاهر و باطن، بخشی از ارکان خراسانی به شمار « نشده
خواهند داد، نامی از آنان نمی آورم، اما یکی از سزا می روند و برای آن که آفتاب آنان در لب بام است و به زودی 

 باستانی تا قصابخانه   چه را که از احیای بندیخانه   واب خراسان می بیند و هر آناین میان که در هر فرصتی، خ
انی آس-اختیار کرده بود که اگر واقعاً آنان را مجبور به واقعیت های خر قیافهخراسانی باشد، نعمت می شمارد، چنان 

 )خراسانی( نماییم، اشک خواهند ریخت که کار ما تراوش تخیل فرهنگی بود.
راه انداخته اند، تعفن همان ستیزه های ضد اسالمی  عفروشگاه هایی که با نام مثالً آیین مهر و رقص سما ب پرده  در عق

و افغانی، به مشام می رسد که در یک سو، نسل نو زردشتی را در افغانستان اسالمی به وجود آورده است و در سوی 
می ساخت  قوت های خارجی خاصجزو آن نیرو های عملیات  ،را اشتندخراسانی نمی د دیگر، کسانی که اگر بهانه  

که در تشدید بحران مخالفان مسلح که با تجاوز بر حریم خانه های شان، توان مخالفان دولت را ده چندان کردند، از 
 ، به خوبی آگاه ایم. شمنی شعوری و اما غیر منطقی آناند

دین مهر و آیین فالن می خوانند،  چه که گاه و ذهنیت سازی ها برای آن عراه اندازی فروشگاه هایی با نام رقص سما
قومگرایی و در نهایت، ستیزشدیدتر بر ضد افغانان و افغانستان،  امتعه   ست که برای تبادله   روی دیگر همان سکه ای

یه، چه کسانی فراهم در پی آن اند تا پشتوانه های آن را که می دانیم در میان دوستان خارجی و کشور های همسا
، چه گره ای از مشکل ععرضه کنند و کسی نیست روشن کند که رقص سما د آورد، در بازار آزاد افغانستانخواهن

 این مردم، باز خواهد کرد؟ فروشگاه یخچال در قطب شمال؟ 
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 یاتی، آنروزگار ما با خصوصیات خودش، نیاز های خودش را متبارز می کند. در عصر ما، خوراک فکری و ادب
 گهی خوب اند که قرن ها قبل، شماری با رقصیدن، در پی حالل مشکالت شدند. 

قدر هم با وفور، محتوا و متن به همراه باشد، با ه بررسی گذشته برای دریافت و تبین میراث های گذشته، هرچ
ی در بُعد فرهنگی، آثارتخلیقی کند و  اب را برای ایجاد مشغله های ذهنیخاصیت صد در صد گذشته، اگر انبوه کت

از میراث های گذشته شود، هرگز همان اثری نخواهد شد که یک آفرینشگر روزگار ما، با نگرش بر پیرامون اش، 
 همان پیرامون سراسر ایسم دار، وقتی بسیار بی طرف بماند، اندیشه و تفکری می سازد که ارزشمند است.
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