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  غده های سرطانی بدنه سياست
  

  :دنباله صحبت گذشته
  
 صبح سرباز درب اطاق را باز کرد ١٠يف خانه خاد واقع محوطه صدارت در حدود ساعت  در توق١٩٨٢در سال    

  .و بنده را در سلول ديگری به مستنطق سپرد
  . مکتب داشت١٢ يا ١١  مستنطق پسر بچه خاديستی بود که تعليماتی در حدود صنف 

مطرح » آتشين«  بعضًا سواالت ميسوخت و» انقالب « جوان ظاهرًا مؤدب و خون گرم معلوم ميشد  که در تب  
  . ميکرد 

را که مکاتب را » اشرار « از شبنامه های ضد انقالب که از موتر شخصی تان بدست آمده ، « :   وی باری پرسيد 
  »چرا ؟ . ناميده ايد » مقاومت « به آتش ميکشند ، 

بخش  روستا ) ح ، د ، خ ( ک خلق  حقوق منسوبين حزب ديموکراتيی  اين سوال بی شباهت به سواالتی که در پوهن
با . زادگان شهری شده ليليه که به قصد تشخص و بازکشايی باب مناقشه و جر و بحث با استاد مطرح ميکردند ، نبود 

  .ها در پوهنتون به ذهنم تداعی شد » حزبی « شنيدن اين سوال برخورد های مفکوروی با  
 افزار رهنمائی حزبی های خاد استفاده می کردم، خود را در عالم تخيل  من که از آغاز ، از جلسات استنطاق به مثابه

  .  در هوآ و فضای پوهنتون با شاگردان يافتم 
  به مستنطق گفتم که هرگاه از بحث مقاومت و بغاوت که وقت زيادی را ميگيرد بگذريم، مکتب سوز اصلی شما 

  استيد إ )  ح ، د ، خ ( يعنی منسوبين 
  صبانيت در چوکی خود چرخی خورد و پرسيد ، چطور ؟  مستنطق با ع

. اوًال اکثرًا شما مکاتب را به مراکز فعاليت سياسی و ايديولوژيک سازمان های اوليه حزبی تبديل کرده ايد « :   گفتم 
نيًا قدرت ثا. يعنی زمينه اينکه مخالفين مسلح ، مکتب را بيکی از اهداف جنگی خود دربياورند ، خود فراهم نموده ايد 

به . به فرق هر آنچه مقدسات مردم ناميده ميشود  با بی مُسوليتی کوبيده ايد » سوته « سياسی باد آورده را به عنوان 
شواهدی ( اين حساب هرگاه مخالفين دولت در آتش زدن مراکز تعليمی که يک جنايت آشکار است دست داشته باشند 

، در واقع آنها            ) ای بدنام ساختن مخالفين دولت کار سازی ميشد وجود داشت که اين کار بعضًا توسط خاد بر
توليد تعليم يافته هايی را به آتش ميکشند که زير نام ديکته شده مبارزه طبقاتی و چه و چه مردم را در » فابريکات « 

ادی را به سيخ کشيده اند و مادر کبوتر صلح و آز. به معتقدات مردم برخورد خصمانه کرده اند . کاسه سر آب داده اند 
  .وطن را به گليم ماتم نشانيده اند 

  روستائيانی که امروز مکتب را به آتش ميکشند ، همان کسانی اند ، که ديروز در شرايطی که ميان مسجد و مدرسه 
مالی اعمار درز و دشمنی وجود نداشت ، خانه و زمين خود را به مکتب اعانه ميدادند و پسر خود را برای خشت 

  .ديوار مکتب به بيگار ميفرستادند 
  بنًا مسئوليت تغيير در موضع عامه مردم از سازندگی به سوزندگی  روشنفکران و تعليم يافته گانی اند که اکثرًا به   

  »... وابستگی دارند ) ح ، د ، خ ( 
  . جلسه را اعالم کرد با بدخلقی ختم .   جواب من برای مستنطق غير منتظره و ناراحت کننده بود 

  امروز،  روشنفکر اين شاگرد القيد ، لجوج ، خيره سر و مکتب گريز کالس درس تاريخ از گذشته چيزی نياموخته 
  . وی همچنان ذهنی گرآ ، مردم گريز و راه گم کرده باقی مانده است . است

  .  نهايتًا بی هويت شده است   بخشی از قشر روشنفکر در کوره منفعت قوت های مهاجم خارجی حل و هضم و
چه ديروز سرنوشت سياسی وی توسط تانک ها الاقل در روی       .   امروز وضع روشنفکر  بدتر از ديروز است 

در هر دو حال تعليم يافته ادامه زندگی سياسی .  ها٥٢توسط ب » آسمان « اما امروز در . تعيين ميشد » زمين « 
مردميکه به جرم گناه روشنفکر بايد  .  خود توسط قوت های خارجی تضمين ميکندخود را در نابودی مردم بيگناه
  .کفاره بمباردمان ها را بپردازد 

وی مقاومت مسلح را در ترازوی منافع .   روشنفکر اراده مستقل و ظرفيت درک داعيه مردم را از دست داده است
  .خطاب ميکرد و ميکند » طالب « و » وريست تر« و امروز » اشرار « اقتضايی ديگران به سادگی ، ديروز 
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وی نميداند که برای توجيه حضور .   روشنفکر هيچگاهی در جستجوی دريافت زبان مشترک  بامردم نيفتاده است 
صحبت کردن در » دهکده جهانی « و » تصويب شورای امنيت « قوت های مهاجم خارجی با عوام الناس از 

  شرايطی که مساجد ، قرآ و قصبات اين دهکده جهانی زير چشم همين شورای امنيت به آتش و خون کشيده ميشوند،
  .    ساده لوحانه است 

  روشنفکر از درک درد هموطن خود که درب قلعه اش با لگد عسکر خارجی متالشی ميشود و فرزند و اهل بيتش به 
انگشت انتقاد وی  بيشتر متوجه بم های انتحاری به . مهاجم در خون ميغلتد ، عاجز است اثر بمباردمان قوت های 

  . مثابه معلول است تا اشغال و کشتارخارجی به مثابه علت
  بهر اندازه ايکه روشنفکر از داعيه مردم و داعيه آزادی فاصله ميگيرد به همان مقياس به حمايت خارجی احساس 

نه ايکه روشنفکر از از زير چتر حمايت خارجی به آدرس توده های مليونی بد ورد حواله مينمايد بهر پيما. نياز ميکند 
به همان مقياس خشم مردم را عليه خود برمی انگيزد و نهايتًا به همان اندازه مسئوليت جنايت مثًال مکتب سوزی را 

  . بدوش ميکشد 
وارداتی و قوای خارجی برای سازماندهی يک حاکميت ديموکراسی » الک «  روشنفکر برای خزيدن و آرميدن در 

  . ، به يکديگر نياز متقابل دارند » الک « بومی حرف شنو در درون  
از روزنه کوچکی که در غوزه برايش ساخته اند ، دنيای . تخيل و ذهنی گرايی اسير است » غوزه «   روشنفکر در 

ست بيرونی در فورمولبندی حوادث  و نتيجتًا جنگ ابدی جلوه درين دنيا د. بيرونی آرزو های خود را شکل ميدهد 
. اراده توده ها برای تعيين سرنوشت به هيچ گرفته ميشود . مردم به تروريست و ضد تروريست تقسيم ميشود . ميکند 

   .باالخره سرنوشت روشنفکر به حضور قوت های خارجی گره ميخورد 
آغاز بحران زمانی است که مردم دارای سطح . مرحله ديگر بحران باشد   چنان تصور ميگردد که افغانستان آبستن 

بدست به سرنوشت خود » توپک « نازل شعور سياسی اما دارای جذبات قوی ديانت ، وطن دوستی و آزادی خواهی 
   .کند » استفراق « ، يکجا » مهمانان ناخوانده تازيانه بدست« حاکم شوند و روشنفکر از مردم بريده را با 

  مرحله نو بحران زمانی آغاز می يابد که قوای مهاجم خارجی در درک واقعيت های جامعه افغانی  از روشنفکر 
با احترام به اراده مردم سوغات ديموکراسی بسته در چانته از راهی که آمده است ، باز گردد و . پيشی بگيرد 

در ميان امواج خشم و غضب خلق اله يکه و تنها » ميدان خدا و راستی « روشنفکر بی رسالت و مردم دشمن را در 
  .بگذارد 

روشنفکری که سرنوشت خود را با حضور قوت های خارجی :   البته درين حال بخش ديگر تاريخ تکرار خواهد شد 
ظر اما با تآسف که افغانستان از ن. گره زده است ، با خروج اين قوآ به رسم قديم فرار را بر قرار ترجيح خواهد داد 

ترکيب اجتماعی تعادل خود را بيشتر از پيش از دست خواهد داد و از نقش فرزندان نا اهل ودر عين حال تعليم يافته و 
  . متخصص خود در انکشاف ، نو آوری و مدرنيزم برای ساليان متمادی ديگر محروم خواهد ماند 

تعليم يافته به اين واقعيت که وطن از کسی .   روشنفکر اين بازيگوش ميدان سياست از تاريخ درس نياموخته است 
  .است که به خاطر آن قربانی داده است ، باور ندارد 

  دشمنی های دستوری ، غرض آلود و بعضًا نا آگاهانه روشنفکر با مردم از آدرس بيگانه ، افغانستان را در برابر دو 
  :الترنتيف قرار داده است 

ه جنگ عليه مردم که روشنفکر به تبعيت از قوای اشغالگر تروريست   ــ قبول حضور قوت های خارجی و ادام
  و. مينامد 

  .   ــ تسليم شدن به اراده مقاومت مسلح که روشنفکر را به مثابه عامل اصلی فاجعه موجود دفع ميکند 
 بحران از اين.   روشنفکر بی رسالت اين غده سرطانی بدنه سياست مسئول درجه اول بحران  جاری افغانستان است 

مکتب سوزی ، وابستگی های اقتضايی و غير ضروری به بيرون وکشانيدن مردم به اسارت فکری آغاز و با 
همسوئی و تشويق قوت های خارجی به جنگ با مردم وجاری ساختن سيالب های خون که پايانش معلوم نيست ، ختم 

       .                                                   ميشود 
  »پايان                                                       « 

  
                                                                                                  

  
  
  
 


