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  م٢٠٠٧   جوالی،                   سراج وهاج
  

  !تعليم يافته هايی که خيانت می کنند
  

 جنگ ها و کشتارها که سالهاست اين« : ، يکی از اقارب جوان و ظريف من، ضمن قصه های زندگی، گفتروزی
 و همه چرخ  اين خود کشی ها و ويرانی ها و آتش افروزی ها که  زندگی مردم را برهم  زده ،وطن ما جريان دارددر

  »!جنبۀ مثبتی هم دارد...  کشور را متوقف ساخته است، با اين که  نا هنجار است و جگرخون کننده یهای  توليد
جنگ « : ، حيرت زده پرسيدم" بناء.  پنهان کنمباو صف آن که از طبع ظريف او آگاه بودم، نتوانستم شگفتی خود را 

  »ه باشد ؟و خون ريزی چگونه می تواند جنبۀ مثبت داشت
حيات اجتماعی و کلچر قابل ترميم ما ، اين يکايی ها و اروپايی ها بی خبر ازوقتی امر« : خندی کرد و گفت  پوز

و )  کودن"بعضا(شان می بينند و با ترحم می نگرند که تا چه حد تنبل و را در کشورمهاجرينوضع ماليخوليايی ما 
ديگر می به يک  شان می سوزد و، دل ..خود فرو رفته ايم در" گنگس و گيچ"ستيم و تا چه حد سامان هوبی سر
   ! ... در ملک شان جنگ است   که اين بيچاره ها به خاطری اين طور شده اند: گويند

ولی واقعيت اين است ) ر است و باعث افتخاهالبته استثنا وجود دارد و خط دانايان و فضالی گرامی ما عليحد( 
متعصب، نا آگاه، حسود، بدبين :  نيز همين طور بوديم که هستيم جنگ هاشما پيش ازما وعدۀ کثيری ازکه " کاکاجان"

خود بزرگ "و بد زبان، پيش پا بين ، سطحی نگر، بی اطالع از آداب معاشرت، اما مغرور ودارای محکم ترين گره 
  ...، و غالبًا مزدور همسايه ها " بينی

ِ  آن هموطن) : مثًال( بلکه می توان گفت ،دارند" همگان" نادرستی هارادعا می کنم مجموع اينتصورنشود که گويا ا  
ده است که با همدستی دشمنان  نيز دارد، به شخص يا جمعيتی ايمان آوره يیکه صفات حميدوصف آن سطحی نگر با

  .، پالن های تباه کننده تری برای سرزمين ويران ما طرح کرده اندميهن
 نيافته است، –کاملتر ما هتر و به منظور شناخت ب– بيمار مارا ِ  روحِ  کاويدنِ رصتاگر انسان کشورهای متمدن، ُف

آگهی ندارد، ما وشما خوب می فهميم ...  "همدگر" مان به نفرتعلت اين دو رويی ها و اين همه اگر ازباطن نا صفا و
 ما ِ  موذی ما چگونه در زير ُدمهمسايه های) جامعۀ خود ماِ  اخالقی ما درعالوه بر انحطاط تدريجی سالمت( که 
  ! ...  کينه و تعصب گذاشته اند و با چه بی رحمی، ما را به جان هم انداخته اند و می اندازند هنوزِ خار

 خوش بين ِ مردم) قشری و ظاهری(  علی رغم تصور سطحی - نبايد از حق گذشت–بدين صورت، بين خود هستيم 
خون ريزی جنگ و"  اينا آوارگان، قربانی جنگهای داخلی کشورخويش هستيم؛کرده اند م که تصور با عاطفۀ جهانو

، بل، با ... نشده است " نا بکاری های ما" مجموع گز باعث چنين اخالق و شخصيت و در هر"ملک  ماو ويرانی در
 و سرشت ما و "منش"اين ... پای لچ کرده ايم  – برای بربادی وطن خود –تأسف زياد بايد اعتراف کنيم که ما خود 

اين اضافه خواهی های باالتر از دانش و بينش و ظرفيت و استحقاق ما سبب شده  است آتش چنان جنگ و ستيز تباه 
کننده در خانه و محيط زندگی ما ايجاگردد و ما آن را با روح بيمار خويش، نه تنها تحمل می کنيم، بلکه حتی دانسته 

  !تر گردد  تا شعله ورش می زنيمانحاء ، دامن ي ازيا ندانسته، به نحو
، زشت ترين کلمات را به شخص، خراسان ِ  منحطِ من به آن موجود بی تربيت و نا دان که از طريق تلويزيون

شويد که گيريد و قهر َممحترم، محبوب و بی آزار وطن ما حواله می کند، کاری ندارم، ولی تمنا می کنم برمن خرده َم
 است، کار آنانی که  قبل از پرورش روح و  تحصيل کرده های مای جاهالنه، بيشتر کارچنين دامن زدن هامی گويم 

احساس خويش، تالش کرده اند تا هرچه زودتر ليسانس بگيرند يا داکتر شوند و بعد،  دست به هم داده، به کاشانۀ ما 
  .آتش زنند

آيا مجرمين را ! ، چرا نهبلیبه نظرمن ... م ؟ را مالمت کني" تحصيالت" که )نکاکا جا(چنين وضع، آيا ما حق داريم با
در جامعۀ خود منزجر و بدبخت " تحصيل"نبايد مالمت کرد و به دار آويخت؟ وقتی ما از زايش و فرآورده و ماحصل 

 تحصيل گانه را که چند ِ  يعنی زايندۀ جنايات–واقعی را جنايتکار  ، می شويم خاک بسربدر وو خون جگر و در گدا و
  را به محاکم سوق ندهيم و به دارش نزنيم؟ چ-است

می ساختند، دراين فقرارا فقيرتر آزارمردم بودند، ضعفارا ضعيفتروباعث اذيت و " ءالَهُج"، جاهليتاگردرعصر  
هارا  جاهالن را انجام  می دهند  و مدنيت ِ کرده ها وظايفعلم و فلسفه، می بينيم  که تحصيل ِ درخشش، عصر عصر

  . می رسانندبه نقطۀ تباهی
 تحصيل کرده ها تنها نيستم، بزرگان جهان نيز با اين طرزفکر همنوايی ِ ندسرزنش و محکوم کر در،ِ  نا رسامن  

در مورد مضرات تحصيل " ژان ژاک رسو" را ورق بزنيم  و به بينيم تاريخ فلسفهاگر باور نمی کنيد، بياييد . دارند
   :ای روح بيمار، چه نظر داردبرای آدم های بد اخالق و بد تربيت و دار

مؤثر اخالق  علوم و صنايع در تصفيۀ ِتآيا پيشرف« : اقتراحی کرد به اين مضمونديوژن ، اکادمی ١٧۴٩در سال 
" رسو "ِ  جواب .و برای کسی که بهترين جواب را بنويسد، جايزه يی تعيين کرده  بود»  آن ؟ تباهی يا در ،بوده است

  ! آن بيشتر استمنافع علوم و معارف ازِ مضراتۀ او، به عقيد . جايزه را ربود
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 می خواست آن را از ارزش ، معارف بهره يی نيافته بود او مثل کسی بود که چون ازعلوم و استد اللِ صداقتشدت و
 هر جا، وبين. ديديد مطبوعات چه هرج و مرج  وحشتناکی در اروپا توليد کرد؟. بيندازد وبی اعتباری آنرا ثابت سازد

 فالسفه ميان خود مثلی ِ حتی خود.  آن قوم  رو به انحطاط  نهاده استِ  اخالقِ هر قومی فلسفه پبش رفته است، سالمت
و روسو گفته .  کمتر ديده شده استاهل تقواشده اند،  ِ  مردم پديداراز آن زمان که اهل علم درميان: دارند که می گويند

 ِ حيوان") روشنفکر"به قول ما ( متفکرِ  طبعيت است و شخصمخالِف ،تفکر ِ ت ادعا می کنم که حالتأبه جر« :بود
  :  به قول سعدی اتکاء می کند که گفته بود،  به تأييد مفکورۀ  باال، کتابِ مترجم( »فاسدی است

  »چارپايی بر او کتابی چند      نه دانشمند نه محقق ُبَود«
  

****  
ه به بينند چگونه توانسته اند  ک فهيم توصيه می کنم ِ اين منظور به دوستان را به خراسان ِ تما شای پروگرام تلويزيون

 و طنی پو شانده شده ِ  تبليغات ايرانی و کمونيستان مدرنِ قَررَو را که با َزکهنه یصحنه سازی ها و مداری گری ها
  ؟!است، با پايين ترين سويۀ ژورناليستی  عرضه کنند

مضمحل شدۀ ديکتاتوری  ِ  و متخصصاننافغا ِ يک عده  داکتر صاحبانکب است از مر)به احتمال قوی( مؤسسان آن، 
 که با کمال وقاحت سنگ اول     - ده در پشت پر-، همراه و همگام با چند تن از تحصيل کرده های ايرانی پرولتاريا

 دراين سرزمين گذاشته اند، و در  با استفاده از آزادی های امريکا،،مارا و بربادی وطن ُپرافتخارجنگ )ستراتيژی اخير(
فرهنگ به بهره نند که حتی از بسيط ترين دانش  و خود فروختۀ بی سواد استفاده می کِ يک افغانروی صحنه هم از

  .است
: ، فقط چند تای آن را خالصه می کنم)موفقيت درطريقِ  دسيسه و تخريب (مجموع موفقيت های اول اين تلويزيوناز
  نمايش های  کهمحض برای آن ( دادسخن داد هندی  های فيلمدرمذمِت  -  با اراجيفی- درآغاز  متصدی تلويزيون،-١

جلب مشتری و تبليغات ضد افغانی  به يک شاعرايرانی که در-٢)  توجيه کنددرتلويزونش  ايرانی را پی درپیمبتذل
، ) درخارج و داخل افغانستان(  آفغان ِ اد بيچاره و کم سوِ  مردمِ دادنی دارد، به منظور تحت تأثير قرارمهارت بسزاي

 تحصيل کردۀ ِ  موقعی که اين شاعر-٣ .  سازد" مفته خر" وظيفه داده اند تا هميشه اين تلويزيون را با حرفهای خود 
 و  زنگ زد)  ايرانِ از جمع مالزمان( گستاخ ِ  بی خردِ صحبت می کرد، يک افغانموالنای روم ايرانی در بارۀ 

 افغانستانیمن افغان نيستم، .  اصال يک قوم استافغان« :هميشگی خاينين ملی را مکررًا به گوش وی رسانيدِ يکاردر
» ..شما هيچ فرقی وجود ندارد  و بينِ  مامن هم افغان هستم، در« : آن مرد ايرانی که مسلسل تبليغ می کرد-۴  »هستم

مزدورشورای نظار، يعنی مزدوِر ( شورای نظارور  که يا کمونيست بود يا مزد حرف های آن جوانِ با شنيدن
 به من پول داده  قادریخواهند کرد که آقایاگر من دراين مورد حرف بزنم، شنوندگان فکر« : ،  گفت)مزدوِرايران

  »... است تا دراين مورد تبصره کنم 
 ه يی که آقای قادری به اندازکرد  وباچه دليلی تصورچه فهميدجه فرمايد که اين مبلغ ابرانی ازحاال، خوانندۀ عزيز تو

  ...  تبليغات کند؟ پول بدهد تا عليه مصالح وطنشبی شخصيت است که ممکن است به کسی 
عدۀ بی شماری ازتحصل کرده   متأسفانهِ افغانستان که نجيب وبی نهايت وطن پرستِ  قوم آن که اسمهمه می دانند   

هم   که آند ، فقط يک نام دار)هم روشن است که شرح آن دراين مختصرنمی گنجددليل آن (   نفرت دارنداين قوم  ايران ازهای
  درقانون اساسیهکلم همينو ) که همه دارای ريشۀ واحدمی باشند يافته هم ذکرپتان وپختانه وپختون(؛ است» پشتون« 

 بپذيريم که  ،ابل قبول؛ پس، درحالی که هرقوم صرف يک نام دارد، با کدام منطق واستنادِ  قمسجل شده است، کشور
   د؟دار» نام دو« ما ِ  پشتونِ قوم

با اين کلمات  "، تقريباپِ  کالنِ  همفکرانِ خود برخاسته يک گروعمکه ازج(!) اين افغان تعليم يافتۀ ما علت فرياد   
 اين است که... فغان ؟باشم، نه ا» افغانستانی« مرا نمی گذارند  چرا... من افغان نيستم، افغانستانی هستم: نعره می کشد

که می توانند چشم ِ  کشور به حال چنين تعليم ديدگانخواهرافغانش وليون ها برادر يم ِ دل: احساس می کند ند ويمی ب
 مشترک شان ِ بازسازی وطن در وطنخواهیِ نيات پاک با اشتراک مساعی و چراغ وطن و وطنداران خود باشند و و

  باربارتمنا کرده اند،  سرزنش که اين عاشقانِ  وحدت ملی ندمی بي ،...د هنوزمی سوز سهم بگيرند، سوخته است و
 بر  از خرجهل فرود آيند و اين عزيزان که وجودشان مغتنم است، کرده اند تاخواهرانه  و برادانهِ کرده اند، حتی تهديد

همين حسن نيت که چرا چند تن از  ها وبلی، همين دلسوزي... بپيوندند» خودِ افغان« قابل افتخار ه و فرهيختِ جمع ملت
ک يدسيسه های همسايه ها کشيده شده، از پيکرملت  خودنگريها و ارزشمندافغان، با زنجيِر تعصبات و فرزندانِ 
بلی، اين ماهستيم که "  مغرورشود که ،کم مايه لجوج و و سبب شده است که چند تن سبکسر... دنافغان جداگرد پارچۀ

و مرگ و زوال مارا تحمل نمی تونند   ـ ازدست کسانی که مارادوست دارندی داروی شفابخشِ دنمانند اطفال ازخور
 وحدت ملی ِ واقع، تمنای صادقانۀ عاشقان  در!  ... دست بردار نيستيم»اشلق « لهذا از ناز و  و امتناع می کنيم –کرد

اين آدم غرورآتشِ   شعله ورشدنِ  زترشدن و تيبرای زمينه را کهشده است» نازپرورانه مادرانه و« به حدی زياد و
اين ِ  جهان ،نباشيم » افغان« ما اگر: تصورکنند )مانند اطفال( حدی کهآن  به فراهم کرده ؛   خواه مخواههای لجوج

  ! ... برهم می خوردِ  بيچارۀ دلسوزافغانان
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ضرور .. .تکان نمی خوردهرگز مالکیش  ملت افغان مانند کوه عظيمی است که با..!کرده ای ِنه آغاجان، اشتباه  
 مزدور و ببين چه کسی محتاج و...   باش ، افغانستانی ات دل بيغم برو...کنی گوشها را اذيت نيست نعره بکشی و
) هرچند دوستش بدارد( ولی آگاه باش که ملت نجيب افغان از فرزند خاين و وطن فروش خود . ..مضمحل می شود

                                                            .  کرد نخواهدعفو " ت را ابدافمعر بی ووج چنين گلمهرۀ لج متنفراست و
                                                                      ***  

، بايد روشن  نيستند تلويزيون خراسان آگاه)صرف روی صحنۀ( متصدی ظاهری ِ کارستانبه عزيزانی  که از: يادداشت
ِ شناخته شده که باوی همعقيده، همنوا وهمسنگر ديدگان ليمعت نفراز  پيش به چندسازم که همين شخص، دو سه ماه

  ..!شما جبهۀ فارسی زبانان را درمقابل پشتو زبانان ايجاد کنيم بياييد ما و: هستند، پيشنهاد کرد که 
    وقتی پيشنهادکرد که پروگرم های تخريبی  را در)  طفالنه پالن يا(  اين مقابله، اين صف آرايی و اين پالن جنگی 
نام  ، با همين پرچمیِ مشوق ومدافع جنايتکاران ممد و توأم با برنامه های  را خود)  يک قوم ويک زبانِ  ضد(

  .کی از چينل های ايرانی پخش می کردي از طريق خراسان
فرهنگيانِ  همسايۀ غربی ما که ضد پيشرفت، آرامش و وحدت ملی  و  حاال، چون گروه کثيری ازتعليم ديدگان 

اين در ممتاز و»  ُپررويی «ص درمابوده، عين اين پالن شوم راهميشه درسرداشته اند، تشخيص کردند که اين شخ
 ِ انتا افغان  به اختيار وی گذاشتند)"ظاهرا(را» خراسان«  ماهراست، تلويزيون سراسری مستقل خيلی،نوع تخريبات
سر بجنانند  بين خودِ  افغانان برخاسته است و کنند که اين فاجعه از ونامرادی ها تصورچنگ بسا نامرديها گرفتار در

   ؛ »!ازماست که برماست« :بگويندو مأيوسانه 
اوهمکاری می  با  و می دهندنشط خيانت به وِ  می کنند، درسا رهبریاور ،، درُپشت پرده چنين نيستدرحالی که  
از  کم سواد افغان، پروژه های عنودانۀ طويل المدتِ  خود را  بی اطالع وِ  مردمِ تحريکات مايند تا برای مغزشويی ون

                                                                                     .اين طريق به نمايش بگذارند
  "باعرض حرمت " 


