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 لمبه

٢٠١٢ اگست ٢٢  

،»اکادميسين«  

  از اعتياد به اشغال تا فرمان قتل عام تھيدست ترين زحمتکشان
 

به انترنيت سر می . داب ھم بوده نمی توانماگر خسته نيستم، در اين روزگار تلخ شاد و شا. آخرين شب عيد است

  . انددادهھا باز چه گلی به آب » اکادميسين«مشھور را نيز گاه نگاه می کنم تا ببينم » آشغالدانی«زنم، 

اندگی بسياری بزرگترين عامل بدبختی و عقب م«جوی دنيای مجازی از تئودور آدورنو می خوانم که  و در جست

اين جوامع، ۀ ستند که بی سواد و فاقد دانش نوشتن و خواندن ھستند؛ بلکه بزرگترين فاجعی نيئاز جوامع، انسان ھا

 خود، فخر و مباھات اکادميکمی شمارند و به تحصيالت » بحر العلوم«روشنفکران کم مايه ای ھستند که خود را 

  ».می کنند

از «نام ه چيزی ب» اکادميسين«. ، جور می آيدخواندم» اکادميسين«اين فرياد تئودور آدورنو با آنچه در آشغالدانی از 

 استعماری اش است، حال اگر ۀنوشته که نمايانگر ھمان فکر پوپنک زد» آشغالدانی«در »  کرد؟]گله[کی بايد گاليه

گفته، از اين پوپنک و خسک » استقالل طلب«صد بار ھم تالش کند تا او را » قھرمان«و آن » قھرمان«اين 

  .بسازد، ارزشی ندارد» ن مبارزه عليه اشغالگرانقھرما» «آشغالدانی«

 خواستم تا اين آن زنده يادنی از ولفي، در صحبتی ت"داد نورانی"باری، پس از حمالت اين پرچمی کثيف بر زنده ياد 

  !بگذار،  بجفد: ھرزه را به جايش بنشاند، خنديد و گفت

اما اين . ی که قلبش می تپيد، ضد اشغال داد زدين لحظه ااو تا آخر. با افتخار رفت.  رفتاز ميان ما» داد«

  :ی شده و می نويسدئيادطلبی نوش می کند که ماليخولياانق* چنان قرص مسکن » اکادميسيِن استقالل طلب«

 تجاوز پاکستان به خاک افغانستان عالقه نمی ۀنويسندگان ما که متشکل از قشر تحصليکرده استند، حتی در مسئل«

ای نخواسته بخشی از کشور به اشغال بيگانه درآمد آنگاه جلسه و کنفرانس تدوير خواھند و وقتی خد...گيرند

  »....نمود

  !!حلقه بخوردھم » اکادميسين«ھا يکی به گردن اين » مدال«ارزش دارد که از ھمان !!! قربان اين مغز متفکر

شده اند، در سنگر » بحر العلوم« اين ۀ وقتی در نوشته ھای قبلی او را ھرزه گرد خواندم، يک عده که واله و شيفت

بدون ترديد به حمايت از مبارزه عليه دشمنان پليد وطن ما و شما و .... آقای سيستانی «: دفاع از  او لميدند و  گفتند
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يکی از ابزار عوامل آگاه و ناآگاه امريکا و بنيادگرايان ھم ... دفاع از دموکراسی و استقالل در افغانستان برخاسته

ان اتھام پرچمی بودن است که به بعضی از شخصيت ھای پاک و مترقی که از حقيقت دفاع می کنند، زده می ھم

  »...شود

در اين . ھنوز بر ھمان خر بی عقلی سوار است» اکادميسين«ولی . چيزی در حدود دو سال از اين بحث می گذرد

فغانستان،  ليبيا و جنگ کنونی سوريه به خوبی  آن در جنگ ائی امپرياليستی امريکا و متحدان ناتوۀدو سال چھر

 غارتگران غربی ۀوسيله ھنوز  اشغال افغانستان را ب» روشنفکر برخاسته برای استقالل«آشکار شده است، ولی 

خدای ناخواسته بخشی از «فير می کند که اگر » اکادميسين وار«نمی پذيرد و با پَر پاکستان و ايران بازی کرده 

  . آنگه چنين و چنان می شود»  بيگانه درآمدکشور به اشغال

حزب «و اکنون ) که از او دلخور معلوم می شود(اين پادو کارمل، بعد مسعود، بعد ماللی جويا، بعد کرزی 

 کشور می ۴٨ ۀوسيله ده سال از اشغال کشور ما ب.  سياسی استۀ، به معنی واقعی کلمه فاحش»ھمبستگی افغانستان

،  ھنوز به حقيقت نرسيده است و چه معلوم که » پاک و مترقی که از حقيقت دفاع می کندشخصيت«گذرد، اما اين 

ی و مطلبکی بازار کن می داند که با تقديم کردن کتابرسيده باشد ولی خود را به نادانی اکاديميک زده، چو

طور متواتر عليه ه ب» سيناکادمي«ھا، اگر اين . اش را  در کميته ھا و احزاب گرم نگاه کرده می تواند» قھرمانی«

زودی برايش ه  و ادامه دھندگان راھش بنويسد، من با اطمينان کامل به او گفته می توانم که ب"داد نورانی"زنده ياد 

کميته ھا و احزاب جا باز خواھد شد؛ پس نبايد اين فرصت را از دست بدھد، چون تقاضا » قھرمان ملی«در سطح 

  !!!ر کميته ھا و احزاب برای چنين عددھا باالستد

به تو نمی گويد که انقياد طلب تمام عيار و خائن ھستی، ما با » کتاب و متاب«اگر ديگران به خاطر ! »اکادميسين«

در روزگاری که اشغالگران بر اجساد ھموطنانت می شاشند و . صراحت به تو می گوئيم که خاين بيست قاته ھستی

اشغال بخش ھای خدای ناخواسته بودن « سگ ھای شان می سازند، تو با بی وجدانی تمام از ۀرا طعم ناجساد آنا

ی را برگرده ئی و ناتوئاشغالگران امريکای می کنی و به خاطر فريب مردمی که خنجر خونين ئھرزه گو» کشورت

زيز ما به خوبی می دانند که راکت ی؛ در حالی که توده ھای عئمی گوھای شان لمس می کنند، از پاکستان و ايران 

 آخوندھای سفاک ايران از پيامدھای ۀوسيله پرانی دولت مرتجع پاکستان و توھين و تحقير آوارگان زحمتکش افغان ب

  .ھمين اشغال ده ساله است که زندگی را برای آنان دوزخ ساخته است

حس ميھن پرستی و روحيه ملت خواھی در ما طوری تربيت و بزرگ شده ايم که متاسفانه ... «:وقتی می نويسی

. اين تنھا حقيقتی است که تا ھنوز بيان کرده ای»...وجود ما در حد الزم رشد نکرده و ريشه نگرفته و ضعيف است

 ملت خواھی در وجودت ۀزيرا اين تو ھستی که حس ميھن پرستی و روحي. یئبگو» من«از » ما«جای اما بايد به 

ھمين ريشه نگرفتن حس ميھن پرستی در وجودت است که .  ھيچ ھم ريشه نگرفته استدر حد الزم چه که در حد

می » روشنفکرتر«گاه مدافع کرزی ھستی، گاه ھم دوستم را . ھميشه در آخور دشمنان ضد ميھن سر می جنبانی

ح  طرۀخوانی و گاه ھم مديحه سرای اشرف غنی احمدزی، کسی که خود با افتخار می گويد که آماده کنند

  . بن اول بوده استۀوطنفروشان

وقتی . ی که حس ميھن پرستی ات مرده و حس امريکا پرستی ات با گذشت ھر روز گل می کندئتو بايد از خود بگو

 ھزار بمبارد اشغالگران و قتل عام کودکان ھلمندی از بازسازی امريکا صحبت می کنی، آيا ۵٠تو در ميان ساالنه 

اشغال خدا ناخواسته کشور «ی ھا از ئ امريکاۀوسيله ی در ميان بمباردمان کنر باين ميھن پرستی ات است؟ وقت

  صحبت می کنی، اين به جز از انقياد طلبی خودت چه چيز بوده می تواند؟» بوسيله بيگانه
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ده ھا و صدھا نويسنده و صاحب نظر افغان مقيم خارج ھر شب شاھد گزارش ھای ... «:  و وقتی می نويسی که 

 اردوی پاکستان بر دھات و قصبات واليات شرقی و جنوب شرقی کشور بودند و امسال نيز ھر شب ۀوپخانحمالت ت

رسانه ھای ملی و بين المللی از حمالت راکتی پاکستانی ھا گزارش می دھند و از دولت افغانستان انتظار عکس 

  .يده اندثابت می سازی که آن چيزی نيستی که ترا تراش» ...العمل بالمثل را دارند

را فاحشه سياسی می گوئيم، يک عده از حواريون او خفه می شوند، ما را ببخشد، راه » اکادميسين«مطمئناً وقتی ما 

چگونه ممکن است يک انسان شرافتمند و نه حيوان، يک اکادميسين روشنفکر و نه يک احمق . ديگری نداريم

می خواھد تا کودکان، زنان و مردان فقير و » قالل طلبقھرمان دموکراسی و است«تبھکار چنين چيزی بگويد؟ اين 

مگر مردم تھيدست و زحمتکش !! او ارضا گردد» حس ميھن پرستی«تھيدست آنطرف مرز نيز راکت باران شود تا 

آن طرف مرز چه گناھی را مرتکب شده اند که بايد به خاطر منافع ستراتيژيک امريکا و ياری دولت مرتجع 

  دست پوشالی ترين رژيم دنيا؟ه راتيژی بايد قتل عام شوند، آنھم بپاکستان در اين ست

با  ريختن خون توده ھا عادت »  شورای انقالبی رژيم پوشالی خلق و پرچم«اين قصاب که از زمان حضور در 

کرده است، ريختن خون ھزاران زحمتکش در آنطرف مرز با راکت پرانی دولت پوشالی، چرتش را خراب نمی 

قطار کند، ما او را به » به حمايت از مبارزه عليه دشمنان پليد وطن« اگر اين قصاب ده ھزار کتابک ھم لذا. سازد

ده قتل عام کودکان، زنان و مردان تھيدست ترين طبقات زحمتکش می شناسيم، دل کميته ھا و احزاب که حيث فرمان

  !می گويند يا چيز ديگر» قھرمان«او را 

اندگی بسياری از بزرگترين عامل بدبختی و عقب م«ورنو  به درستی می گويد که و ھمينجاست که  تئودور آد

اين جوامع، ۀ ی نيستند که بی سواد و فاقد دانش نوشتن و خواندن ھستند؛ بلکه بزرگترين فاجعئجوامع، انسان ھا

، فخر و مباھات  خوداکادميکمی شمارند و به تحصيالت » بحر العلوم«روشنفکران کم مايه ای ھستند که خود را 

  ».می کنند

  .تا بعد

  

 

 

 


