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 نشخوار واژگان دموکراسی و آزادی در دھن روشنفکران اخته
 

ان مطبوعات کشور سربرون ی درآسمئنزديک يک دھه ميشود که بعد فروپاشی طالبان اينجا و آنجا تکنگاره ھا

کردند و روشنفکران باد آورده از قاره ھای ديگر به موطن زادگاه شان به قلم فرسائی وچه بسا که فضل فروشيھا 

 پرداختند

دراين گشاده دستی افکار آشنا و نا آشنای از دياران دور بن بستی نامرئی بين مکتب خواندگان ايران که ھنوز در 

رجا زده اند با با سوادان سوداگر وانديشه خوان فالسفه جديد غرب درميدان بيصاحب گويا تقابل فلسفه ھايدگر د

نانيکه مايه ھا و اندوخته ھايشان آپزدادنی ديسکورس به مصاف نشستند و   گفتمان ويا به قول معروف وادبيات 

انتھا به رديف کردن اندک بود، جا خوش کردند و صاحب واژگان افسون کالم در نوشتن طوماری بس طويل وبی 

واژه ھای دموکراسی ، آزادی ، عدالت وھرآنچه خوب و ستودنی است ، دست يازيدند که چنان الالئی مادر 

 . مھربان در شبستان تاريک خوش آھنگ مينمود

ده اما دريغ و درد اينجاست که صاحبان اين نوشته ھا آنچه را که ميگويند در عمل به آن پابند نيستند و با چنان دي

درآئی ھمچنان مينويسند که خوانندگان اگر در ھمان چند سال اول بعد از فرجام يکی از اين مقاله ھا و نوشته ھای 

 .آتشين نمناک چشم و شوريده سر در فکر فرو ميرفت که بايد کاری کرد و نبايد ديگر چنين و چنان ماند

ميکند و ميخواھد رھا از خوی ناپرسائی ، کفرگونه حاالھا بعد از نگرش اين گونه نويسه ھا ديگر درنگ بر معنی ن

نقد کند و حالجی کند که اين ھمه احساس و جوالنی که در اين سياھه نما دارد، چرا ره به جائی نميبرد ، چرا ما 

ھنوز که ھنوز است و سواد روشنفکران ما از پارو باال ميرود نه در تبلور يک نظم و جنبش منتقد و نه گو جمع 

  و نه ھم در يک تشکل منسجم و کارآ؟شده ايم

روشنفکران ما که يک دم از دميدن نقل قول ھای فالسفه بزرگ غرب باز نمی ايستند و در مثال زدن و الگو 

برداری چنان زيادت ميکنند که گاه ھم فراموش ميکنند عين جمله و يا ھمان موضوع در دو سه سياھه ديگرشان 
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 را نميخواھند از فرش زير پايشان بيرون گذارند و ترس مبادائی خاکی شدن اين نيز وام گرفته بودند، در عمل پا

 . پاھای مبارک و رنجه شدن آن چنان بر ايشان سخت است که رنجه شدنش را برتابيدنی نمی يابند

از قديم گفته بودند حرف مفت ولی اين واعظان ، حرف گران ميزنند و اين گرانی بھای انديشه ھای جوانی است 

ابند ، چرا ي  و قوام يابند که نميگيرند و نمی و پناھی اند که شکل گيرندءکه پاک ودست نخورده اند و به دنبال ملجا

 ؟؟؟

سياست پيشگانی اند که اتفاقا   تا آسمان دارد اين نويسنده ھا پاسخ روشن است ، زبان و عمل آنھا تفاوتی از زمين

از سواد باالئی برخوردارند و با اين سواد باال خودشانرا منزه از بزن و ببند ھا در گوش ھا جا ميزنند و با پوزش 

 . پس چی کنيم عمل شانرا توجيه ماکياوليستی ميدھند

ثلث ھا وچند ضلعی ھای رسانه ئی به اين داللی رنگ خوشايندی اتفاقا در اين خراب شده بی پرسان افغانستان م

بخشيده و خود کوزه گران وکوزه خران ، خريدار بازار ھم اند و اما وای به حالی کسی که بخواھد خالف نويسی 

 . کند يا به نقد بکشد که در آن صورت حساب معلوم است و تھديد ھم ته کاوی ھای امنيت

 که صفت روشنفکر را به اينان نسبت داد ، اصال ميشود آنانيکه لميده قدرت و تکيده حاال در اين مدار ميشود

وجدان برای خالی نبودن عريضه دست به قلم ميبرند وبادستشان مينويسند با فکرشان سبک وسنگين ميکنند و با 

 انند ، چشم اميد داشتپاھايشان قدم برقالی ھای ارگ نشينان گذاشته و نشيمنگاھشان را بر کوسن ھای قدرت می لم

نانيکه ميخواھند سياسی باشند زمان کافی باشد تا آشايد گذشت ده سال برای اينکه مردم خودشان را تنھا ندانند و يا 

يک قطب مخالف که نه مثل پارلمان خريدنی باشد و نه مثل ارباب قدرت فروختنی با دستھای نازک نارنجی اين 

 تاالن شکوه دارند ، شکل ميگرفتروشنفکران با عاطفه که ھميشه از 

وشايد ھم تاريخ آمدنی چنين قضاوت ميکرد که اين مکتب خوانده ھای برگشته از آنسوی آب ھا برای سرزمينشان 

 اين اساس را گذاشتند واين فصل را باز کردند

وکم مايگی تمام اما افسوس من اينست که سلسله نوشتنھا دوام دارد و خريداران کوزه ھای گلين نيز با بی شرمی 

رجز خوانی ميکنند واما انچه در اين منگنه از معنی اش دور شده ھمان روشنفکر روشنگر و خردورز است که از 

 مکتب کانت نقل قول ميکند ولی صغير است و آدرنو و ارنست بلوخ را در گورشان شکنجه ميکند

، با کمال افسوس بايد گفت که نرينه ھايشان اگر اين ساده پنداران خيال بستن تھمت روشنفکر را به خود دارند 

 اخته اند ومادينه ھا نيز روسپی وار در اين بازی مذموم درگير اند

 

 

 


