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  ئیحرافی روشنفکران حرفه 
 

 غربی در افغانستان ، تب تند واژه چينی و نقل قول نگاری ھا از نوع سطح ۀبا ورود بحث دموکراسی از نوع ھدي

 از رسانه ھای ئیافغانستان نمودار شد که آرام آرام در کليشه ھا و به تعبيری نخبه نگاری در مطبوعات محدودباال 

  .می سازند زانگارا است اين مھم » گفتمان«چاپی جا افتاد و حاال ھا بحث ھای دنباله داری که ھمانا 

مانه ھا و بايد شدھا نيازيست که از زشکی نيست که وجود يک چنين جوی که بازبينی و نگره ای باشد بر چه شد

 بخشيده ئیجا مانده بود وھمان نپرداختن به آن بود و است که انديشه و انديشيدن را ايستاھای پسين در افغانستان خالي

  .  روشنفکر خوش خيال و خام پندار نگھداشته بود ئیو انسان باسواد جامعه را در مفھوم استعاره 

 جوان امروز و نيمه ۀشود و نسل سرگشت ديگر در نقش مرزا و چيزبنويس برآورده نمی روشنفکر ۀانتظار از واژ

  .خواھد طاليه داری را در جلو بيند تا گام ھای مصممش را در آن مسير سمت دھد  جوان ديروز ، امروز می

رخواھی ھای نمود ؛ چه از جنس فيمنستی و چه از براب تابوشکنی ھا و سخن گفتن از آنچه تاکنون ننگ آور می

قومی و اقليتی در اولين جرقه ھايش ھمچو حديث شوق برگوش منتظرمردم ترنگ خوشی داشت که باور و ايمان 

  .تشنگان حقيقت را در ميان نسل جوان در پی داشت 

 غرب در تالش سالھای انتگراسيونی شان دست ۀپيامبران حقيقت گو که با برخورداری از تسلط برزبان ھای حوز

منابع و افکار حوزه تمدنی نيز داشتند با برگردان مفاھيم و نقل قول ھای بيشمار از متفکران غرب و بازی در 

  .ی را آغازيدند که نگو و نپرسئھا» گفتمان« فيلسوفان چنان

لد اصلی انديشه ھا را نيز ؤوشارحه نيز مدد جستند تا امانت مگاھی از قوس ناخنک که با وجدان تربودند گھ نانیآ

کنند و زمانيکه ھم دانستند شايد امکان رديابی ھا يک در صد است خود را ازنقش طوطی بدر کرده و گفتند رعايت 

  .فکريم  ما روشنفکريم و اين طور می

 بی دردسر و کم زحمتی تبديل ۀخواھم به اين پرسش ، پاسخی بيابم که آيا روشنفکری به حرف بگذريم ، اينجا می

  ؟؟؟؟نشده است 
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دست در ميان ورق پاره ه  قلم ب،دست  که با يکئیشود اين واژه را باحفظ آبرويش به روشنفکران بی آبرو یآيا م

دارند تا در اخير مقال ھای دور و دراز شان فھرست نويسی کنند  خوانند و يادداشت برمی ھا و کتاب ھا تند تند می

و پز دانش و چيز فھمی شان را به اکثريت ھشتاد درصدی بيسواد ، اقليت بيست درصدی  باسواد و يا شايد پنج يا 

  دانم چند درصدی کتاب خوان جامعه ای ما بدھند ؟؟؟؟ نمی

، اجتماعی ميان از دست ندادن کر و فر قدرت سياسی،  برای ت ديگرشان چماق و باتوم نگھداشتهدرحاليکه در دس

  . تھی شان ھمچنان درجھت مخالف نبشته ھا و گفته ھايشان در تکاپواند

آنچه نياز جامعه روشنفکری ماست ، کسانی اند که به توليد انديشه و پيگيری باورمندانه و مستدام آن از روی ايمان 

، نه اينکه بنويسند بی آنکه بدان باورداشته خوانندگان نوشته ھا را پاس دارندزمان محکم به فردا دست به قلم ببرند و 

  .باشند و يا باور داشته باشند بدون اينکه عمل کنند و يا حتی اگر عمل نکنند ، کامال در جھت مخالف آن گام بردارند 

تواند ، قضاوت  تان چيزيست که می قدرت حاکم کنونی درافغانسۀانزوای شرافتمندانه ازقلمرو کنونی سياست آشفت

 ۀھای بايسته محک بزند در غير آن تنھا نقاب روشنفکری زدن بر چھرگان مسخ شد» گفتمان«آيندگان را در تداوم  

قدرتمند و تنھا خالف نويسی ھا ، کژگامی ھا را کتمان نخواھد کرد و زبان نسل ھای آينده تيزتر برروشنفکران بی 

 شان در تابستان مختنق ۀنند روشنفکران نازک نارنجی عرب که با وز وز زنبورگونآبرو خواھد تاخت و ھما

وسوزان صحرا تنھا مزاحم ھای کوچک خواب ھای بعد از ظھر شيخ ھا و شيخ مولک ھای ديکتاتورکيش دھه ھای 

  .اخير مردم عرب بودند به زودی رنگ خواھد باخت 

به او  داند مصر  با برداشت دو پھلو از دو ديکتاتور خودش نيز نمیشايسته تقدير خواھد ماند که*آنگاه نه آدونيسی 

لذت تکريم را از دست قاتل ملتش مزه خواھد کرد ، چه روشنفکر ھمان است که با ** خواھد خنديد و نه ھم درويشی

 برای تاجی از خار ھمچنان برفراز جلجتا در حرکت باشد و يا قلب فروزان دانکو را با استعاره ماکسيم گورگی

روشنفکر ھمان است که خالف جريان ناپسند قدرتمند جامعه اش با زشتی . مردمش در تاريکی جنگل بلند نگھدارد

روشنفکرھمان است که با صدای بلند طغيان ميکند و عاصی و سرکش به مبارزه و منازعه . ھا و پلشتی ھا بجنگد  

شود و لعنت بر اين   ازين بيشتر نمیئیکه بی آبروطلبد نه اينکه ھم لعل را نگھدارد و يار را نرنجاند  می

  . و بی مايگان بی آبروئیروشنفکران حرفه 

  آدونيس نويسنده و متفکر بنام عرب * 

 محمود درويش که درزمان دورتر از معمر القذافی تقدير دريافت داشته بود ** 
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