
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  »سيماب«امين 
  ٢٠١٠ سپتامبر٥
  
  

. تقديم است» افغاانستان آزاد ـ آزاد افغاانستان«سالم و احترامات قلبی خدمت متصديان محترم و متعھد پورتال 

 لھجۀ شما وطنپرستان دردفاع ازمردم دربند ، مظلوم و ھردم تحقيرشدۀ ما نمونه ای قاطعيت موقف و صراحت

ازسپاس ، حق شناسی و جوانمردی است که توسل به آن شيوۀ نيکو وبس نجيبانه را به ھمه رسانه ھای ملی و 

  .مردمی صادق و وفاداربه مردم ستمديدۀ افغانستان و به خطۀ آبائی ما آرزو می کنم

رپائين حضورشما و خوانندگان ارجمند پورتال پيشکش می نمايم دررابطه با فاجعۀ بزرگ بيسوادی و آنچه را د

توھين به بخش عظيم باشندگان روستاھا ميباشد که شما خيلی مدبرانه و واقعبينانه درشمارۀ ديروزپورتال به توضيح 

  :ئی با شما يکی دو نکته اضافه نمايمخواستم درھمسو. آن پرداخته ايد ؛ و مايۀ  بس افتخارو رضايت خاطراست

  

  

  !است» دانشکده«بيسوادی زادۀ فقراقتصادی ولی دھکده 
  

ًبيسوادی پديده ايست که اکثرا درفقراقتصادی ريشه داشته ودرکشوری چون افغانستان ، با ساختارنيمه فئودالی ـ . ١

وديگرطبقات ) آل يحيی(تا طبقۀ حاکم نيمه مستعمره درگذشته ـ عدم رسيدگی جدی به آن ، وسيله ای بوده است 

مرفه، وسيله ای برای تعميل فشارو توھين برمردم دردست داشته باشند و درنتيجه آزادانه به نقض حقوق افراد بی 

ھرگاه کيفيت تعليم و تربيه و مساعی مردم دوستانۀ دورۀ امانی را با . بھره ازسواد وتاراج دائمی آنھا بپردازند

  .ً آن دراين زمينه به مقايسه بگيريم ، حقانيت اين ادعا کامال مشھود می شودانحطاط  دورۀ بعد

ًبيسوادی مسلما پديدۀ ناگواروشوم است که درسطح فردی و درسطح جمعی بايست برای دفع آن بدون تأمل به . ٢

 ولی سبکسرانه حکم نمودن يا اذعان نمودن به اين که شخص بی بھره ازنعمت سواد،. مبارزه برخاست

ً، حتما حقيربوده و موقف » باسوادان فخرفروش«ازنظرذکاوت ، شعور، قضاوت منطقی و واقعبينی ، درمقايسه با 

  .وازخودراضی است» باسواد«دارد ، خود ثبوت جھالت فرد » پائين تر«انسانی 

 انشائی ـ وھمزمان ازگفتاری به: سواد فقط  ُبعدی ازابعاد ذکاوت فطری انسان است که با انکشاف و تقويت لسان . ٣

با آن درتعامل با ماحول اجتماعی و فرھنگی ـ  فرد را قادربه درک بھتراززندگی و طبيعت ساخته و اورا درابراز 

درست به ھمين دليل است که طبقات حاکم و . ، آزاد و متکی به خود می سازد) راجع به ھمه شئون زندگی(افکارش 
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ه افغانستان بارزترين و غم انگيزترين نمونۀ آن است ، تعميم بيسوادی و اقشارزالو درجوامع عقب نگھداشته شده ک

ناگفته نبايد گذاشت که وضع موجود تعليم . عدم رسيدگی جدی به آن را درتطابق کامل با منافع حياتی خود می يابند

طه با بھروزی مردم به وتربيه درافغانستان ، با تمام بوق و ُسرنائی که اشغالگران و ادارۀ مستعمراتی کابل در راب

راه انداخته اند ، ازظالمانه ترين و خاينانه ترين سياست ھا در رابطه با معارف يک کشور و آيندۀ کودکان و 

ادعای من برچشم ديدھايم درگذشتۀ نزديک درکابل استواراست زيرا به عنوان معلم نمی . نوباوگان آن می باشد

  .رم را ناديده گرفته و برداشتی ازآن نداشته باشمُتوانستم اين رکن مھم حيات اجتماعی کشو

ا درگذشته در رابطه با تجاوزبيگانه به خاک ھمانطوريکه متصديان گرانمايۀ پورتال اشاره نموده اند ، مردم م. ۴

آبائی ما ، بھترو پيشترازروشنفکران جامعه به درک شعوری طرح ھای استعماری رسيده و به اشکال گوناگون 

درپائين به چند نمونۀ آن اشاره . بيداری فطری خودرا به نمايش گذاشتند) طنز، دوبيتی ھا ، حکايه ھا و امثال آن (

  :می نمايم

و جواب وی )  فروشندۀ دوره گرد مواد خوراکه (تبنگ واالايد تعداد زيادی از ھموطنان ما راجع به جواب يک  ـ  ش

به يک افسردولت دست نشاندۀ روس ، شنيده باشند و آن جواب دندان شکن را که درتمام کابل شايع شده بود به 

ا ازفروشندۀ دوره گردی در کوته سنگی  خلقی ـ پرچمی نرخ ميوه رصاحبمنصبگويند يک  : خاطرداشته باشند

فروشندۀ دوره گرد بالفاصله به جوابش .  »!اوھو چقه قيمت« : پرسيد و با شنيدن بھای آن ، با ناراحتی استغاثه کرد 

و فخرفروش با چنين منطق ، » باسواد«کدام روشنفکر.  »!!ھرچيزخاک وطن نيست که ارزان بفروشی«: گفت

رمالی عام ، حق يک عنصرممثل يک قدرت پوشالی خونريز و ضد ملی را به کف ظرافت و شھامت قادربود د

  دستش بگذارد؟

ـ  خانم موسپيدی در دورۀ استيالی روس و حکومت نوکران خلقی ـ پرچمی آن ، برای دعا برآرامگاه بزرگان 

ه به زيارت می رفت زمانی که ازسرويس پائين شد و در راھی که ھميش. خانوادۀ شان راھی افشار داراالمان بود

آن .  »! سرت فير می کننقوای دوستپيش نرو که  ! مادر« : قدم گذاشت ، يک سرباز حزبی فرياد برآورد

اين چطوردوستی است که بر « : مادرموسپيد و با شھامت با نفرت و عصبانيت به سربازک مزدورنگريسته و گفت

  .ا از زبان خود آن مادرشريف و با شھامت شنيده بودماين رويداد ر.  »دوست فير می کند؟ لعنت برچنين دوستی

» باسوادان«اين دو نمونۀ کوتاھی بود از شعوربيدار و ذکاوت فطری توده ھا که درامرشناخت دوست و دشمن ، به 

قادربه تشخيص » باسوادان«ازخودراضی ضرورتی ندارند و به عنوان قربانيان مستقيم ظلم و بيعدالتی ، خود بھتراز

بی «البته حساب فرزندان صديق توده ھا که باسوادشدن خودرا مرھون ھمان تودۀ . و قضاوت سالم می باشنددرست 

 زندگی آنھا و درخدمات آنھا می دانند ، با گروه ۀدانسته و با کمال تواضع خودرا شاگرد مدرس» سواد

  . ًکامال جدا است» ازخودراضی«

وھم حماسه آفرينان جنگ آزاديبخش (سر می برند ه روستاھا بواما چه بسا که توده ھای شريف و بيدارما در

  : از ميان آنھا بسنده می کنم١دراين مورد فقط با شعری گمنام). دربرابرمتجاوزين بيگانه بوده اند

    خاک دراين تحصيل بی حاصل شود                                          

                                       اين محصل ھا ھمه اش مغرب زده اس                                       

                                             می روم شاگرد دھقان می شوم

                                                                               درحقيقت دھکده دانشکده اس
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ًاميد روزی واقعا دھکده ھای کشورما به . ، بازبان خيلی ساده ، درسی است بس فشرده و عميقاين دوبيت باال 

  .دانشکده ھا برای فرزندان دورمانده از آغوش پرمھرتوده ھا مبدل گردد

  

  !به اميد آن روز

  

  

  

  

  

  

  
  . ت خواھيد گذاشتند ، برمن مشوشد و اشعاربيشتری دستگيرھرگاه شاعرآن معلوم با. قبل درجائی شنيدم و به حافظه گرفتم آن بيت پرمفھوم را سالھا  ١

  
   

  
 


