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محیط  سواد در جوان با به امید این که هر نوشته بودم و 201۵هفدهم فبروری  من این یادداشت را سه سال پیش در

 زبدین ترتیب مردم را ا بسازد وسواد  کم یک نفر بیسواد را با کم از زندگانی به جهاد با سواد ساختن عمومی برخیزد و

 یستجامعه درد بی سوادی درهر  .کنم من این یادداشت را یک بار دیگر برای تان تقدیم می خرافات نجات دهند. شر جهل و

سواد  حرفه ای نیاز دارد و بهروزی به مهارت های تکنیکی و جامعه برای بهبودی و هر .تربزرگ یستسر درد بزرگ و

 نیروی نوشت و آن که با و مستقیم دارد حرفه ای اثر ژرفای این مهارت های تکنیکی و خوان بر غنا و نیروی نوشت و و

ار ک هر قبل از و انتقادی مجهز می شود تجربه های دیگران با سالحِ تفُکر استفاده از پرتو مطالعه و خوان مجهز است در

فبروری 17         دهد. نجات می قصد استفادٔه مادی دارند؛ دین آنکه از انحصار روحانیون و را از آیین خود دیگر دین و
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اهو هی صدا و و صد سال پیش از امروز روحانیون عیسوی تالش داشتند که دین را در انحصاِر خود نگاه دارند بدین دلیل سر دو

نفوِذ کلیسا بر سراپای زندگانی مسلط نگردد دین از  نباشد واختیار روحانیون  یاسی با قدرت مذهبی درمی کردند که اگر قدرِت س

خواهند به  می جنبل رو آورده اند و زندگی رخت می بندد. چنانکه امروز در جوامع مسلمان برخی از روحانیون به کار جادو و

شالق در  لمس دارد و قابل که جن یک پیکر محسوس و کنند فکر می بدِن یک زن حامله بیرون آرند و نیروی شالق جن را از

جادوگران و کشیشاِن عیسوی  در نتیجه با شالق زدن جنین هشت ماهۀ یک زِن حامله را ضایع می سازند؛ کند و بدِن او کار می

شالق زدن جن همانند شالق زدن بر شعاع  را می کردند. جن از مارجِ نار یعنی شعلۀ آتش آفریده شده است و عین این کارها

د تواناگر تعویذ نشد به زور شالق می  مال به زور تعویذ و ی عوام می پندارند که جن وجود قابل لمس دارد وول خورشید است.

پول سازی از راِه  استفاده ووء لماِن دین میدانند که این نوعی سعا دهد. اگر مردم نمی دانند، دولت و آن را از وجود ِانسان فرار

ردند آفتابی می ک استفاده از دین راوء س این گونه ریاکاری و آن روزگار شاعران اروپایی درباید جلوش را بگیرند.  دین است و

 د.این گونه خرافات از دین برچیده شبوریای  علم آموزی جهل عامه از میان رفت و تا باالخره با عام شدن سواد و

 . ذارمگ نگلیسی آنرا با ترجمۀ دری برای تان میشعری دارد که من متن ا ،شاعر اسکاتلندی زیر عنوان ریاکاری "رابرت برنز"

تا با یک مبارزۀ بزرِگ ملی مردم را از این دشمِن  نسِل جوان افغانستان باید بداند که بزرگترین دشمِن مردم بی سوادی است و
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رصت بدهی که طفل رواج خواهد داشت. این که به کسی فُ  مرد و خطرناک نجات نداده اند به اصطالح همین شالق زدِن زن و

نقاهِت فکری است ولی زنی یا مردی که دیگر هیچ وسیله  تو پول بگیرد اوج حماقت و از شالق زدِن خود از ترا شالق بزند و

جهالِت  تاریخ تیر شده را به بهای ارزان می خرد تا از دوا فروش شهرش دوا های تقلبی و طبیِب شهرش تاجر است و ندارند.

د نجنگیرش نیز به زور شالق از کیسۀ نادانی پول بیرون می آر رمال و آخوند و آنرا بر ایشان بفروشد، استفاده کند و وءمردم س

 :از که استمداد کند؟ مگر نه این است که  کجا بَرَود و. نادان که به اصطالح الف را از تیاق فرق نمی کند بی سواد و انخودش و

 قطره تا محیط تسلی سراغ نیست از

 ما رخت بسته است آسودگی زکشورِ 

 :برمنگهــم نگارگر واین است شعِر رابرت برنز اسکاتلندی 2015فبروری  17فاعتبروا یا اولی ابصار.

 

 

Hepocracy  

A robe of seeming truth and trust 

Hid crafty observation  

And secret hung, with poison'd crust 

The Dirk of Defamation 

A mask that like the garget ''show'd 

Dye- varying, on the pigeon 

And for a mantle large and broad 

He wrapt him in Religion 

Robert Burns 

 تقوا و ق استــرش حــی ظاهـعبای

 اری هـگ لهـیـآن ح پنهان در ی،ـول

 انامــه پنهـــــج َود رازی درونِ ــبُ 

 وده یاران،ـر آلــچو شمشیری به زه

 بین ودبه روی خود نقاب افگنده خ''

 ری سخت رنگین ـوِق قمـه ساِن طـب

 ـانن شیخ فتــــه دوِر خویشتن، ایـب

 انایمــ ده جامه ای از دیــن وـیـنـت 

 نگارگر:  م. ا. ترجمۀ


