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 روشنفکر کیست ؟

 (استاد عزیزنعیم)

روشنفكر  در اصل و به خصوص در  كارروشنفكرانه كدام است ؟روشنفكر بودن یعني چه ؟ روشنفكر كیست ؟

روشنفكران در فصول اخیر تاریخ نوین افغانستان ، چي  شرایط كشور ما چي نقش اجتماعیي را بر دوش دارد ؟

این اشتباهات گرفته  نقش ایفا كرده اند ، چي اشتباهاتي را مرتكب شده اند ، درسها و عبرت هایي كه باید از

 شوند كدام ها اند ؟

 (آسمائیصفحه  ۲۰۰۱چهارم سال   برگرفته از شماره  )

 ماستاد عزیز نعیپاسخ های 

 شما نقش روشنفكران افغانستان  را در جریان چند دهه اخیر چه گونه ارزیابي میكنید؟ -س  

قبل از این كه به پاسخ این پرسش شما بپردازم میخواهم برداشتم را نسبت به روشنفكر اراإـه كنم. واضح  -ج 

صف مقابل تاریك اندیش باید قرار داشته باشد ، یعني در برابر آناني كه نه تنها نوآوري را است كه روشنفكر در 

نمي پذیرند ، بلكه میخواهند نسبت به زمان خود نیز به عقب رجعت كنند. اینان سراپاي خود را با طنابهاي 

د. با این بررسي باید تعصب بدبیني و خشونت بسته اند و هیچ نمیخواهند این طنابها را از خود دور سازن

روشنفكر برعكس داراي دید وسیع باشد و عاري از هرگونه بدبیني،  تعصب و خشونت و آنچه را كه به خود مي 

پسندد به دیگران نیز روا دارد و تحمل شنیدن نظر مخالف را داشته باشد و در برابر آن با سالح منطق مجادله 

ا شهامت آن را بپذیرد. عفت كالم و عفت قلم باید شرط برتري روشنفكر كند و اگـــر احیانــاً مغلوب شود باید ب

 نسبت به تاریك اندیش باشد. مهمتر از همه این كه در نهاد روشنفكر باید احساسات و تفكر توازن  داشته باشد.

 در افغانستان جنبش روشنفكري از آغاز قرن بیست در وجود مشروطیت اول و دوم به حركت آمد و در خالل

قرن این جنبش مد و جذرهایي را پیمود . علت عدم مؤفقیت جنبش هاي روشنفكري در افغانستان عبارت بود از 

این كه منبع الهام آنها بیشتر از خارج بود نسبت به داخل . اینها زیر تأثیر تركان جوان و مفكوره هاي لیبرال 

كوره ها را بدون در نظر داشت شرایط عیني و غرب و یا هم زیر نفوذ مفكوره هاي چپي قرار گرفتند و این مف

ذهني میخواستند در جامعه افغاني پیاده كنند، كه نه تنها نتیجه نداد ، بلكه در هر مرحله كشور را براي چندین دهه 

 به عقب كشانید.

معقول و روشنفكران ما شرایط زمان خود را مورد انتقاد قرار میدادند ، اما به عوض از نشان دادن راه عملي و 

متناسب با شرایط عیني و ذهني جامعه افغاني عاجز میماندند. این كوتاهي  بیشتر متوجه معارف ما بود. در هیچ 

دوره یي معارف افغانستان مؤفق نشد تا یك ایدیولوژي ملي را كه خصوصیت آن بر ناسیونالیزم افغاني و استقالل 

اد اندیشي استوار باشد، و از تاریخ و فرهنگ افغانستان الهام ملي و دكتورین آن بر اساسات دین مبین اسالم و آز

تحت نفوذ كلتورهاي  -چه در داخل كشور و چه در خارج -بگیرد ، تدوین و ارایــه نماید. درسخوانده گان ما

 مختلف قرار گرفتند و میخواستند آن را در افغانستان پیاده كنند.

ت ثور ، آنعده روشنفكران ما كه طي دهه قانون اساسي در طي چند دهه اخیر ، به خصوص پس از فاجعه هف

قیافت عناصر پیشرو و مبارز جلوه گر بودند ، دور از تصور و توقع ملت ـــ اكر استثناء را استثناء قرار دهیم ـــ 

و  امتحان خوب ندادند. آناني كه فریفته افكار چپي بودند ، مقامات عالي را در رژیم دست نشانده اشغال كردند

آنچه را كه در گذشته بر آن زبان انتقاد دراز میكردند ، نه تنها خود مرتكب شدند ، بلكه  دهها مراتبه بیشتر 

 ازگذشته آن را  مرتكب شدند. اینان شوروي پرستي را معیار وطنپرستي وانمود میكردند.
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در برابر رژیم دستنشانده مبارزه  آن عده یي كه چپگرا نبودند و وطنپرستي را شعار خویش قرار میدادند ، نه تنها

نه نمودند ، بلكه اكثریت شان چه به نثر و چه به نظم ، در  مدح آن قلم زدند. و آناني كه در آن شرایط دشوار در 

  مقابل رژیم كمونیستي مبارزه میكردند یا در زندان بودند و یا هم در جوقه دار!

استفاده از شرایط مطلوب و آزادي عمل ، در سازماندهي صبغه  آن عده یي كه در خارج بودند، مؤفق نشدند تا با

ملي و  وطني مبارزه ملت افغانستان ، در برابر تجاوز شوروي ، سهم مؤثر بگیرند و جبهات سیاسي و دیپلماسي 

 و فرهنگي این مبارزه را بكشایند. خالصه این كه اینان نتوانستند به سویه ملي و بین المللي موجودیت خویش را

تثبیت نمایند. اینان به جاي آن كه جامعه بین المللي را متوجه طبیعت مبارزه افغانستان نمایند ، خود زیر تأثیر 

 روندهاي قرار گرفتند كه دیگران براي افغانستان تجویز مینمودند.

آن كه بر  با كمال تأسف باید اضافه نمود كه روشنفكران ما در خارج به جاي ایجاد وحدت فكر و عمل ، به جاي

دردها و كدورتها مرهم گذارند ، تفاوتهاي نژادي ،  قومي ، لساني و مذهبي را دامن میزدنند و نه تنها تحمل 

شنیدن صداي مخالفان را نداشتند و  ندارند و با آن با سالح منطق نمي رزمند ،  بلكه با  اداي الفاظ دور از عفت 

گر استثنا ء را ، استثنا ء قرار دهیم ، روشنفكران ما در این مرحله ا قلم در برابر یگدیگر صف آرایي مي نمایند.

 بسیار حساس تاریخ افغانستان ، امتحان خوبي از خود نداده اند.

 به نظر شما روشنفكران چه اشتباهات بزرگي را مرتكب شده اند؟ -س 

ید بگویم كه اشتباه بزرگ قسمت اعظم این پرسش شما ، در پاسخ قبلي ارزیابي گردید ،  با آنهم با -ج    

روشنفكران ما دراین بود كه میدان را براي حركات ارتجاعي و واپسگرایي خالي گذاشته اند. در نتیجه این اشتباه 

 منافع ذیدخل و كشورهاي همسایه توانستند كه جهاد مردم افغانستان را از مسیر اصلي منحرف بنمایند.

 ان در افغانستان ایفا كرده اند چیست ؟.درس و عبرت عمده نقشي كه روشنفكر -س   

اكثریت روشنفكران افغانستان توقع و آرزومندي ملت افغانستان را كه در این لحظه مصیبت بار تاریخ  -ج    

كشور  از آنان داشتند ، برآورده نساختند . و شاید هم براي سالیان زیادي این یأس از حافظه ملت فراموش 

 نگردد.

منتجه نهایي آنچه كه اكنون روشنفكران انجام میدهند در سمت مطلوب است و یا در جهت به نظر شما   -س 

معكوس آن ؟ و اگر در جهت معكوس باشد ، به نظر شما روشنفكران افغانستان  چه میكنند كه نباید بكنند و چه 

 نمیكنند كه باید بكنند؟

شد ، مكرراً به عرض میرسانم : نتیجه نهایي آنچه آنچنان كه با پاسخ به پرسشهاي قبلي به عرض رسانیده  -ج    

كه روشنفكران ما انجام میدهند نه تنها در سمت مطلوب نیست ، بلكه  در سمت مخالف آن عمل میكنند. در این 

مسوولیت چه دولتمردان سابق ما  ، چه شخصیت هاي سیاسي و نظامي ما ، چه قلم به دستان ما ، و چه این 

قضاوت تاریخ سخت است و -ـباشیم و نمیتوانیم با بهانه هاي گوناگون خود را تبرإـه كنیماحقرالعباد شریك می

  بیرحمانه.

  آنچه را كه روشنفكران نكرده اند و باید میكردند  عبارتند از:

 سازماندهي جبهات سیاسي ، دیپلوماسي و كلتوري مبارزه ملت افغانستان؛ -

 استعمار ایدیولوژیك اتحاد شوروي سابق ؛ سازماندهي یك ایدیولوژي ملي در برابر -

 مرهم گذاري بر كدورتها ، و رفع دشمنیها و مخالفتها.
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روشنفكران به جاي این كه خود متحد و یكدست شوند و راه سالم و سوم را براي معضله افغانستان جستجو كنند و 

رجیي قرار گرفتند كه سوال افغانستان جامعه بین المللي را  مجبور به پذیرش آن سازند ، زیر تأثیر روندهاي خا

 را به نفع خود ارزیابي میكردند.

در دوره بعد از جهاد زماني كه جنگهاي بین التنظیمي در گرفت هریك نظر به درك و دید خود از جوانب درگیر 

 جانبداري مینمودند و هنوز هم میكنند ، كه این به هیچ صورت روش مطلوب نیست.

چرا نیروهاي سالم اندیش افغاني در داخل و خارج كشور نمیتوانند براي برونرفت از به نظر شما  -س      

بحران و گشایش راه به سوي فرداي بهتر و كسب حمایت فعال " اكثریت خاموش" مردم  ، با هم به تفاهم و 

 همكاري دست یابند و از یك نیروي بالقوه پراگنده، به نیروي بارز بالفعل مبدل گردند؟

به ارتباط این پرسش باید بگویم كه گرچه به حیث یك درسخوانده در این مسوولیت خود را شریك میدانم  -ج     

و نزد وجدان خویش سرافگنده هستم ، با این هم از آوان جهاد، طي نوشته ها ، طي صحبت ها ، طي سخنراني 

خته بودم و بر سازماندهي صبغه ها و طي مصاحبه ها ، روشنفكران افغانستان را متوجه مسوولیت هاي شان سا

ملي مبارزه مردم ما در  پهلوي صبغه اسالمي آن تأكید مینمودم . اّما ، متأسفانه این آرزو در حلقه هاي مختلف 

 روشنفكران افغاني ، با بي تفاوتي روبرو شد. با این هم نومید نیستم و به این وسیله یكبار دیگر  صــدا میـكنـــم كه

مشت و یك آواز گردیم و آنچه را كه به زبان بیان مي آریم به دل هم باور داشته باشیم . آن وقت  متحد شویم ، یك

 من یقین دارم كه دنیا متوجه ما خواهد شد و نیروهاي مخالف یكي پي دیگري خنثي خواهند گردید.

  .و من هللا توفیق
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