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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 ۵۰/۲۰//۰۵/                                                                                                   عارف عباسی

 تاريخ همۀ ما را محکوم کرده است

ۀ  نه ارتکناج ایاينای  نی  نص و   نر ينا ینروه و ينا دسن            ننی  دللملن     ین  ينا اع نراف   من اينن نوشن ه را فنرف  ح   

شنمرده شنصه می واننص کنه     ننصای ينا وانصای  ینصار شنص        هن    تا  صی اين . یام  زج ديموکراتیا خلق می پذيرم مشخص 

هنای  رين قنوی  ر می ها  ا  کار  س ن منصه  تن  یمام خشونت ها،  تحمی  سللطۀ اهريمن دورای را  ا تن واقع  ییی هموط

 نه هنیو وانه قا ن  تواینه        تحت شعار مبارز  رهايی توده ها از سنازمای هنای اسن رمار ینر  ناک      ،آت  زمای  یام انقالج

 ای فرزننص  ی از  سن  زمنانی کنه     ، خواننص  تنرريخ    شنت  ر رينت و  ففحۀ سنیاه و تارينا  می وای  اآنر رانی ود . نمی دانص

را  نی    یینوا افغای چوی االدای پیشین تبر و تلوار  رداشن ه ینردی  ريصننص ودرينا هنای خنوی اناری سناخ یص، کلبنۀ محقنر           

تننا ایننر  لقننۀ  ردیننی   ننوت ملننت   سننقس سنناخ یص، مزرشننه ات  ننه آتنن  کشننیصنص و میننا ع رزب و روزی ات نننا ود کردنننص 

 .اح مزور و  ادار افلی خ  سازنصآويخ ه سر او  پای   طر

 که وا س  ی عقیصوی  نا ايشنای نصاشن یص و     ی کردر شعار های ايیها و رس  مبارزای شای آرزو های  ده ها هزار روشیف

کنه اينن همنه سنیل م لنوم      مضمر  ود، ولی هیهنای    ودنص  اا ماعیترقی وترمین عصالت واقعی ، خواهای افالح، رفاه 

لی ننا امینصی اول نر از همنه  نه رخسنار       یدي ر نبوده  و ا واله نمودی سن  یخلق سراج اشوایر چیز ه سییه زدی ها ازء 

 .روشیفکرای  ود

شیر  سنیار  اک و خوی کشیصی اين وطن توسط دو ایناح ينا  نزج    خاين اع راف  جای اقرار  ه همه نا روايی ها و  ه 

در فنس روشنیفکرای    ننا دانسن ه   سنی رای خنوي  را     پیمانای، ه  رزمای وه ه . می فانه یريبای روشیفکر را چسپیصه

چنه   در طنو  تنرريخ   وشن فکرای  قیقی  خناطر داعینه هنای واای انسنانی    ر، در  الی که  ه شهادی ترريخ قرار داده انص

 . ه رين ايام زنصیی را پشت میله های زنصای یذرانیصه و يا  ه چو ۀ دار رف ه انص ،فصاکاری هايی که  نکرده انص

اینر روشنیفکری    ط عريض و روشن ايجاد کنرد، ا یاننا   زم می اف ص که میای مک   رف ه و  ا سواد و روشیفکر خايیجا ا

پینروی از فلسنفۀ سناخت شنوروی زينر عینوای مارکسنیزم شیشنه هنای            ولی تن دادی و ج قص  ر افراش هزدر میای اين  

 .ی را از فس روشیفکرای سوا ساخ ه  ودسیاه رنل آمیزی کرده ايشاقیر   ا روشیفکری و روشن  ییی شای را

؟ آنکه واقعا  روشیی عل ، فه ، دان  ، ا ساس و آیاهی و شیاخت عمینق از عوامن   نص خ ی     هایو ک ؟روشیفکر يعیی چه

  هراه ياف  او  طلیعۀ انوار معرفت در افکار و می سازدانصيشه های س رگ انسانی  او را تهصاج  و م لومیت های  شری

 .فس روشیفکر و یاهی ه  روشی ر قرار میصهصوی را در 

عقاينص م فنناوی   تسناوی مع قننص و روشنیفکر واقعنی عنناری و مینزه از هننر یوننه تع نن  و خ نومت  ننوده  نه افنن  واای       

روشنیفکر  . یماينص می تکنري   فنرفی ر از موقنس اا مناشی ات     را کرامت، عزی، شرافت  شر دي رای را مح رم شمرده

چنوی  نه شنیوه هنای      ؛هیزد و راه ها و روت های انسانی را  رای رسیصی  ه اهصاف خود  نر می زيینص  از خشونت می پر

دوام و  قنای آی مطمن ن    ن ناي  مربنت     نه  لنذا   مبارزه منی کینص   عاری از خشونت و پش ی  انی اکرريت قا   قبو  هم انی

 . وده و لو که وقت زياد را  ر ییرد

مشروع  یی نوع  شر  ه مقام مصافعه  ر میآيص  لکه از  قوب اانورای  نی ز نای هن     روشیفکر نه تیها از  قوب طبیعی و 

 .دفاع میکیص



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درجرمن آنالین افغان 

 ئه ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې پ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

نه قنرار داده قنوی  نرب    ااذيت و آزار ه  نوع خود  ر نیامصه چه رسص که اورا زير شالب و تازي  عزم روشیفکر هیچ اه 

در  را ر ن را در نیمه های ش  ين که هموطيا ا از درد و فغای نعره وشیوی او  ظ  رده و را در واودت ااری سازد

و يا پصر و مادرت سر و پای  رهینه از مینزل  خنارم نمنوده  نصوی  ازخواسنت  ودادی         و اطفال یزچشمای  سرتکص  

 .مجا  دفاع  از خود  ه کش اریاه سوب دهص

خاننه   منی نماينص؟   اع پرتنا    ینصف  ممنرد   آيا روشیفکری طیارای مملو از قوی تنرين و منصه  تنرين خمپناره هنا را  ناای      

می سازد ؟ آيا روشیفکری از و شیانه تنرين شنیوه هنای شنکیجه  نا       ده، قريه و ق به و شهرت را ويرای  ،وکاشانه ات

و یذاش ن س ری روشن در تخ  چش  مورد تحقیق و ينا انسنانی را  ناای تا نۀ آتشنین میقن   رقنی        ...... دخو   وط  در 

و  ه هزارای را  ه هالکت رسانصی، نه  ه طفلی نه  ه زنی و نه  ه کهنن سنالی ر ن  کنردی       می نمايص؟ نشانصی ، اس فاده 

 ؟آيا اين اعما  در تعريس روشیفکری اايی دارد

س عقینص  خنو د   لآيا روشیفکری  ین اس یطاب مخنا . را از ارتفاعای از طیاره پائین می انصازد آيا روشیفکر هموطن خود

 .ص می کیص که اقرار می کیی ودر شیر آی زنت عق  دروازه استناموس  را  آورده و اورا تهصي

 ؟صيدرين اعما  و کردار سراغ می نما آثاری از روشیفکری رم که آيا شمه و   و خوانیص  مح 

 ؟فحیح است  و سپردی وطن  ه اایبی کشانیصی پس پای روشیفکر را درين س یز های قصری طلبی

 ه تق یراتی که در يا دور معین و توسط يا  زج شیاخ ه شنصه ن هصاشن ه    حی  يا اع راف فريح  ،ایر اين  ح 

 . ه ر  ود ،می شص و  روی روشیفکرای ٍی  و لوت مالیصه نمی شص

م رسفانه درين نوش ه شیاخت عالمانه از روشیفکر ، طرز ديص و اعمال  واود نصارد و  ه اای پذيرف ن ییناه و اع نراف   

روشنیفکرای را روپنوت قنرار دادی یلنی خشکیسنت کنه  نه دينوار میطنق          ی يا  نزج   ه خطا ن ری، اش باهای و ایايا

 ."ترريخ  زج ديموکراتیا خلق را محکوم کرده"  ه ر آی  ود که یف ه می شص  .نمی چسپص

  ا عرض  رمت

 

 

 

    

 


